
 
 
 
 
 
 

ALBIN GŁOWACKI 
 
NA POMOC ZESŁAŃCZEJ EDUKACJI 

 
 
Po przejęciu w 1917 r. władzy w Rosji, bolszewicy zadbali o to, aby 

stopniowo zapewnić sobie w kraju m.in. pełną kontrolę nad przekształcaniem 
świadomości obywateli w duchu ideologii marksistowsko-leninowskiej.  
Zaangażowali do tego wszystkie struktury państwa i rządzącej partii: ich aparat 
administracyjny, system edukacyjny, wojsko, organizacje społeczno-polityczne, 
prasę, radio, wydawnictwa, muzea, kino, teatr, estradę itd. W tamtym scentrali-
zowanym systemie indoktrynacji społeczeństwa bardzo istotna rola przypadła 
szkole i książce. Jest oczywiste, że działaniom tym zostali poddani także Pola-
cy, którzy zamieszkiwali w państwie radzieckim.  

W późniejszym okresie objęły one również obywateli II Rzeczypospolitej 
na terenach zaanektowanych przez Kreml po inwazji 17 września 1939 r.,  
w tym setki tysięcy osób deportowanych stamtąd w głąb terytorium ZSRR.  
Z myślą o dotarciu do „nowych obywateli radzieckich” z przekazem ideologii  
w ich języku ojczystym okupacyjna władza – po zainstalowaniu się na wschod-
nich ziemiach RP – uruchomiła tam m.in. wydawanie gazet i książek, nadawała 
audycje radiowe, wystawiała „zaangażowane” sztuki teatralne, zapewniła 
szkolnictwo z polskim językiem wykładowym1. 

Kiedy ponad ćwierć wieku temu przygotowałem informacyjne opraco-
wanie na temat ogółu polskojęzycznych wydawnictw książkowych w ZSRR2, 
stwierdziłem m.in., że w odniesieniu do okresu II wojny światowej żadna  
z ówczesnych oficyn, publikujących tam po polsku, nie doczekała się naukowej 
monografii. I stan taki trwa w zasadzie do chwili obecnej. Wobec tego, że nowe 
możliwości badawcze i szanse źródłowe pozwalają dzisiaj na podjęcie próby 
wypełnienia tej luki (nie tylko w polskiej historiografii), uznałem za realne  

                                                           
1 Szerzej na ten temat patrz m.in.: B. Bernacki, »Najostrzejsze narzędzie naszej 

partii…«. Okupacja sowiecka północno-wschodnich ziem Drugiej Rzeczypospolitej 
(1939-1941) w świetle polskojęzycznej prasy »gadzinowej«, Toruń 2009; W. Bonusiak, 
Polityka ludnościowa i ekonomiczna ZSRR na okupowanych ziemiach polskich w latach 
1939-1941 (»Zachodnia Ukraina« i »Zachodnia Białoruś«), Rzeszów 2006;  
G. Hryciuk, Polacy we Lwowie 1939-1944. Życie codzienne, [Warszawa] 2000;  
A. Głowacki, Sowieci wobec Polaków na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej 
1939-1941, Łódź 1998; W. Śleszyński, Okupacja sowiecka na Białostocczyźnie  
w latach 1939-1941. Propaganda i indoktrynacja, Białystok 2001. 

2 A. Głowacki, Polskojęzyczne wydawnictwa książkowe w ZSRR, [w:] Mniejszo-
ści polskie i Polonia w ZSRR, pod redakcją H. Kubiaka, T. Palecznego, J. Rokickiego, 
M. Wawrykiewicz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992, s. 221-236. 
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i celowe przedstawienie (na początek) działalności i dorobku wyjątkowej  
w polskich dziejach komórki wydawniczej, której patronował, istniejący  
w Moskwie w latach 1943-1946, Komitet ds. Dzieci Polskich w ZSRR  
(Kompoldiet). Komórkę tę utworzono w celu zaspokojenia pilnych potrzeb 
szkół dla dzieci polskich zesłańców, które to placówki organizowano właśnie 
pod egidą wspomnianego Komitetu (swego rodzaju miniaturowy resort edukacji 
dla polskich uczniów). Do jego zadań należało m.in. wydawanie po polsku pro-
gramów nauczania i podręczników szkolnych oraz pomocy naukowych. O tym, 
jak (z różnych powodów) ważna to była misja, niech świadczy fakt, że – po fali 
stalinowskiego ludobójstwa wobec Polaków w ZSRR w okresie międzywojen-
nym (szacuje się, że represje dotknęły wtedy nawet do 200 tys. osób polskiej 
narodowości) – tuż przed wybuchem II wojny światowej w ogóle już nie  
istniało w ZSRR szkolnictwo dla polskiej mniejszości narodowej, a także  
wydawnictwa polskojęzyczne.  

Wspomniana powyżej inwazja Armii Czerwonej na Polskę 17 września 
1939 r. i aneksja przez ZSRR wschodnich ziem II RP przyniosły falę represji 
reżimu stalinowskiego wobec mieszkańców tamtych terenów. Więzienia  
i areszty zapełniały się „wrogami ludu”, a setki tysięcy innych osób zostało  
w latach 1940-1941 przymusowo wywiezionych w głąb terytorium okupanta, 
gdzie przyszło im wegetować w dramatycznie trudnych warunkach. Wśród nich 
były także dzieci. Te, które podlegały obowiązkowi szkolnemu, zmuszano  
do uczęszczania do miejscowych placówek oświatowych i do nauki w języku 
rosyjskim. Na krótko odmianę tej sytuacji przyniosła normalizacja stosunków 
polsko-radzieckich (30 lipca 1941 r.). Jednakże w 1943 r., kiedy to znowu  
narzucono obywatelom polskim w ZSRR obywatelstwo okupanta, kiedy to 
Kreml zerwał stosunki z rządem RP na uchodźstwie i postawił na polskich  
komunistów (utworzył Związek Patriotów Polskich – ZPP), sprawy edukacji 
zesłańców oddano w gestię nowo powstałej instytucji. Był nią Komitet  
ds. Dzieci Polskich w ZSRR. Oznaczało to, że od 1 września 1939 r. dzieci 
polskie, które zamieszkiwały wschodnie tereny RP, wcielone następnie  
do ZSRR, doświadczