
ZESZYTY DO DEBAT HISTORYCZNYCH 

—
Jaka edukacja 
w Niepodległej?   
SebaStian adamkiewicz

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku z Fundacją Polska Debatuje, jako 
partnerem, zainicjowali działanie Klubów Debat Historycznych. Ich celem 
jest kształtowanie umiejętności prowadzenia debat, w których tworzeniu 
logicznej argumentacji i jej wymianie towarzyszy otwartość na racje dru-
giej strony oraz szacunek dla dyskutanta. Opracowane przez specjalistów 
zeszyty do debat historycznych stanowią – obok podręcznika – znako-
mite wsparcie w przygotowaniach do debatanckich spotkań i turniejów. 
W każdym znajdą się propozycje dwu debat z rozpisaną argumentacją, 
wprowadzenie do tematu sygnalizowanego tytułem zeszytu oraz mate-
riały źródłowe. W tym roku dotyczą one budowy niepodległego państwa 
polskiego – II Rzeczpospolitej.

—
 Organizacja systemu edukacji była jednym z ważniejszych wyzwań, 
przed którym po odzyskaniu niepodległości w  1918 r. stanęły władze 
II Rzeczpospolitej. To przecież właśnie szkoła była instytucją, w którą w spo-
sób szczególny ingerowały państwa zaborcze i w której, jak w soczewce, 
odbijała się prowadzona przez nie polityka.

Ogromnym sukcesem II RP było upowszechnienie edukacji na szczeblu 
elementarnym. Badania dotyczące skolaryzacji nie pozostawiają złudzeń, 
że pomimo obiektywnych problemów udawało się dotrzeć z wiedzą tam, 
gdzie wcześniej szkoły po prostu nie było. Z drugiej strony edukacja na 
poziomie średnim i wyższym była elitarna, a istotnym wymiarem tego 
elitaryzmu było społeczne pochodzenie uczniów i możliwości finansowe 
ich rodziców.  

— Sebastian Adamkiewicz 
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1. Uczennice Gimnazjum Żeńskiego Wandy z Posseltów Szachtmajerowej, autor zdjęcia nieznany (1933 r.), 
Narodowe Archiwum Cyfrowe 

Na zdjęciu widzimy uczennice jednego z gimnazjów żeńskich podczas sadzenia drzew. Wśród nich znajduje 
się Wanda Piłsudska (w jasnym płaszczu, wyciągająca lewą rękę).
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WSTĘP 
Organizacja systemu edukacji była jednym z ważniejszych wyzwań, przed któ-
rym po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. stanęły władze II Rzeczpospolitej. 
To przecież właśnie szkoła była instytucją, w którą w sposób szczególny inge-
rowały państwa zaborcze i w której, jak w soczewce, odbijała się prowadzona 
przez nie polityka. 

Poszczególne części odradzającej się Polski różniły się pomiędzy sobą skalą 
powszechności edukacji, poziomem analfabetyzmu czy filozofią wychowa-
nia. Co jednak najważniejsze, w okresie zaborów trudno było mówić o obywa-
telskim czy polskim – narodowotwórczym wymiarze edukacji. Nauczanie tego 
typu odbywało się pokątnie, w rodzinnych domach lub tajnych organizacjach. 
Oficjalny system wychowawczy zaborców nastawiony był wszak na budowanie 
wspólnoty w interesie własnych państw i ich potrzeb. W ii RP edukację trzeba 
było zatem budować w oparciu o wątłe podstawy, uwzględniając wszelkie 
różnice, lata zaniedbań czy wreszcie stopień rusyfikacji i germanizacji (patrz: 
ilustracja 2, s. 5).

Przed odzyskaniem niepodległości
Pomysł powszechnego nauczania pojawił się w XVIII wieku – wynikał z oświe-
ceniowego przełomu w postrzeganiu społeczeństwa. Edukacja przestawała 
być przywilejem, który przynależał tylko określonym grupom stanowym1. Stan 
w systemie feudalnym2 wiązał się nie tylko z odrębnymi obowiązkami i przywile-
jami prawnymi, ale także z różną pozycją w rzeczywistości społecznej, mierzoną 
rodzajem wykonywanej pracy. Przed rewolucją oświeceniową nie dostrzegano 
zatem potrzeby edukacji chłopów, skoro społeczną rolą włościan3 była praca 
w polu. Wykształcenie było natomiast niezbędne dla szlachciców, gdyż dzięki 
niemu mogli oni spełniać swoje obowiązki obywatelskie.

Powolny rozkład feudalizmu na rzecz nowoczesnych społeczeństw uświa-
domił wagę powszechnej edukacji. Nauczanie nie mogło być dalej przywilejem, 

1 Stan społeczny – grupa ludności wyróżniająca się pozycją prawną (odrębnymi obowiązkami i przy-
wilejami), ekonomiczną i  społeczną. W  średniowieczu i  epoce nowożytnej w Europie najczęściej 
mówi się o  trzech stanach: rycerstwie, duchowieństwie i  stanie trzecim (mieszczanach i  chło-
pach). Osobny stan mogli tworzyć również członkowie grup religijnych, np. żydzi.

2 System feudalny – ustrój ekonomiczno-społeczno-polityczny panujący w średniowiecznej i nowo-
żytnej Europie, oparty na osobistej, hierarchicznej zależności jednostek – wasali i seniorów. 

3 Włościanin – mieszkaniec wsi pracujący na roli; chłop.
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jeśli człowiek nie musiał się już przywiązywać do ról narzuconych mu przez 
przynależność stanową. Do tego dziewiętnastowieczny proces kształtowania 
się koncepcji narodu, jako wspólnoty opartej nie tylko na prawach, ale także 
na języku, kulturze i historii, wspierał pogląd, wedle którego powszechna edu-
kacja jest niezbędnym elementem budowy nowoczesnego społeczeństwa. Warto 
zaznaczyć, że w ówczesnym (oświeceniowym) rozumieniu powszechności 
edukacji chodziło głównie o objęcie ją chłopców. Idea kształcenia kobiet 
– przede wszystkim na poziomie elementarnym – pojawiła się na początku 
XiX wieku. Walka kobiet o prawo do edukacji wyższej trwała zaś przez cały 
wiek XiX. 

Rzeczpospolita Obojga Narodów4 systemu powszechnej edukacji jednak 
nie wprowadziła. Utworzona w 1773 r. Komisja Edukacji Narodowej5 skupiła się 
co prawda na przeszczepieniu oświeceniowych idei do rodzimej edukacji, ale 
swoje działania kierowała nadal głównie do męskiej części społeczności szla-
checkiej. Jeśli edukacja występowała na terenach wiejskich, to działo się tak 
z inicjatywy prywatnych właścicieli ziemskich, przy czym była w tych warunkach 
rzadkością. Możliwość utworzenia własnego systemu edukacji powszechnej 
przekreślił upadek polsko-litewskiej państwowości w 1795 r.

W kolejnych latach o rozwoju bądź degradacji nauczania decydowały kraje 
zaborcze lub – jak w przypadku Księstwa Warszawskiego – zewnętrznie 
narzucane idee i standardy. Powszechne szkolnictwo najbardziej dynamicz-
nie rozwijało się w zaborze pruskim (później niemieckim). Na przełomie XiX 
i XX wieku do szkół funkcjonujących na tych terenach uczęszczało niemal 
100% dzieci. Nieco mniejszy był procent skolaryzacji6 w zaborze austriackim, 
gdzie edukacją w tym czasie objęto około 85% najmłodszych.

Najgorsza sytuacja panowała w zaborze rosyjskim, choć i tu występowały 
różnice pomiędzy ziemiami, które trafiły w granice Cesarstwa po upadku Księ-
stwa Warszawskiego7 (późniejsze tzw. Królestwo Polskie8), a tymi, które znaj-
dowały się tam od 1795 roku (tzw. ziemie zabrane). W Księstwie Warszawskim 

4 Rzeczpospolita Obojga Narodów (1569-1795) –  państwo powstałe w  wyniku unii lubelskiej 
w 1569 r., składające się z Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. 

5 Komisja Edukacji Narodowej –  pierwszy w  Polsce i  Europie centralny organ władzy oświatowej 
o charakterze ministerstwa edukacji. Powstała w 1773 r.

6 Stopień skolaryzacji –  jeden z podstawowych wskaźników mierzących poziom edukacji. Odsetek 
osób uczących się obliczany w stosunku do liczby ludności w danym przedziale wiekowym. 

7 Księstwo Warszawskie (1807-1815) – państwo polskie założone w czasie wojen napoleońskich w wy-
niku traktatu w Tylży z części ziem zaboru pruskiego. Formalnie niepodległe, w rzeczywistości zależ-
ne od cesarza Francuzów – Napoleona Bonaparte. Zlikwidowane w wyniku ustaleń kongresu wiedeń-
skiego – z większości ziem utworzono podległe Cesarstwu Rosyjskiemu tzw. Królestwo Polskie. 

8 Królestwo Polskie – państwo utworzone w wyniku ustaleń kongresu wiedeńskiego, zależne od Ce-
sarstwa Rosyjskiego. Autonomia Królestwa była często łamana, w szczególności po powstaniu listo-
padowym i powstaniu styczniowym. 
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próbowano bowiem wprowadzić system powszechnej i obowiązkowej edukacji 
obejmujący całe ówczesne społeczeństwo. Ważną rolę odgrywać miały w nim 
fundowane szkoły elementarne, które zajmowały się podstawową edukacją 
młodych ludzi niezależnie od ich pochodzenia i statusu materialnego, a także 
– co warto podkreślić – płci. W tym celu wprowadzono m.in. specjalną 
powszechną składkę szkolną, z której finansowana miała być budowa 
i utrzymanie szkół. Rozwiązanie to nie budziło jednak entuzjazmu w społe-
czeństwie. Dla chłopów składka bywała zbyt wielkim obciążeniem, szlachta 
traktowała ją z dużą nieufnością, powątpiewając w potrzebę powszechności 
edukacji.

Próbę organizacji szkolnictwa rozpoczętą w okresie Księstwa Warszaw-
skiego kontynuowano po 1815 roku na ziemiach, które weszły w skład Króle-
stwa Polskiego. W 1817 r. istniało w nim 868 szkół elementarnych, w których 
uczyło się około 30 tys. dzieci. Była to jednak tylko kropla w morzu potrzeb. 
Szacując, że osoby w wieku od 7 do 18 lat stanowiły około 18% społeczeń-
stwa, obowiązkiem szkolnym w tym okresie powinno być objętych nawet 
700 tys. dzieci. Dlaczego więc tak mały procent z nich chodził do szkoły? 
Choć od 1808 r. na terenie Księstwa Warszawskiego, a potem także Króle-
stwa Polskiego funkcjonował obowiązek szkolny, to jednak nie było sankcji 
za jego ignorowanie. W związku z tym duża część rodziców nie posyłała dzieci 
do szkół.

2. Szkoła we Wrześni, autor zdjęcia nieznany (1934 r.), Narodowe Archiwum Cyfrowe

W 1901 roku w szkole we Wrześni doszło do strajku szkolnego spowodowanego germanizacją w edukacji. 
Bezpośrednią przyczyną strajku było wymierzenie kary cielesnej uczniom za odmowę odpowiadania po 
niemiecku na lekcji religii. Dzieci i ich rodziców surowo ukarano za wystąpienie przeciw niemieckiej 
władzy. Wydarzenia we Wrześni wzmocniły polski opór przeciw germanizacji, przeciwko represjom 
wystąpili między innymi Maria Konopnicka i Henryk Sienkiewicz. 
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Od 1820 r. wraz z dymisją pełniącego obowiązki ministra oświecenia Sta-
nisława Kostki Potockiego system edukacji na terenie Kongresówki ulegał 
coraz większej degradacji. W 1821 r. zwolniono ze składek ludność chłopską. 
Deficyt w budżecie edukacyjnym spowodował gwałtowny spadek liczby szkół 
elementarnych, których w przeddzień wybuchu powstania listopadowego 
było już tylko 665.

Po powstaniu listopadowym stan edukacji na ziemiach Królestwa Polskiego 
pogarszał się z każdym rokiem. Obok zacofanych metod nauczania opartych 
na kulcie siły i żelaznej dyscyplinie w 1851 r. zlikwidowano, i tak w dużej mierze 
fikcyjny, obowiązek szkolny. Szacuje się, że w przededniu I wojny światowej 
na terenie Królestwa Polskiego i ziem zabranych stopień skolaryzacji ledwo 
przekraczał 20%. Efektem takiego stanu rzeczy był wysoki poziom analfabe-
tyzmu. W zaborze rosyjskim blisko 60% mieszkańców nie potrafiło czytać ani 
pisać. W Galicji liczba niepiśmiennych wynosiła 40%, zaś w zaborze niemieckim 
zaledwie 5%. 

Marzenie o szkole
W spadku po czasach zaborów według spisu powszechnego przeprowadzonego 
w 1921 r. analfabetami było około 33% mieszkańców odrodzonej Rzeczpospolitej, 
przy czym zdecydowana większość z nich zamieszkiwała Kresy Wschodnie, czyli 
tereny należące przed 1914 r. do Cesarstwa Rosyjskiego. Upowszechnienie edu-
kacji było zatem jednym z głównych zadań dla tworzącej się po 1918 r. struktury 
państwowej. Organizacja systemu musiała brać pod uwagę cele, jakie stawiali 
przed sobą rządzący, takie jak integracja ziem należących przed 1918 r. do 
trzech zaborców i likwidacja różnic cywilizacyjnych między nimi, stworzenie 
wspólnego etosu budującego polską tożsamość, rozbudzenie poczucia przyna-
leżności narodowej wśród chłopów, a także wyrównywanie szans pomiędzy 
różnymi grupami społecznymi. 

O wadze, jaką twórcy niepodległej przywiązywali do upowszechnienia 
edukacji, może świadczyć fakt, że taki postulat znalazł się już w odezwie 
rządu lubelskiego Ignacego Daszyńskiego (patrz: tekst 1a, s. 32). Czytamy 
w nim, że jednym z pierwszych posunięć władz miało być wprowadzenie 
„powszechnego, obowiązkowego i bezpłatnego świeckiego nauczania szkol-
nego”. Idea ta towarzyszyła także rządowi Jędrzeja Moraczewskiego. Premier 
w swoim exposé (patrz: tekst 1b, s. 32) mówił, że szkoła odrodzonej Rzeczpo-
spolitej powinna stać się powszechna, bezpłatna, dostępna dla najuboższych 
oraz niewyznaniowa.
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Pierwsze, lewicowe rządy proponowały więc rozwiązania rewolucyjne 
i radykalne. Za taki bowiem uznać należy w tych czasach postulat całkowitej 
bezpłatności szkół od poziomu przedszkoli, aż po szkoły wyższe. Siłą rzeczy 
wymagało to potężnych inwestycji finansowych, na które nie było stać pogrą-
żonego w wojennym chaosie i rodzącego się w bólach kraju (porównaj zeszyt: 
Z., A. Zakrzewscy, „Kryzys i modernizacja. Jaka gospodarka w niepodległej?”). 

Państwo polskie rozpoczęło działania w dziedzinie edukacji od stopniowego 
organizowania powszechnego szkolnictwa na terenach, które dotychczas nie 
były nim objęte. 7 lutego 1919 r. Tymczasowy Naczelnik Państwa – Józef Piłsudski 
– wydał dekret o obowiązku szkolnym, który początkowo obejmował jedynie 
dawne Królestwo Polskie. Prawo wprowadzało siedmioletnie szkoły powszechne 
oraz ustanawiało obowiązek szkolny dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Szkoły 
organizować miały poszczególne gminy, trzymając się założenia, że odległość 
jaką musiał pokonać uczeń w drodze do miejsca nauki nie mogła przekra-
czać 3 km. W 1920 r. prawo wprowadzone przez dekret Piłsudskiego rozsze-
rzono na tereny dawnego zaboru pruskiego, a do 1928 r. także na dawne ziemie 
zabrane. W byłym zaborze austriackim oraz na Górnym Śląsku zachowano 
system szkolny sprzed 1918 r. Obowiązek szkolny i bezpłatny dostęp do szkol-
nictwa podstawowego zagwarantowany został w konstytucji marcowej9. 

9 Konstytucja marcowa –  uchwalona 17 marca 1921 r. przez Sejm Ustawodawczy, obowiązywała 
do 23 kwietnia 1935 r. Utrzymywała w Polsce ustrój demokratyczny, z trójpodziałem władzy, parla-
mentarno-gabinetowym systemem rządów, ostatecznie likwidowała przywileje stanowe, przyzna-
wała władzę zwierzchnią Narodowi rozumianemu jako ogół obywateli bez kryteriów etnicznych. 

3. Szkoła powszechna w Jabłonce, autor zdjęcia nieznany (1929 r.), Narodowe Archiwum Cyfrowe

Na zdjęciu widać typowy dla dwudziestolecia, niewielki budynek szkoły wiejskiej i bawiące się przed nim 
dzieci. W szkołach wiejskich do jednej klasy często chodziły dzieci z różnych roczników. 
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Dyskusję o systemie szkolnictwa prowadzono również na tzw. Sejmie 
Nauczycielskim, który odbył się w kwietniu 1919 roku. Ogólnopolski Zjazd 
Nauczycieli, w którym udział wzięło ponad 800 delegatów należących 
do 44 organizacji nauczycielskich (m.in. Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskich 
Szkół Początkowych i „galicyjskiego” Związku Polskiego Nauczycielstwa 
Ludowego), był szansą na poznanie poglądów wychowawców na temat wyma-
rzonego systemu szkolnego. W toku dyskusji wyklarowało się kilka najistot-
niejszych postulatów, takich jak zapewnienie powszechnej i bezpłatnej nauki 
na poziomie szkół podstawowych i przedszkoli, rozwój sieci szkolnej na terenach 
wiejskich czy uspołecznienie zarządzania oświatą poprzez poddanie kontroli 
wyborów dyrektorów szkół radom samorządowym i wspólnotom rodziców. Zjazd 
postulował również zorganizowanie systemu masowego kształcenia nowych 
nauczycieli, a także stworzenie jednolitej ścieżki przechodzenia z niższego 
na wyższy stopień nauczania. 

Znacznej części postulatów Sejmu Nauczycielskiego nie udało się jednak 
zrealizować. Wbrew sugestiom nauczycieli w Polsce stworzono scentrali-
zowany system szkolnictwa, oparty na nadzorze ministerstwa i zależnych 
od niego kuratoriów. Choć władze podjęły szereg działań mających na celu 
zwiększenie ilości pedagogów i poprawę jakości ich wykształcenia nie spo-
wodowało to rozwiązania części bolączek systemu edukacji. W 1923 r. pro-
cent nauczycieli niewykwalifikowanych (w trakcie nauki w szkole średniej 
lub po jej ukończeniu bez edukacji pedagogicznej) wynosił około 21%. Inna 
statystyka jeszcze dobitniej pokazuje stan kadry nauczycielskiej u progu 

4. Uczennice podczas akcji wieszania budek dla ptaków, autor zdjęcia nieznany (1936 r.), Narodowe 
Archiwum Cyfrowe 
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niepodległości. Tylko 20% nauczycieli miało wykształcenie wyższe, 23% nie-
pełne wyższe wykształcenie, a 57% wykształcenie średnie, przy czym nie 
zawsze ukończone. 

Wysoki procent nauczycieli niewykwalifikowanych tłumaczyć należy 
potrzebą zapewnienia dużej ilości pedagogów w nowotworzonych szkołach 
powszechnych. Aby zwiększać ich kwalifikacje, stworzono 5-letnie semi-
naria nauczycielskie, niemające jednak charakteru wyższej szkoły zawo-
dowej. Dodatkowo organizowano tzw. preparady – kursy dla młodzieży 
w wieku od 12 do 15 lat przygotowujące do edukowania na poziomie szkół 
elementarnych. Oprócz tego państwo stworzyło specjalne kursy nauczy-
cielskie, na których doszkalać mogli się absolwenci szkół średnich. Dzięki 
podjętym działaniom w szybkim tempie udało się podwyższyć kwalifikacje 
kadry nauczycielskiej. Już w 1928 r. problem nauczycieli niewykwalifikowa-
nych w praktyce przestał istnieć. W latach 30-tych pojawił się natomiast pro-
blem bezrobocia wśród absolwentów seminariów, kursów, a później także 
liceów nauczycielskich. Choć potrzeby związane z pracą nauczycieli były 
ogromne, budżet przeznaczony na edukację był niewystarczający, by móc 
zatrudnić odpowiednią liczbę pedagogów. W 1939 r. jeden nauczyciel wiejski 
zajmował się średnio gromadką 65 dzieci. Jego kolega z miasta miał pod sobą 
50 podopiecznych. Za normę uznawano liczbę 45 uczniów w klasie. Warto dodać, 
że pod koniec lat 30. ta sama statystyka na Litwie wynosiła 38,9, w Czechosło-
wacji 33,3 a na Łotwie 27,5 ucznia. Gorsze statystyki od Polski w tym zakresie 
w Europie notowała jedynie Grecja. 

Sukcesy i bolączki systemu edukacji
Postulat powszechnej edukacji dobrze wyglądał na papierze, jego realizacja 
była jednak o wiele trudniejsza. Najważniejsze wyzwania dotyczyły trzech 
zagadnień: budowy nowych budynków szkolnych i adaptacji już istniejących 
do potrzeb edukacyjnych, zapewnienia odpowiedniej kadry nauczycielskiej, 
a także przekonania społeczeństwa (zwłaszcza na terenach wiejskich) do 
konieczności edukacji. 

W rozbudowie sieci szkolnej odniesiono sukcesy. O ile w 1918 r. na terenie 
byłego Królestwa Polskiego funkcjonowało 10 356 szkół, to w 1923 r. było ich już 
11 555. Stale wzrastała też liczba uczniów, która z niespełna 870 tys. zwiększyła 
się do 1 mln 200 tys. 

Największym z problemów odziedziczonych w spadku po zaborach była 
dysproporcja w rozbudowie sieci szkolnej między różnymi częściami państwa. 
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Szczególnie trudna sytuacja panowała na Polesiu, gdzie na 100 km2 przypadała 
średnio tylko jedna szkoła. Przez całe 20-lecie różnice te starano się możliwe 
szybko likwidować. O ile na terenie całej Rzeczpospolitej w 1922 r. funkcjono-
wało blisko 27 400 szkół elementarnych, o tyle w 1939 r. było ich około 28 900, 
w tym zdecydowana większość na wsi. 

W efekcie rozbudowy sieci szkolnej doszło do znacznego wzrostu poziomu 
skolaryzacji. W 1922 r. na terenach dawnego Królestwa Polskiego edukacją 
objęto 65% dzieci w wieku szkolnym, a zaledwie 4 lata później już aż 85%. Przy-
pomnieć należy, że w 1914 r. w Kongresówce do szkół uczęszczało zaledwie 
20% dzieci. Podobny skok widoczny jest też w statystykach ogólnopolskich. 
W przeddzień wybuchu II wojny światowej edukacją objętych miało być aż 90% 
dzieci w wieku szkolnym, a skala 80% została przekroczona już w 1926 r. – ósmym 
po odzyskaniu niepodległości. Najgorzej prezentowały się Kresy Wschodnie, 
czyli woj. nowogródzkie, wołyńskie i poleskie, gdzie w 1921 r. uczyło się tylko 
33% dzieci. Jednak nawet na tych terenach edukację udało się w znaczącym 
stopniu upowszechnić – pod koniec istnienia ii RP do szkoły chodziło tam 80% 

5. Mapa 
przedstawiająca 
analfabetyzm w II RP 
w 1931, Henryk 
Zieliński, Historia 
Polski 1914-1939, 
Wrocław 1983 

Mapa przedstawia 
poziom analfabetyzmu 
w różnych regionach 
II RP w 1931 r. Wyraźnie 
najniższy poziom 
analfabetyzmu możemy 
zaobserwować w byłym 
zaborze pruskim, na 
terenie Wielkopolski, 
Pomorza Gdańskiego 
czy Górnego Śląska. 
Niewiele wyższy poziom 
analfabetyzmu 
notowany był w Galicji 
Zachodniej (dzisiejsza 
Małopolska) czy 
w okolicach większych 
miast (Warszawa, Łódź, 
Wilno). Największy 
poziom analfabetyzmu 
notowany był na 
Kresach Wschodnich, 
w szczególności na 
Polesiu, gdzie sięgał on 
nawet ponad 50%. 
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dzieci. Problem skolaryzacji na Kresach wiązał się nie tylko z mniejszą liczbą 
szkół, ale także z oporem tamtejszej ludności prawosławnej, która w polskim 
szkolnictwie widziała element przymusowej polonizacji. W latach 30. poziom 
analfabetyzmu wśród tej grupy wyznaniowej wynosić miał ponad 50%. 

Na skalę skolaryzacji pozytywnie wpływały jednak sankcje, które groziły 
rodzicom, którzy lekceważyli obowiązek szkolny. Wysokie kary pieniężne 
potrafiły przekonać nawet najtwardszych sceptyków. Tym niemniej system 
oświaty w Polsce spotykał się niejednokrotnie z oporem, zwłaszcza na tere-
nach wiejskich, gdzie wielu mieszkańców otwarcie kwestionowało potrzebę 
edukacji wśród dzieci. O ile w okresach względnego spokoju na roli dzieci 
puszczano do szkoły, o tyle w czasie robót wiosennych i jesiennych absencja 
wzrastała. Archiwa i wspomnienia z tego okresu pełne są świadectw nie-
zrozumienia dla idei edukacji wśród rodziców z terenów wiejskich (patrz: 
tekst  3, s. 35). Ze względu na trudną sytuację materialną (porównaj zeszyt: 
Z., A. Zakrzewscy, „Kryzys i modernizacja. Jaka gospodarka w niepodległej?”) bar-
dziej niż naukę cenili oni niezbędną dla utrzymania rodziny fizyczną pracę, edukację 
traktując jako smutny dodatek, który trzeba realizować w strachu przed karami.

Nie były to jedyne problemy szkół wiejskich. Niski poziom higieny, pro-
blemy z wszawicą, niedożywienie wśród dzieci, brak butów czy odpowied-
niego stroju sprawiał, że polską szkołę trudno było uznać za bliską ideału 
(patrz: ilustracja 6, s. 11). Blisko 86% szkół na terenach wiejskich było placówkami 
obsługiwanymi przez jednego, nie zawsze najlepiej przygotowanego nauczyciela. 

6. Uczniowie szkoły powszechnej w Czerwonym Krzyżu, autor zdjęcia nieznany (1933 r.), Narodowe 
Archiwum Cyfrowe  

Na zdjęciu widzimy uczniów szkoły podstawowej w Czerwonym Krzyżu na Podlasiu, w tle budynek szkoły. 
Co charakterystyczne uczniowie szkoły wiejskiej nie posiadają mundurków, a nawet butów.    
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Ci bardziej kompetentni chętniej pracowali w mieście, gdzie warunki pracy, 
zarobki, a także atmosfera dla edukacji zdawały się być bardziej przyjazne. 
Ogromnym problemem był brak podręczników i bibliotek w szkołach wiej-
skich, a także różnica wieku pomiędzy dziećmi, co utrudniało nauczanie. Stąd 
też edukacja na wsi utrzymywała się na podstawowym poziomie, obejmują-
cym głównie naukę czytania, pisania i elementarnych rachunków.

Szkoła wielu kultur
Edukacja w społeczeństwie wielokulturowym (w Polsce ponad 30% ogółu 
ludności stanowiły mniejszości narodowe) jest zagadnieniem dość skom-
plikowanym. Polskie prawo pozwalało na zakładanie szkół prywatnych, 
z czego korzystali przedstawiciele mniejszości, szczególnie chętnie Niemcy 
i Żydzi. W 1923 r. w szkołach z wykładowym niemieckim uczyło się ponad 
80 tys. uczniów. Dodatkowo funkcjonowały szkoły dwujęzyczne (polsko-
niemieckie), w których edukację pobierało ponad 40 tys. dzieci. Patrząc 
na dane z tego samego roku, Żydzi posiadali blisko 200 szkół uczących 
w języku hebrajskim i jidysz, gdzie edukację pobierało około 15 tys. uczniów, 
a w 9 szkołach z polskim, herbajskim i jidysz uczyło się ponad 1000 uczniów 
(patrz: ilustracja 7, s. 12).

7. Okładka podręcznika „Opowiadania i nauki z dziejów 
biblijnych”, Biblioteka Narodowa 

Część czwarta podręcznika „Opowiadania i nauki z dziejów 
biblijnych” autorstwa Natana Szypera była przeznaczona dla 
młodzieży żydowskiej w 5 klasie szkoły powszechnej. 
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Do 1938 r. liczba szkół prowadzonych przez mniejszości narodowe uległa 
zmniejszeniu. Niemcy, w porównaniu z 1039 szkołami w roku 1923, posia-
dali ich już tylko 394 (w tym powszechne i gimnazja), w których uczyło się 
36 tys. uczniów. W 203 szkołach powszechnych z językiem wykładowym 
polskim i niemieckim uczyło się zaś kolejne 36 tys. uczniów. Wzrosła liczba 
szkół żydowskich, których było 226, a uczęszczało do nich 36 tys. uczniów. 
Mieszanych szkół polsko-żydowskich było także 226, przy czym edukację 
w nich pobierało 28 tys. uczniów. Największe spadki obserwujemy w szko-
łach z językiem ukraińskim. W 1923 r. funkcjonowało 2861 takich placówek, 
a w 1938 r. zaledwie 461. W dużej mierze zastąpiono je szkołami dwujęzycz-
nymi, których w 1938 r. było ponad 3 tys. Likwidacji uległo też szkolnic-
two białoruskie. Jeszcze w 1923 r. istniały 32 szkoły uczące w tym języku. 
W 1938 pozostało tylko jedno takie gimnazjum i jedno liceum. 

Zmiany te spowodowane były polityką polonizacyjną w województwach 
wschodnich. Polska szkoła – wraz z umocnieniem szkolnictwa powszechnego 
– jako priorytet stawiała integrację narodową i społeczną (patrz: ilustracja 
8, s. 13). Szkoły uczące w języku ukraińskim zastępowane były albo szkołami, 
w których językiem wykładowym był polski, albo polski i ukraiński. Defini-
tywnie eliminowano z nauczania język białoruski. Jednocześnie ograniczana 
była też ilość szkół niemieckich, przy czym w tym przypadku można mówić 
o zmniejszającej się populacji niemieckiej zwłaszcza na terenie Wielkopolski 
i Górnego Śląska. Jednocześnie inaczej traktowano edukację Żydów, dla któ-
rych pozostawiono przestrzeń autonomicznego rozwoju.

8. Uroczystość z okazji imienin marszałka Józefa Piłsudskiego w ukraińskiej szkole powszechnej 
w Połonce, autor zdjęcia nieznany (1935 r.), Narodowe Archiwum Cyfrowe 

Na zdjęciu widzimy ukraińskich uczniów zebranych w urzędzie gminnym z okazji imienin marszałka 
Piłsudskiego. Trzymany przez nich napis głosi „Niechaj Żyje Józef Piłsudski”. Były to ostatnie imieniny za 
życia Marszałka, który zmarł niecałe 2 miesiące później. 



Jaka edukacja w Niepodległej?   16

Szklany sufit
Ogromnym problemem polskiej szkoły był także tzw. szklany sufit, utrud-
niający, a często uniemożliwiający dzieciom z terenów wiejskich kontynu-
owanie edukacji. Główną przeszkodą były kwestie finansowe. Szkoła średnia 
– w przeciwieństwie do szkoły podstawowej – była szkołą płatną. Dodatkowo 
gimnazja już na starcie wymagały poziomu wiedzy, który bardzo trudno było 
zdobyć w szkołach wiejskich. Konstytucja marcowa zapewniała co prawda 
możliwość uzyskania stypendium dla najuboższych, ale było to działanie nie-
wystarczające. Sposobem na rozwiązanie problemów edukacyjnych miała być 
reforma szkolnictwa przeprowadzona w 1932 r. przez ministra oświaty Janusza 
Jędrzejewicza (patrz: ilustracja 9, s. 15). Jej głównym zadaniem była likwidacja 
różnic pomiędzy systemami edukacyjnymi w różnych częściach kraju. Warto 
przypomnieć, że w Galicji i na Śląsku utrzymano organizację szkolnictwa 
z czasów zaborów. 

W ramach reformy utrzymano 7-letnią szkołę powszechną, przy czym podzie-
lono ją na trzy szczeble programowe: szkołę 4-klasową, 5 klasową oraz 6-7 kla-
sową. Tylko ostatnia realizowała pełny program szkoły elementarnej i pozwalała 
na dalszą edukację. Już po ukończeniu 6 klasy uczeń mógł próbować dostać się 
do 4-letniego gimnazjum ogólnokształcącego, a następnie kontynuować naukę 
w 2-letnim liceum. Mógł też wybrać drogę 4-letnich gimnazjów zawodowych 
i 3-letnich liceów zawodowych. Uczeń kończący gimnazjum ogólnokształcące 
mógł także kontynuować naukę w liceum zawodowym. Podwyższono jed-
nocześnie ragę kształcenia zawodowego, dając możliwość zdawania matury 
absolwentom szkół zawodowych. Niestety, nie rozwiązano problemu niskiej 
dostępności szkół średnich dla uboższej, stanowiącej większość, części społe-
czeństwa. Dość powiedzieć, że pod koniec lat 30-tych ponad 95% uczniów koń-
czyło edukację na poziomie podstawowym, przy czym 70% z tej liczby kończyło 
małe szkoły 4-klasowe. Na szkole średniej przygodę z nauką kończyło zaledwie 
4% ogólnej liczby dzieci w wieku przypadającym na ten okres edukacji, a na uni-
wersytety trafiało jedynie 1% uczniów.

Historycy szacują na podstawie danych GUSu z 20-lecia międzywojennego, 
że najłatwiej było kontynuować naukę, jeśli pochodziło się z rodzin wykonu-
jących tzw. wolne zawody (m.in. prawnicy, dziennikarze, naukowcy). 80% 
dzieci pochodzących z takich rodzin podejmowało edukację na szczeblach 
wyższych niż podstawowy. Wśród dzieci przedsiębiorców i właścicieli 
dużych gospodarstw rolnych procent osób kontynuujących edukację wynosił 
około 70%. Dzieci rolników posiadających od 5 do 15 ha kontynuowały naukę 
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zaledwie w 4,1%. Na szczeblu ponadpodstawowym uczyło się także 4,2% dzieci 
z rodzin robotniczych. 

Dzieci rolników posiadających powyżej 5 ha stanowiły niecałe 4% wśród 
młodzieży studiującej. Dzieci z rodzin niższych urzędników państwowych 
i średniej kadry robotniczej (majstrowie, sztygarzy) stanowiły około 10% 
studentów. Znajdujemy zatem wyraźne różnice pomiędzy różnymi grupami spo-
łecznymi – możliwość kontynuacji edukacji na poziomie ponadpodstawowym 
dla uboższej części społeczeństwa nie była z pewnością nierealna, ale na pewno 
mocno utrudniona. Porównując to z innymi europejskimi krajami, lepsze statystki 
w tym zakresie osiągała chociażby Czechosłowacja, gdzie edukację kontynu-
owało 16% uczniów z rodzin chłopskich i robotniczych. Trzeba jednak dodać, 
że statystyki dotyczące Polski nie odbiegały szczególnie od innych państw 
europejskich. Tym niemniej rzeczywistości edukacyjnej ii RP daleko było 
do postulowanej na Sejmie Nauczycielskim idei pełnowartościowej edukacji 
powszechnej. Dlatego podczas iV Kongresu Pedagogicznego w maju 1939 r. pre-
zes Związku Nauczycielstwa Polskiego mówił:

„Reforma szkolna w Polsce została przeprowadzona, ale nie dokonana! 
Szkoły siedmioklasowej, powszechnej, podbudowy jednolitego ustroju 
szkolnego nie mamy... sieć szkolna, słabo rozwinięta, niewmontowana socjo-
logicznie w organizm kraju, prowadzi do mechaniki selekcyjnej, broniącej 
interesów oświatowych elitarnych grup, ale w stosunku do warstw niższych, 
zwłaszcza do chłopskiej, stwarza taką formę polityki oświatowej, jaką się sto-
suje do obywateli drugiej kategorii”.

Skąd tak mocna wypowiedź? W przypadku Polski niski procent uczniów 
kontynuujących naukę wynikał nie tyle z przyczyn kulturowych, co syste-
mowych. Podstawowym problemem była ogromna ilość szkół elementarnych 

9. Janusz Jędrzejewicz, autor zdjęcia 
nieznany (1933 r.), Narodowe Archiwum 
Cyfrowe

Janusz Jędrzejewicz (1885-1951) polityk, 
premier i minister, major piechoty, 
pedagog. Przed I wojną światową 
Jędrzejewicz należał do PPS, w takcie 
wojny walczył w Legionach Polskich. 
W II RP związany z obozem 
piłsudczykowskim. Był członkiem 
Bezpartyjnego Bloku Współpracy 
z Rządem, ministrem wyznań publicznych 
i oświecenia publicznego (1931-1934) 
i Prezesem Rady Ministrów (1933-1934). 
Autor reformy edukacji z początku lat 
trzydziestych.  
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o ograniczonym poziomie nauczania – ich ukończenie nie dawało możliwo-
ści zdawania do szkół średnich. Tworzenie szkół 4-klasowych powodowane 
było koniecznością zorganizowania jak najszerszej sieci szkół elementarnych 
i upowszechnienia edukacji na poziomie podstawowym. Jednocześnie ich 
dominacja w systemie szkolnictwa elementarnego w znaczący sposób bloko-
wała możliwość awansu, który miał ograniczony wymiar.

Dodatkowym obciążeniem mogła być odpłatność za edukację na poziomie 
średnim i wyższym. Obowiązywała ono zarówno w szkołach prywatnych 
(które na szczeblu średnim stanowiły ponad połowę wszystkich szkół), jak 
i państwowych. Przez cały okres 20-lecia tzw. taksa administracyjna w pań-
stwowych szkołach średnich sięgała średnio 110 zł rocznie. Tymczasem śred-
nia pensja robotnika w 1938 r. wynosiła 102 zł (robotnicy 55,6 zł) miesięcznie. 
Do tego często dochodziły koszty internatu oscylujące wokół 350 zł rocznie. 
W sumie rocznie szkoła mogła kosztować więc około 460 zł, zaś pensja ojca 
pracującego w fabryce w tym samym okresie wynosiła niewiele ponad 1200 zł. 
Jeśli dodalibyśmy średnią pensję matki, to suma dochodów oscylowałaby 
około 1860 zł. Edukacja jednego dziecka w szkole średniej mogła więc pochłaniać 
blisko ¼ dochodu rodziny robotniczej. 

W ramach organizacji systemu edukacji starano się tworzyć publiczne 
szkoły organizujące doszkalające kursy, zwłaszcza w dziedzinach rolniczych, 
rzemieślniczych czy przemysłowych (patrz: ilustracja 10, s. 16). Odpłatność 
w ich przypadku wiązała się głównie z kosztami internatu (patrz: ilustracja 11, 
s. 17), gdyż sama edukacja była na ogół bezpłatna. Niemniej w Polsce z oferty 

10. Uczniowie podczas nauki murowania, autor zdjęcia nieznany (1934 r.), Narodowe Archiwum Cyfrowe
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edukacji zawodowej korzystało zaledwie około 7% dzieci powyżej 14 roku 
życia. W przypadku Czechosłowacji było to 24%, a Niemiec 55%.

Edukacja kobiet
Ważnym zagadnieniem dotyczącym 20-lecia międzywojennego jest także edu-
kacja kobiet. Na poziomie elementarnym zaczęto wprowadzać ją na początku 
wieku XiX. Dłużej przyszło czekać kobietom na prawo do edukacji na pozio-
mie średnim. Pierwsze gimnazja żeńskie na ziemiach zaboru rosyjskiego 
(zarówno Królestwa Polskiego, jak i ziem zabranych) zaczęły powstawać 
w latach 50. XiX wieku. Były to oczywiście szkoły płatne, o nieco zawężonym 
programie nauczania w stosunku do gimnazjów męskich. Na ziemiach zaboru 
pruskiego nie zdecydowano się na budowę systemu żeńskiej edukacji śred-
niej, a w zaborze austriackim pierwotnie utworzono system dwuletnich szkół 
ponadelementarnych, których ukończenie nie pozwalało jednak na zdawanie 
matury. Na przełomie XIX i XX wieku kobietom udało się wywalczyć prawo do 
edukacji średniej w szkołach prywatnych. Taką była krakowska szkoła Towa-
rzystwa Szkoły Gimnazjalnej Żeńskiej. Mając charakter 8-klasowego gimnazjum 
klasycznego pozwalała na zdawanie matury, choć sama nie mogła jej przeprowa-
dzić. Egzaminy maturalne dla uczennic organizowano więc w szkołach męskich. 

W wizji proponowanej przez pierwsze, lewicowe rządy ii RP powszechność 
edukacji oznaczać miała także możliwość podejmowania jej przez dziewczęta. 

11. Sypialnia w Bursie Związku Młodzieży Rękodzielniczej i Przemysłowej w Krakowie, autor zdjęcia 
nieznany (1929 r.), Narodowe Archiwum Cyfrowe 
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O ile było to oczywiste na poziomie elementarnym, o tyle system żeńskich 
szkół średnich należało dopiero stworzyć. Stąd też w pierwszych latach istnie-
nia Polski międzywojennej dziewczęta miały ograniczony dostęp do edukacji 
średniej. W 1926 r. do szkoły średniej uczęszczać miało ponad 136 tys. chłop-
ców oraz 79 tys. dziewcząt. Ponad 109 tys. chłopców uczęszczało do gimna-
zjów męskich, a 57 tys. uczennic do gimnazjów żeńskich (patrz: ilustracja 12, 
s. 18). Pozostali uczyli się w nowopowstających szkołach koedukacyjnych. 
Większość szkół żeńskich miała charakter prywatny lub samorządowy. Pań-
stwo łożyło pieniądze głównie na gimnazja męskie. Szacuje się, że około 72% 
budżetu na utrzymanie szkół przeznaczano na szkoły męskie, 12% na żeńskie 
i 16% na koedukacyjne. Na te dysproporcje zwracały uwagę środowiska kobiece 
i edukacyjne. W 1928 roku do Ministerstwa Oświaty skierowano list podpi-
sany przez przedstawicieli Związku Służby Obywatelskiej Kobiet, Polskiego 
Związku Zawodowego Nauczycieli Szkół Powszechnych, Polskiego Związku 
Zawodowego Nauczycieli Szkół Średnich, Towarzystwa Nauczycieli Szkół 
Wyższych i Średnich, a także Zrzeszenia Dyrektorów Szkół Państwowych, 
zwracający uwagę na potrzebę inwestycji w szkolnictwo średnie dla kobiet. 
Protest przyniósł pozytywny skutek – odsetek szkół koedukacyjnych wzrósł 
z 21% w 1930 r. do 40% w 1939 r. 

Choć wśród abiturientów szkół średnich nadal przeważali mężczyźni, 
to w ciągu dwudziestolecia liczba kobiet kontynuujących edukację na tym pozio-
mie zdecydowanie wzrosła. W 1938 r. na blisko 15 tys. zdanych matur, te zdawane 

12. Uczennice podczas zajęć w laboratorium chemicznym, autor zdjęcia nieznany (1930 r.), Narodowe 
Archiwum Cyfrowe 
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przez kobiety wyniosły około 1/3. Przekładało się to na procent kobiet wśród 
studiujących, który oscylował wokół 28% wszystkich studentów, co stawiało 
Polskę w europejskiej czołówce. 

Kolejnym sukcesem była walka z analfabetyzmem – w dwudziestole-
ciu znacznie udało się zmniejszyć procent kobiet dotkniętych nieumiejęt-
nością czytania i pisania. W 1921 r. analfabetkami było około 37% kobiet. 
W 1931 zmniejszono ten procent do 27,1%, przy czym analfabetyzm wśród 
mężczyzn w 1921 r. wyniósł średnio 32%, a w 1931 r. 17%. Dynamika spadku 
analfabetyzmu wśród mężczyzn była więc większa. Warto dodać, że w przy-
padku zwalczania analfabetyzmu wśród mężczyzn istotną rolę odgrywała 
służba wojskowa. 

Czego uczono?
W szkole powszechnej uczono religii, języka ojczystego, rachunków z geome-
trią (matematyki), przyrody, geografii, historii, rysunków (plastyki), robót 
(techniki), śpiewu i gimnastyki. Bardziej zróżnicowany był program gimna-
zjów, które po reformie jędrzejowiczowskiej zyskały charakter profilowany. 
Podzielono je na matematyczno-przyrodnicze, humanistyczne i klasyczne. 
W szkołach humanistycznych i klasycznych więcej czasu poświęcano na 
historię, filozofię i języki obce (w tym łacinę, a w szkołach klasycznych także 
grekę), natomiast w matematyczno-przyrodniczych na rachunki, fizykę czy 
przyrodoznawstwo.

Opisując szczegółowe programy nauczania, historycy zwracają uwagę 
na to, że w pierwszych latach niepodległości były one na ogół dość chaotyczne, 
tworzone w pośpiechu, skupione przede wszystkim na jak najszybszej likwi-
dacji różnic w wykształceniu wśród mieszkańców różnych części odrodzonej 
Rzeczpospolitej. Podstawowym celem dla władz w tym okresie było tworzenie 
i utrwalanie polskiej tożsamości, konieczne szczególnie w trakcie walk o gra-
nice, w czym ogromną rolę odgrywała edukacja polonistyczna i historyczna.

Nauczanie historii odbiegało jednak od nowatorskich zaleceń jakie poja-
wiały się na Sejmie Nauczycielskim w 1919 r., gdzie postulowano, aby ukazać 
ją jako dziedzinę społeczną, tłumaczącą procesy dziejowe czy wyjaśnia-
jącą zjawiska socjologiczne. Program w szkołach powszechnych opierał się 
na przedstawianiu dziejów za pomocą pojedynczych obrazków z przeszło-
ści i wybranej galerii wybitnych postaci. Cele nauczania skupiały się niemal 
wyłącznie na historii ojczystej i wzbudzaniu poczucia przynależności do wspól-
noty narodowej, co łatwo zrozumieć w kontekście zaborów i ponad 100-letniego 
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braku własnej państwowości. Chętnie odwoływano się do mitów narodowych 
utrwalano je (patrz: tekst 4, s. 35) . 

Opowiadając o historii Rzeczpospolitej przedrozbiorowej starano się 
ukazywać wzorce życia społecznego – funkcjonowania demokracji, współ-
istnienia kultur i religii, postaw republikańskich czy dojrzewania myśli spo-
łecznej. Robiono to jednak na podstawie jednostkowych historii bohaterów 
tego okresu. Operowano pozytywnymi przykładami chcąc wzbudzać podziw 
dla osiągnięć minionych pokoleń. W dużej mierze skupiano się na konkretnej 
wiedzy, odsuwając na margines kształtowanie umiejętności.

Dużo głębiej nauczanie historii traktowano na poziomie gimnazjum (patrz: 
ilustracja 13, s. 20), gdzie podchodzono do niego jako do elementu edukacji 
ogólnohumanistycznej. Więcej miejsca poświęcano historii powszechnej, która 
na etapie podstawowym była przekazywana w minimalnym stopniu. Zwracano 
także uwagę na rozumienie procesów historycznych, a wręcz odnoszenie ich 
do teraźniejszości. Skłaniano do analiz porównawczych i korzystania z osiągnięć 
innych nauk społecznych. Poziom nauczania w gimnazjach tak mocno odbiegał 
od tego, co oferowała szkoła powszechna i stawiał tak wysokie wymagania, 
że sprostać im mogli tylko wyjątkowo zdolni i oczytani uczniowie. Zakres 
nauczania odzwierciedlał zatem wspomniane wcześniej bariery uniemożli-
wiające kontynuowanie edukacji. 

Po reformie jędrzejewiczowskiej gimnazja i  licea starały się edukować 
w duchu klasycznym, kształtując człowieka na wielu poziomach. Wyraźnie 
pogłębiano edukację humanistyczną, oferując szeroki zasób lektur, nauczanie 

13. Uczniowie gimnazjum w Tomaszowie Lubelskim, 
autor zdjęcia nieznany, Narodowe Archiwum 
Cyfrowe

Zygmunt Jmróz i Edward Rybicki – uczniowie 
gimnazjum, odbywający wycieczkę rowerową 
dookoła Polski, na dachu Pałacu Prasy w Krakowie. 
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filozofii, łaciny czy greki. Kształtowano tym samym elitę nowopowstałego pań-
stwa, której wykształcenie nie odbiegało od standardów zachodnioeuropejskich 
(patrz: tekst 2, s. 33). Wyrazem tej tendencji była mała i duża matura (kończąca 
odpowiednio gimnazjum i liceum), która wymagała wykazania się szeroką 
wiedzą zarówno z przedmiotów humanistycznych jak i przyrodniczych. 

Choć reforma jędrzejowiczowska zakładała głębokie zmiany w kształ-
ceniu historycznym, wiele elementów tylko częściowo uległo zmianie. Lek-
cje nadal skupiały się na postaciach, ukazując wzorce obywatelskie (patrz: 
tekst 6, s. 37). W większym stopniu starano się jednak pokazać człowieka jako 
część społeczności, jednostkę, która istnieje, by służyć państwu i wspólnocie. 
Towarzyszyła temu apoteoza postaci marszałka Piłsudskiego i ruchu piłsud-
czykowskiego, jako najlepiej odczytującego ducha dziejów. W jednej z rela-
cji ucznia szkoły wiejskiej można przeczytać, że ze szkoły zapamiętał tyle, 
że w historii Polacy mieli ciężko, a Piłsudski jest postacią na wskroś idealną.

Patrząc z współczesnego punktu widzenia na ówczesny model naucza-
nia o przeszłości, można ocenić go jako anachroniczny. Jednakże biorąc 
pod uwagę sytuację edukacji w ii RP – jej główne cele i warunki, w których 
funkcjonowała – można wykazać nieco większe zrozumienie. W sytuacji 
ponad stuletniego braku własnego państwa, w obliczu kształtowania się pol-
skiej tożsamości w odrodzonym kraju zamieszkiwanym przez liczne mniej-
szości narodowe, etniczne i religijne starano się postawić na prosty przekaz, 
budujący nade wszystko wspólnotę. Głównym celem – zwłaszcza na pozio-
mie edukacji powszechnej – było zintegrowanie społeczeństwa w poczuciu 
wspólnego doświadczenia historycznego i dobrych wzorców obywatelskich, 
a niekoniecznie doszukiwanie się w historii klucza do zrozumienia zjawisk 
społecznych (patrz: tekst 5, s. 36). W latach 30-tych dodatkowo szkoła musiała 
funkcjonować w okolicznościach państwa autorytarnego, opierającego swoje 
istnienie na niekwestionowalnym autorytecie władzy (patrz: ilustracja 14, 
s. 22). Jednocześnie pogłębiano szacunek do państwa jako wyraziciela wspól-
noty obywatelskiej.

Podsumowanie
Jak zatem podsumować 20 lat funkcjonowania edukacji w Polsce po odzy-
skaniu niepodległości? Ogromnym sukcesem było upowszechnienie edukacji 
na szczeblu elementarnym. Badania dotyczące skolaryzacji nie pozostawiają 
złudzeń, że pomimo obiektywnych problemów udawało się dotrzeć z wiedzą 
tam, gdzie wcześniej szkoły po prostu nie było. Widać to także w statystykach 
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dotyczących poziomu analfabetyzmu. W 1931 r. Polska mieściła się w europej-
skiej średniej, notując odsetek analfabetów na poziomie 23,1% (patrz: ilustra-
cja 5, s. 10). Gorzej było chociażby we Włoszech (27%), Portugalii (31,9%), na 
Litwie (37,5%) czy w Bułgarii (39,5%). Z krajów ościennych lepiej wypadała 
Czechosłowacja, która miała zaledwie 7% niepiśmiennych. Z państw powsta-
łych po 1918 r. lepiej wypadała także Estonia (12,7%). Najniższy procent anal-
fabetów w Europie notowała wówczas Finlandia (1%). Tym niemniej, w Polsce 
zarówno szkoły, jak i szereg organizacji pozarządowych wykonały potężną pracę 
na rzecz obniżania poziomu analfabetyzmu. Wielka w tym zasługa utrwalenia 
powszechnej sieci szkół elementarnych, które dawały podstawowe umiejętności, 
a także służby wojskowej (patrz: ilustracja 15, s. 23), w ramach której edukowano 
niepiśmiennych dorosłych mężczyzn. 

Niestety, nie udało się zbudować postulowanej na Sejmach Nauczycielskich 
pełnowartościowej szkoły powszechnej, która umożliwiałaby szeroki awans 
społeczny. System edukacyjny może nie tyle go utrudniał, ale na pewno go nie uła-
twiał, konserwując zastaną sytuację społeczną. Osoba mieszkająca na wsi mogła 
co prawda poszerzyć swoją wiedzę, nauczyć się czytać czy liczyć, ale w większo-
ści przypadków trudno jej było dokonać wyraźnej zmiany swojej dotychczasowej 
pozycji poprzez edukację. Wyraźnie pokazują to cytowane wcześniej staty-
styki, które są dowodem na to, że edukacja na poziomie średnim i wyższym 

14. Powitanie prezydenta Ignacego Mościckiego przy jednej z bram triumfalnych przez dzieci z przedszkola 
prowadzonego przez Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet, Witold Pikiel (1932 r.), Narodowe Archiwum 
Cyfrowe  
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była elitarna, a istotnym wymiarem tego elitaryzmu było społeczne pocho-
dzenie uczniów i możliwości finansowe ich rodziców.

Za sukces można za to uznać upowszechnienie edukacji wśród kobiet, 
w szczególności na poziomie średnim i wyższym. Co prawda w szkołach na tych 
szczeblach edukacji nadal dominowali chłopcy, ale odsetek kobiet wyraźnie wzra-
stał. Dużą zasługę w tym wymiarze miała szkolnictwo prywatne, w ramach 
którego rozwijały się gimnazja dla dziewcząt. Inwestycje państwowe zmie-
niały natomiast charakter szkoły, czyniąc ją bardziej koedukacyjną. 

W podsumowaniu nie może zabraknąć także refleksji nad wspólnoto-
wym wymiarem edukacji. Przyjęty model być może trącił archaizmem, 
który celnie punktował Witold Gombrowicz10 w książce „Ferdydurke” (patrz: 
tekst 7, s. 37), z drugiej jednak strony stał się fundamentem tworzenia świado-
mego swojej tożsamości nowoczesnego społeczeństwa, wychodzącego powoli 
z zapaści edukacyjnej okresu zaborów (w szczególności ziem będących przed 
1914 r. pod panowaniem carskim).

10 Witold Gombrowicz (1904-1969) – pisarz, autor powieści, nowelista i dramaturg, jeden z najważ-
niejszych polskich twórców XX wieku. Autor między innymi Ferdydurke, Trans-Atlantyku czy 
Iwona, księżniczka Burgunda.

15. Żołnierze 21 Warszawskiego Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy” podczas nauki czytania, prowadzonej 
przez Polski Biały Krzyż, autor zdjęcia nieznany (1935 r.), Narodowe Archiwum Cyfrowe
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DEBATY

Ta izba uważa, że II Rzeczpospolita osiągnęła 
sukces w dziedzinie edukacji.

ARGUMENTY ZA:

1. II Rzeczpospolita startowała z bardzo trudnego punktu 
wyjściowego, a pomimo to udało się jej osiągnąć wiele sukcesów 
w dziedzinie edukacji, przede wszystkim w kwestii dostępności 
elementarnego szkolnictwa.

Reformatorzy edukacji w ii Rzeczpospolitej musieli zaprojektować system 
szkolnictwa uwzględniając różnice powstałe w trakcie zaborów. Do najważ-
niejszych z nich należały: poziom dostępność szkół, stopień skolaryzacji, 
a także wynikający z nich analfabetyzm. O ile w byłym zaborze pruskim 
niemal wszyscy byli objęci obowiązkiem szkolnym, co przekładało się na 
niski poziom analfabetyzmu, o tyle odwrotna sytuacja miała miejsce na Kre-
sach Wschodnich. Niwelowanie różnic wymagało czasu i stopniowego roz-
wiązywania problemów, co nie było łatwe w związku z walkami o granice 
i ograniczonymi możliwościami budżetowymi. Pomimo tych trudności już 
w ciągu 8 lat edukacją udało się objąć 80% wszystkich dzieci w wieku między 
7 a 14 rokiem życia, czyli objętych obowiązkiem szkolnym, zaś w przededniu 
wybuchu ii wojny światowej odsetek ten wzrósł do 90% dzieci. Powszech-
ność edukacji udało się zwiększyć również na Kresach Wschodnich, gdzie 
w 1921 uczyło się tylko 33% dzieci. Pod koniec istnienia ii RP udało się podwyż-
szyć ten wskaźnik do 80% dzieci, będących w wieku objętym obowiązkiem 
szkolnym. 

2. II Rzeczpospolitej udało się znacząco obniżyć poziom 
analfabetyzmu, co było największym wyzwaniem edukacyjnym 
w tamtym czasie. 

W ciągu 10 lat – pomiędzy 1921 a 1931 rokiem – poziom analfabetyzmu w spo-
łeczeństwie udało się obniżyć z 33% do 23%. Polska nadal odstawała pod tym 
względem od krajów Europy Zachodniej, np. Francji czy Belgii, ale zdecy-
dowanie wyprzedała kraje Europy Południowej, takie jak Bułgaria, Grecja 
czy Hiszpania, gdzie niepiśmiennych było ponad 40% mieszkańców. Spadek 
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analfabetyzmu dotyczył przede wszystkim mężczyzn, którzy poza szkołą edu-
kowani byli w armii, ale objął również żeńską część populacji (spadek z 37% 
w 1921 r. do 27% w roku 1931). W latach 1921-1931 udało się również zmniejszyć 
dysproporcje między miastem a wsią. W 1921 r. na wsi na 100 osób czytać nie 
potrafiło 38 osób (w mieście 19). Już 10 lat później odsetek ten zmalał do 28 na 
100 osób poza miastem i do 12 na 100 osób w mieście. Analfabetyzm był jedną 
z największym barier społecznych, utrudniającą, a często uniemożliwiającą, 
uczestnictwo w życiu społecznym i politycznym, nie mówiąc nawet o pró-
bach migracji ze wsi do miast i poszukiwania pracy poza sektorem rolniczym. 
Konieczność likwidacji analfabetyzmu była więc podstawowym zadaniem 
nowopowstałego państwa, a skuteczność w realizacji tego zadania należy 
ocenić zdecydowanie pozytywnie. 

3. II Rzeczpospolita słusznie postawiła na elitarny model edukacji 
w szkołach średnich. 

Odrodzona po 123 latach zaborów ii Rzeczpospolita potrzebowała wykształ-
conych elit (politycznych, naukowych, urzędniczych) w celu budowy spraw-
nego państwa. Elitarny model edukacji średniej pozwolił na wykształcenie 
obywateli posiadających szeroką wiedzę, rozumiejących otaczający ich świat, 
zorientowanych w rzeczywistości społecznej. Absolwenci liceów byli dzięki 
temu dobrze przygotowani do studiów wyższych, a po nich do pracy w służbie 
państwa i społeczeństwa. Dodatkowo elitarny model szkoły średniej nie był 
wykluczający ze względu na płeć – Polska należała do europejskiej czołówki, 
jeśli chodzi o odsetek kobiet na studiach wyższych. 

4. II Rzeczpospolitej udało się, poprzez edukację, zintegrować 
społeczeństwo i wykształcić w nim postawy obywatelskie 
i patriotyczne. 

Dzięki wprowadzonemu modelowi edukacji udało się stworzyć wzorce postaw 
patriotycznych i obywatelskich, wzbudzić podziw i dumę wobec dokonań 
minionych pokoleń oraz wykreować wspólny fundament tożsamości naro-
dowej. Było to szczególnie ważne w warunkach państwa odrodzonego po 
123 latach niewoli, którego społeczeństwo było wcześniej germanizowane 
i rusyfikowane. Wymownym dowodem sukcesu polskiej szkoły była postawa 
młodych Polaków w czasie ii wojny światowej i zaangażowanie wielu z nich 
w ruch oporu.
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ARGUMENTY PRZECIW:

1. Edukacja powszechna, w szczególności na terenach wiejskich, 
prowadzona była tylko na podstawowym poziomie.

Pomimo wzrostu powszechności edukacji należy zauważyć, że aż 70% szkół 
podstawowych było szkołami 4-letnimi, których program ograniczał się 
do nauki czytania, pisania oraz liczenia. Zdecydowana większość uczniów 
kształciła się w szkołach małych, obsługiwanych przez jednego, nie zawsze 
odpowiednio wykwalifikowanego nauczyciela. Przez to powszechność edu-
kacji można uznać za pozorną, bo choć liczby wskazują na upowszechnienie 
nauczania, to jednak często jego poziom – zwłaszcza na terenach wiejskich 
– był na tyle niski, że trudno mówić o powszechnym i równym dostępie do 
wiedzy. Powszechność edukacji spotkała się także z oporem wśród ludno-
ści reprezentującej inne narodowości zamieszkujące ii RP, a w szczególności 
części ludności ukraińskiej i białoruskiej, dla której szkoła była elementem 
polityki polonizacji.

2. W II Rzeczpospolitej nie wprowadzono bezpłatnej edukacji 
na średnim szczeblu, co pozbawiało możliwości kontynuowania 
nauki większość uboższych obywateli. 

Edukacja – pomimo swojej powszechności na poziomie podstawowym 
– w dużej mierze utrwalała podziały społeczne, a poprzez elitarny model 
szkoły średniej nie ułatwiała awansu społecznego. Państwo, wbrew zapo-
wiedziom pierwszych rządów, nie wprowadziło bezpłatnej i powszechnej 
edukacji również na poziomie średnim, co powinno być jego priorytetem. 
W związku z tym większość uczniów z terenów wiejskich nie mogła pozwolić 
sobie na dalszą edukację. Działo się tak zarówno ze względu na niski poziom 
nauczania na wstępnym etapie, jak i brak środków na kontynuowanie nauki 
na poziomie średnim – na którym edukacja była płatna. Niewystarczające 
były także programy stypendialne. W rezultacie edukacja w niewielkim 
stopniu służyła mobilności społecznej (możliwość poprawienia swojej 
pozycji w hierarchii społecznej – awansu np. zawodowego, finansowego), 
a jedynie konserwowała dotychczasowe różnice. Szklany sufit, uniemożli-
wiający realny społeczny awans, utrwalał także stereotypowe role. Więk-
szość ludności wiejskiej nie mogła wyjść poza stanowe rozumienie swojego 
miejsca w świecie, elity mogły zaś liczyć na nienaruszalność swojej pozycji. 
Utrudniało to demokratyzację życia społecznego, gdyż znacznej części oby-
wateli brakowało kompetencji, aby funkcjonować w roli równoprawnych 
uczestników życia społecznego.
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3. II Rzeczpospolita nie zrealizowała postulatów środowisk 
nauczycielskich w obszarze organizacji szkolnictwa. 

Pomimo postulatów Sejmu Nauczycielskiego w ii Rzeczpospolitej nie zbu-
dowano zdecentralizowanego systemu zarządzania szkołami, opartego na 
samorządzie i wspólnotach rodziców. Dodatkowo, choć państwo dokonało 
znacznego wysiłku w  kwestii kształcenia nauczycieli, ich dostępność, 
w szczególności na terenach wiejskich, była niewystarczająca. W latach 30., 
z powodu zbyt małego budżetu przeznaczanego na edukację, wielu odpowied-
nio wykształconych nauczycieli nie znajdowało pracy w szkole. Sytuacja ta 
pogłębiała tylko bolączki systemu – na terenach wiejskich na jednego nauczy-
ciela przypadało 65 dzieci w różnym wieku – tym trudniej było w takich 
warunkach prowadzić skuteczną edukację. Państwo nie wykorzystało więc 
potencjału edukacyjnego, który został przez nie stworzony. 

4. System edukacyjny II Rzeczpospolitej na poziomie szkoły 
powszechnej był anachroniczny. 

System edukacyjny – na etapie szkoły powszechnej, na której kończyła eduka-
cję zdecydowana większość uczniów – skupiał się na odtwórczym powtarzaniu 
i zapamiętywaniu treści. Efektem takiego systemu był olbrzymi rozdźwięk 
zarówno w wiedzy, jak i sposobie pojmowania świata pomiędzy obywatelami 
kończącymi edukację na poziomie podstawowym, a tymi chodzącymi do 
szkoły średniej. Tym pierwszym przedstawiano gotowy obraz świata, w szcze-
gólności jeśli chodzi o polską historię. Dodatkowo po 1926 r. edukacja bardziej 
niż na przygotowywaniu do życia społecznego skupiała się na utrwalaniu 
kultu jednostki – marszałka Piłsudskiego. Co więcej, system edukacyjny zbyt 
mało koncentrował się na szkolnictwie zawodowym, ograniczając możliwości 
dalszej nauki dzieciom nieprzygotowanym bądź niemogącym kontynuować 
edukacji w ogólnokształcącej szkole średniej. 
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Ta izba uważa, że edukacja historyczna 
w II Rzeczpospolitej nie powinna stawiać 
I Rzeczpospolitej za wzór.

ARGUMENTY ZA:

1. Edukacja w II Rzeczpospolitej powinna skupić się na budowie 
nowoczesnej tożsamości narodowej, odpowiadającej wyzwaniom 
swoich czasów.

Dwudziestolecie międzywojenne to okres dynamicznych przemian techno-
logicznych i społecznych oraz czas kształtowania się nowych prądów arty-
stycznych, powstawania społeczeństwa masowego i tworzenia się nowych 
wzorców życia społecznego. Przed odrodzonym państwem polskim stały 
poważne wyzwania, takie jak industrializacja gospodarki, urbanizacja, orga-
nizacja służby zdrowia czy ujednolicenie prawa. Budowa nowoczesnego pań-
stwa i społeczeństwa wymagała z jednej strony budowy postaw obywatelskich 
i patriotycznych, z drugiej tworzenia kodów kulturowych adekwatnych do 
ówczesnych czasów. Zanurzenie się w historii i Rzeczpospolitej mogło dopro-
wadzić do kształtowania anachronicznej wizji polskości, charakteryzującej 
się tęsknotą za wyidealizowanym światem Rzeczpospolitej przedrozbiorowej, 
która nie będzie uwzględniała zmian zachodzących w świecie. W czasie zabo-
rów, zwłaszcza po powstaniu styczniowym, na ziemiach polskich doszło do 
dynamicznych przemian społecznych, których obraz znajdujemy w literatu-
rze tego okresu (pozytywistycznej, młodopolskiej). To właśnie te przemiany 
powinny być podstawą zainteresowania edukacji szkolnej, tak aby przygoto-
wać obywateli do nadchodzących wyzwań. 

2. Odwoływanie się do przeszłości I Rzeczpospoliej mogło 
utrudniać budowanie pozytywnych relacji z sąsiadami 
i mniejszościami narodowymi.

Historia i RP była dla części litewskich i ukraińskich elit dwudziestolecia wspo-
mnieniem o państwie, w którym to polska kultura była kulturą dominującą. 
Odwoływanie się do tradycji i RP mogło być zatem odbierane jako polonocen-
tryczne spojrzenie na rzeczywistość polityczną ziem Rzeczpospolitej Obojga 
Narodów, bez poszanowania praw i wrażliwości mniejszości narodowych, co 
było szczególnie istotne w okresie dwudziestolecia międzywojennego, kiedy 
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to różne narodowości walczyły o zaistnienie na politycznej mapie Europy 
i kształtowały własną pamięć historyczną. W efekcie mogło to doprowadzić 
do konfliktów zewnętrznych np. z Litwą i wewnętrznych np. z mniejszością 
ukraińską. 

3. Stawianie I RP za wzór mogło utrudnić budowanie tożsamości 
narodowej we wszystkich warstwach społecznych.

i Rzeczpospolita była państwem demokratycznym i zapewniającym wiele 
swobód i wolności jedynie członkom stanu szlacheckiego. Dla znacznej części 
chłopów było to państwo opresyjne, w którym pozbawienie byli oni wolności 
osobistej, a ich sytuacja materialna, a czasem nawet i życie, zależne było od 
szlachty. Do uwłaszczenie chłopów i przyznania im praw osobistych doszło 
dopiero w okresie zaborów. Odwoływanie się do tradycji staropolskich mogło 
zatem utrudnić proces budowania tożsamości narodowej i poczucia przy-
należności państwowej wśród chłopstwa w ii RP, zwłaszcza wśród chłopów 
bezrolnych, którzy, choć dysponujący wolnością osobistą, ale pozbawieni 
ziemi, często, poprzez swoją sytuację materialną, zmuszeni byli do pracy 
w folwarkach. Odejście od stawiania i Rzeczpospolitej za wzór mogło stworzyć 
podstawy do budowy tożsamości narodowej, z którą utożsamiać mogliby się 
wszyscy obywatele ii RP, niezależnie od swojego statusu społecznego. 

4. Stawianie I Rzeczpospolitej za wzór mogło doprowadzić 
do zbytniego zanurzenia się w przeszłości.

Skupianie się w nauczaniu historii na i Rzeczpospolitej i stawianie jej za wzór 
mogło skutkować niezrozumieniem teraźniejszości. Powrót do czasów Rzecz-
pospolitej „od morza do morza” mógł prowadzić do mocarstwowych aspiracji, 
które w warunkach dopiero co odtworzonego, biednego i otoczonego silniej-
szymi, wrogimi mu sąsiadami państwa były niemożliwe do realizowania. 
Błędne oczekiwania mogły skutkować albo niezadowoleniem społecznym 
z nie dość skutecznej polityki rządu, albo błędną, mocarstwową polityką, 
nieadekwatną do realiów. Dodatkowo stawianie i RP za wzór mogło doprowa-
dzić do odrzucenia krytycznej refleksji nad upadkiem Rzeczpospolitej Obojga 
Narodów, podejmowanej w trakcie zaborów. 
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ARGUMENTY PRZECIW:

1. Podstawowym zadaniem edukacyjnym II Rzeczpospolitej było 
utrwalenia przynależności państwowej i tożsamości narodowej. 

Najważniejszym zadaniem dla odrodzonego państwa było utrwalenie tożsa-
mości narodowej i poczucia przynależności państwowej swoich obywateli. 
Osiągnięcie tych celów byłoby niemożliwe bez szerokiego odwoływania 
się do dotychczasowych tradycji państwowych, czyli do czasów i Rzecz-
pospolitej. Po okresie zaborów ii Rzeczpospolita nie dysponowała innym 
dziedzictwem historycznym, które mogło stać się fundamentem budowy 
społeczeństwa. Odwoływanie się do wyidealizowanej wizji i RP i stawianie 
jej za wzór było zatem koniecznością, szczególnie w państwie otoczonym 
przez nieprzychylnych mu sąsiadów. Przykłady pozytywnych wydarzeń 
z historii i Rzeczpospolitej, takie jak: chwalebne dzieje rodzimego oręża, 
tolerancja religijna, rozwój ekonomiczny w złotym wieku, sukcesy nauki 
i kultury były tym, na czym można było osadzić polską tożsamość naro-
dową i poczucie dumy z przynależności do narodu, który odgrywał ważną 
rolę w tworzeniu europejskiej kultury. Dzięki temu po okresie dominacji 
zaborców odzyskiwano poczucie dziejowej misji i miejsca narodu polskiego 
wśród społeczeństw europejskich, a tym samym uzasadniano prawo do 
stanowienia niezależnego i wolnego państwa.

2. Rzeczpospolita Obojga Narodów była przykładem państwa 
republikańskiego i demokratycznego.

Niezależnie od wad staropolskiego ustroju Rzeczpospolita Obojga Narodów 
była przykładem państwa republikańskiego w kontrze do zachodnioeuropej-
skiego absolutyzmu. Ustrój oparty na sejmach i sejmikach szlacheckich, nawet 
poddany krytycznej refleksji, był elementem rodzimej tradycji demokratycz-
nej. Stawianie i Rzeczpospolitej za wzór z jednej strony budowało poczucie 
dumy z osiągnięć przodków, z drugiej wskazywało, że republikanizm i demo-
kracja są naturalną ścieżką rozwoju polskiego społeczeństwa, które zgodnie 
z refleksjami Joachima Lelewela umiłowanie wolności miało w swojej naturze. 
Historia i RP była zatem najlepszym gruntem do budowy postaw obywatel-
skich i patriotycznych, szczególnie dla państwa, które dopiero co odzyskało 
niepodległość i nie posiadało własnej historii państwowej w XiX wieku.
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3. I Rzeczpospolita była państwem tolerancyjnym, 
wielokulturowym i wieloreligijnym.

i RP była przykładem państwa wielokulturowego i wielowyznaniowego. Tym 
samym jej rzeczywistość była w pewnej mierze podobna do tej, w której żyli 
Polacy po odzyskaniu niepodległości. Stawianie i RP za wzór mogło zatem 
pokazać model funkcjonowania w takim społeczeństwie, budowania pona-
detnicznej wspólnoty politycznej, poszanowania różnorodności i współpracy 
pomimo różnic i animozji. Szerokie odwoływanie się do i RP udowadniało, że 
wielość kultur i religii w państwie polskim jest rzeczą naturalną, wynikającą 
z wielowiekowych procesów historycznych. Inne narodowości zamieszku-
jące Niepodległą mogły zaś odnaleźć się we wspólnocie historycznej i wspól-
nym doświadczeniu przeszłości. Historia i RP mogła być zatem czynnikiem 
integrującym różne społeczności, pomagającym w odnalezieniu wspólnego 
mianownika i dowodem na to, że pomimo różnic można współtworzyć jedną 
wspólnotę, opartą na kategorii obywatelstwa, a nie pochodzenia etnicznego 
czy wyznawanej religii.

4. Znajomość dziejów I Rzeczpospolitej pomagała zrozumieć 
teraźniejszość.

Odwoływanie się do historii i RP pozwalało zrozumieć rzeczywistość, w któ-
rej funkcjonowała ii RP. Podziały i struktura społeczna, wielokulturowość, 
wielość religii oraz narodów w ii RP miały swoje źródła w historii Rzeczpospo-
litej przedrozbiorowej. Bez zbadania dziejów i RP współczesność dla Polaków 
tworzących ojczyznę po 1918 roku byłaby niezrozumiała. Nie potrafiliby zro-
zumieć jej realiów oraz przyczyn stanu rzeczy, w jakim po stu latach niewoli 
odrodziło się polskie państwo. Odnoszenie się do dziejów i Rzeczpospolitej 
było zatem de facto wyjaśnieniem mozaiki problemów, przed którymi stali 
współcześni i osadzaniem ich na szerokim tle historycznym. Dogłębna ana-
liza dziejów i Rzeczpospolita pozwalała również dostrzec i przeanalizować 
kontekst geopolityczny, w którym znajdowała się ii Rzeczpospolita, co mogło 
ułatwić prowadzenie realistycznej polityki zagranicznej. 
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WYBÓR ŹRÓDEŁ

Tekst 1a. Fragment manifestu Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej

Konieczność powszechnej edukacji głosiły dwa pierwsze rządy odradzającej 
się Rzeczpospolitej. Opracowane przez nie dokumenty – manifest Tymczaso-
wego Rządu Ludowego Republiki Polskiej oraz „Odezwa do Narodu Polskiego” 
Jędrzeja Moraczewskiego – zawierały postulat powszechnej i bezpłatnej 
edukacji jako niezbędnego elementu reform społecznych służących budowie 
nowoczesnego państwa.

„(…)Na Sejm Ustawodawczy wniesiemy projekty następujących reform 
społecznych:

a)  przymusowe wywłaszczenie i zniesienie wielkiej i średniej własności 
ziemskiej i oddanie jej w ręce ludu pracującego pod kontrolą państwową;

b)  upaństwowienie kopalń, salin, przemysłu naftowego, dróg komunika-
cyjnych, oraz innych działów przemysłu, gdzie się to da odrazu uczynić;

c)  udział robotników w administracyi tych zakładów przemysłowych, 
które nie zostaną odrazu upaństwowione;

d)  prawo o ochronie pracy, ubezpieczeniu od bezrobocia, chorób i na starość;
e)  konfiskaty kapitałów, powstałych w czasie wojny ze zbrodniczej spe-

kulacyi artykułami pierwszej potrzeby i dostaw dla wojska;
f)  wprowadzenia powszechnego, obowiązkowego i bezpłatnego świec-

kiego nauczania szkolnego (…)”.

Kazimierz W. Kumaniecki, Zbiór najważniejszych dokumentów do powsta-
nia państwa polskiego, Warszawa – Kraków 1920, s. 128. 

Tekst 1b. Fragment „Odezwy do Narodu Polskiego”, 21 listopada 1918 r.

Odezwa była przemówieniem Jędrzeja Moraczewskiego na pierwszym posie-
dzeniu rządu. W związku z brakiem polskiego sejmu w 1918 r. można trakto-
wać ją jak exposé premiera.
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„(…)Jednym z najważniejszych zadań będzie stworzenie powszechnej, 
świeckiej, bezpłatnej szkoły, dostępnej jednakowo dla wszystkich bez 
względu na stan majątkowy. Tylko zdolności mają decydować o przywi-
leju wykształcenia. Będziemy budzili wśród ludu ducha obywatelskiego 
i poczucie odpowiedzialności za losy państwa, które jest jego państwem. 
Staraniem naszym będzie wydobywanie dla kultury narodowej tych licz-
nych talentów, które wskutek niedostępności wyższej oświaty dla szero-
kich warstw ludowych dotychczas się marnowały. Wierzymy, iż z łona 
ludu wyjdą ludzie nieustraszonej woli, głębokiego uczucia i hartownej 
wytrwałości, którzy Polską Republikę wprowadzą na szczyt kultury 
i sławy (…)”.

Jędrzej Moraczewski, zapis przemówienia na pierwszym posiedzeniu 
rządu, 21 XI 1918 r., http://lewicowo.pl/przemowienie-na-pierwszym 
-posiedzeniu-rzadu/.

Tekst 2. Fragment wspomnień Jana Nowaka-Jeziorańskiego 

Szkoła ii Rzeczpospolitej i wartości jakie ze sobą niosła są często tematem 
wspomnień osób, które przeżyły dramat ii wojny światowej. Poniższy frag-
ment „Kuriera z Warszawy” Jana Nowaka-Jeziorańskiego ukazuje między-
wojenną szkołę jako źródło wychowania patriotycznego, które uformowało 
pokolenie szczególnie doświadczone przez historię, dające jednocześnie dowód 
swojemu oddaniu ojczyźnie. Zawiera też krytyczne uwagi dotyczące metod 
tworzenia elitarnego modelu szkół średnich w ii RP, ale jednocześnie dostrzega 
zalety takiego stanu rzeczy.

„(…)Chodziłem wtedy do Gimnazjum im. Batorego, które miało być szkołą 
wzorową, wyróżniającą się nie tylko wszelkimi nowoczesnymi urzą-
dzeniami, ale także elitarnym poziomem uczniów. Aby zapewnić sobie 
selekcję tej elity, dyrektor Antoni Rudzki zastosował osobliwą i niezbyt 
pedagogiczną metodę. W ciągu pierwszych trzech lat tych „gorszych” 
przesuwał z klasy A do klasy B, a „lepszych” w kierunku odwrotnym. 
Po trzech latach klasa B ulegała rozwiązaniu i „gorsi” musieli szukać sobie 
„gorszej” szkoły. Sienkiewiczowi mam do zawdzięczenia, że znalazłem 
się wśród „gorszych” i przeniesiony zostałem do Gimnazjum Adama Mic-
kiewicza dawniej Konopczyńskiego. (…)
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Zaraz u wejścia do budynku na Sewerynówku na marmurowej tablicy 
wyryte były złotymi literami nazwiska profesorów i uczniów poległych 
w latach 1919-1920. Nauczyciele nie tylko uczyli, ale wychowywali, a nie-
którzy, jak polonista Jan Zakrzewski, przezwany nie wiadomo dlaczego 
„matadorem”, albo Zdzisław Wilusz, historyk, syn chłopski, umieli budzić 
zainteresowanie, nawet pasję do przedmiotów ojczystych. (…)

W piętnaście lat po wojnie jeden z moich szkolnych kolegów przysłał 
mi z kraju niewielką broszurkę pt. „Młody las”. Zawierała materiały 
ze Zjazdu Wychowanków Gimnazjum Adama Mickiewicza w Warsza-
wie. Po raz pierwszy od 1939 r. zjechali się przedstawiciele roczników 
przeważnie urodzonych i wychowanych w okresie dwudziestolecia nie-
podległości. Wzajemna wymiana wieści o losach kolegów zamieniła ten 
zjazd w jeden wielki apel poległych. Na końcu książeczki umieszczono ich 
długą listę. Odnajdywałem znajome nazwiska towarzyszy szczenięcych 
lat, którzy rozbiegli się na wszystkie strony ze starego budynku na Sewe-
rynówku po ostatnim, pożegnalnym, maturalnym przyjęciu. Teraz sta-
wały mi przed oczyma ich młode twarze, gdy odczytywałem nazwiska, 
przy których jak w litanii powtarzały się te same słowa: rozstrzelany 
na Pawiaku, powieszony w Oświęcimiu, zginął w Powstaniu na Woli, zgi-
nął w ataku na PASTĘ, zginął w bitwie pod Kutnem, zginął na morzu, 
zginął śmiercią lotnika, zamordowany przez gestapo… zginął w Katy-
niu… rozstrzelany… powieszony… ścięty… zakatowany… zmarł w obo-
zie… zmarł z ran… zaginął…

Po raz pierwszy uświadomiłem sobie wtedy w pełni, jak straszliwie 
wytrzebione zostały przez wojnę moje roczniki. 

W życiu człowieka jak w mikrokosmosie odbijają się losy całego poko-
lenia. Tym, którzy przyjdą po nas trudno będzie znaleźć klucz do histo-
rii naszych lat, jeśli nie wczują się w psychikę poprzedników, tak 
lekko i ochotnie rzucających „na szaniec” własne życie. Szare Szeregi, 
Kedyw, „Zośka”, „Parasol”, Akcja „N”… Powstanie Warszawskie – leśne 
boje – to wszystko miało wspólny rodowód wywodzący się z klimatu, 
w jakim wyrastał „młody las”, który pokotem położyła wielka wojenna 
burza (…)”.

 Jan Nowak Jeziorański, Kurier z Warszawy, Warszawa – Kraków 1989, s. 
9, 12-13.



Wybór źródeł 37

Tekst 3. Wspomnienia mieszkańców terenów wiejskich

Interesujący aspekt funkcjonowania edukacji w ii RP ukazują wspomnienia 
mieszkańców terenów wiejskich. Prezentują one stosunek ludności chłopskiej 
do powszechnego nauczania i próbę pogodzenia go z codziennymi obowiąz-
kami. Są również ważnym źródłem wiedzy o tym, jak dzieci odczytywały 
treści przekazywane im w szkole.

„Rodzice to jak rodzice. Każdy był zapracowany. Przecież trzeba było 
wszystko wyżywić. (…) Nieraz to mama mówi: „Idź, krowy gnej!”. A ja 
mówię: „Ale ja mam jutro dyktando!”. „Nie! Nie pójdę!”. „Bierz, powiada, 
książkę i idź”. A tam były trzy krowy, owce, wszystko, to ile razy zosta-
wiło się na łące tę książkę…”.
„W domu chcieli, żeby robić. (…) Się robiło – krowy paść, to gęsi, to coś… 
„Weź książkę za krową!”, gdzie będę książkę brać? Jak to pastwisko było 
liche, to trzeba było latać, a nie… No to się licho uczyłam.
Polska jest Polską dwadzieścia lat, bo zawsze pod jakimiś zaborami była. 
(…) A ja se myślę – no to co to było? To Ruskie, to Niemcy, to jakieś Fran-
cuzy, (…) wszystkie były w Polsce. Wszystkie swoje robiły, a my mieli 
bidę (…) Wiem, że był Piłsudski, to tyle wiem, że był Piłsudski i mówią, 
że Piłsudski dobrze rządzi”.

Wspomnienia Krystyny Boczoń i Marii Kuli; Anna Pawlicka, Nauka 
w  szkole powszechnej na wsiach powiatu piotrkowskiego w  latach 1918-
1939 na podstawie wspomnień uczniów i mieszkańców, [w:] Regiony w kultu-
rze, pod red. Marzeny Żemejdy i Doroty Suskiej, Częstochowa 2019.

Tekst 4. Cele nauki historii w siedmioklasowych szkołach powszechnych

Program nauczania historii w polskich szkołach w okresie międzywojennym 
oparty był o skonkretyzowane cele. Zaprezentowane zostały one w podsta-
wie programowej do szkół powszechnych wydanej w 1920 roku. Jak można 
zauważyć cele nauczania historii ograniczały się głównie do poznania dziejów 
ojczystych oraz zbudowania wokół nich poczucia dumy narodowej.

 „Cel nauki:
1.  Zaznajomienie dzieci a) z najważniejszemi momentami przeszło-
ści narodowej: ustrojem społecznym i  politycznym, wybitnemi 
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wydarzeniami oraz wybitnemi postaciami z dziejów ojczystych, b) 
z najważniejszemi momentami z dziejów powszechnych.

2.  Zainteresowanie uczniów sprawami narodowemi: przeszłością, teraź-
niejszością i przyszłością kraju.

3.  Przygotowanie do czytania łatwiejszych książek treści historycznej.
4.  Urobienie pojęcia o zbiorowem życiu narodu. 
5.  Wyrobienie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej i poznanie obo-

wiązków obywatelskich.
6.  Wzbudzenie miłości do ojczyzny i współrodaków”.

Program nauki w szkołach powszechnych siedmioklasowych. Historja, War-
szawa 1920, s. 3.

Tekst 5. Program nauki historii w siedmioklasowych szkołach powszechnych 

Ta sama podstawa programowa przedstawia konkretne treści, które uczeń 
powinien poznać w czasie edukacji historycznej. Poniższy fragment podstawy 
pokazuje, że naukę o przeszłości oparto na pojedynczych „obrazkach z dzie-
jów”, przedstawiających wybrane wydarzenia i postacie. Ważne było także 
prezentowanie wzorców osobowych. W podstawie opisane są także metody 
nauczania w tym m.in. wycieczka czy prezentowanie ilustracji. 

„(…) Pokazać na obrazkach śpichrze i stare domy w Kazimierzu, bramę 
Florjańską, Rondel i ratusz w Krakowie, albo bramę Opatowską i ratusz 
w Sandomierzu. (Pożądana też wycieczka.)

6.  O królowej Jadwidze. Poświęcenie Jadwigi. Ślub z Jagiełłą. Dobroć kró-
lowej. Ofiarowanie kosztowności na wyższą szkołę w Krakowie. Śmierć 
królowej i żal Polaków. Grunwald. 

7.  O Kazimierzu Jagiellończyku i jego synach. Wychowanie synów królew-
skich. Potęga Polski i szacunek u sąsiadów (ofiarowanie królewiczowi 
polskiemu korony czeskiej i węgierskiej). Sławni Polacy: Jan Długosz 
i Mikołaj Kopernik.

8.  Sejm w Lublinie w roku 1569. Sejmiki i wybór posłów. Nabożeństwo. 
Mowa króla o konieczności potwierdzenia unji Litwy z Polską. Wybór 
marszałka przez posłów. Co postanowiono na sejmie w Lublinie? 
Zakończenie sejmu. Należy podkreślić, że mówiono wtedy, iż łączą 
się „wolni z wolnymi, równi z równymi”, i wytłumaczyć znaczenie 
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tej zasady. Pokazać dzieciom reprodukcję obrazu Matejki: „Unja 
lubelska”.

9.  O mądrym doradcy Batorego, Janie Zamojskim. Młode lata Zamojskiego. 
Zamojski jako hetman, jego ofiarność dla ojczyzny. 

10.  O Karolu Chodkiewiczu. Wróżba Batorego. Bohaterska bitwa pod Cho-
cimiem (…)”. 

Program nauki w szkołach powszechnych siedmioklasowych. Historja, War-
szawa 1920, s. 4.

Tekst 6. Fragment wspomnień Janusza Jędrzejewicza

We wspomnieniach Janusza Jędrzejewicza, autora reformy edukacji 
w 1932 roku, znajduje się fragment, który wskazuje jakie przesłanki towa-
rzyszyły układaniu programu nauczania historii w polskiej szkole. Widać 
w nim chęć takiego modelowania tematyki historycznej, aby ukazywała 
wzorce osobowe i obywatelskie, co przyczyniać się miało do kształtowania 
w uczniu pozytywnych wartości.

„Zależało mi na tym, aby podkreślić znaczenie i rolę bohaterów w formo-
waniu naszego dorobku historycznego i nauczyć szanować i kochać tych, 
których wielkość i ofiarne wysiłki składały się na siłę moralną i wielkość 
Rzeczypospolitej, stanowiąc w niej trwały dorobek”.

J. Jędrzejewicz, W służbie idei. Fragmenty pamiętnika i pism, Londyn 1972, 
s. 155.

Tekst 7. Fragmenty „Ferdydurke”

Jednym z najsłynniejszych krytycznych opisów polskiej edukacji porozbio-
rowej jest fragment dzieła Witolda Gombrowicza pt. „Ferdydurke”. Autor 
krytykuje w nim opieranie edukacji na przekazywaniu uczniom niekwestio-
nowalnych wzorców i bezrefleksyjne podejście do przeszłości.

„(...)Nieroby, nieuki, mówię wam przecież spokojnie, wbijcie to sobie 
dobrze w głowy – a więc jeszcze raz powtórzę, proszę panów: wielki 
poeta, Juliusz Słowacki, wielki poeta, kochamy Juliusza Słowackiego 
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i zachwycamy się jego poezjami, gdyż był on wielkim poetą. Proszę zapi-
sać sobie temat wypracowania domowego: „Dlaczego w poezjach wiel-
kiego poety, Juliusza Słowackiego, mieszka nieśmiertelne piękno, które 
zachwyt wzbudza?”
W tym miejscu wykładu jeden z uczniów zakręcił się nerwowo i zajęczał:
–  Ale kiedy ja się wcale nie zachwycam! Wcale się nie zachwycam! Nie zaj-
muje mnie! Nie mogę wyczytać więcej jak dwie strofy, a i to mnie nie zaj-
muje. Boże, ratuj, jak to mnie zachwyca, kiedy mnie nie zachwyca? 

–  Wytrzeszczył oczy i usiadł, grążąc się w jakieś bezdenne przepaście. 
Naiwnym tym wyznaniem aż zakrztusił się nauczyciel.

–  Ciszej, na Boga! – syknął. – Gałkiewiczowi stawiam pałkę. Gałkiewicz zgu-
bić mnie chce! Gałkiewicz chyba nie zdaje sobie sprawy, co powiedział?

GAŁKIEWICZ
Ale ja nie mogę zrozumieć! Nie mogę zrozumieć, jak zachwyca, jeśli 
nie zachwyca.
NAUCZYCIEL
Jak to nie zachwyca Gałkiewicza, jeśli tysiąc razy tłumaczyłem 
Gałkiewiczowi, że go zachwyca.
GAŁKIEWICZ 
A mnie nie zachwyca.
NAUCZYCIEL
To prywatna sprawa Gałkiewicza. Jak widać, Gałkiewicz nie jest inteli-
gentny. Innych zachwyca.
GAŁKIEWICZ
Ale, słowo honoru, nikogo nie zachwyca. Jak może zachwycać, jeśli nikt 
nie czyta oprócz nas, którzy jesteśmy w wieku szkolnym, i to tylko dla-
tego, że nas zmuszają siłą…
NAUCZYCIEL
Ciszej, na Boga! To dlatego, że niewielu jest ludzi naprawdę kulturalnych 
i na wysokości…(...)”.

W. Gombrowicz, Ferdydurke, Kraków 1987, s. 43-44.
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ZESZYTY DO DEBAT HISTORYCZNYCH 

—
Jaka edukacja 
w Niepodległej?   
SebaStian adamkiewicz

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku z Fundacją Polska Debatuje, jako 
partnerem, zainicjowali działanie Klubów Debat Historycznych. Ich celem 
jest kształtowanie umiejętności prowadzenia debat, w których tworzeniu 
logicznej argumentacji i jej wymianie towarzyszy otwartość na racje dru-
giej strony oraz szacunek dla dyskutanta. Opracowane przez specjalistów 
zeszyty do debat historycznych stanowią – obok podręcznika – znako-
mite wsparcie w przygotowaniach do debatanckich spotkań i turniejów. 
W każdym znajdą się propozycje dwu debat z rozpisaną argumentacją, 
wprowadzenie do tematu sygnalizowanego tytułem zeszytu oraz mate-
riały źródłowe. W tym roku dotyczą one budowy niepodległego państwa 
polskiego – II Rzeczpospolitej.

—
 Organizacja systemu edukacji była jednym z ważniejszych wyzwań, 
przed którym po odzyskaniu niepodległości w  1918 r. stanęły władze 
II Rzeczpospolitej. To przecież właśnie szkoła była instytucją, w którą w spo-
sób szczególny ingerowały państwa zaborcze i w której, jak w soczewce, 
odbijała się prowadzona przez nie polityka.

Ogromnym sukcesem II RP było upowszechnienie edukacji na szczeblu 
elementarnym. Badania dotyczące skolaryzacji nie pozostawiają złudzeń, 
że pomimo obiektywnych problemów udawało się dotrzeć z wiedzą tam, 
gdzie wcześniej szkoły po prostu nie było. Z drugiej strony edukacja na 
poziomie średnim i wyższym była elitarna, a istotnym wymiarem tego 
elitaryzmu było społeczne pochodzenie uczniów i możliwości finansowe 
ich rodziców.  

— Sebastian Adamkiewicz 


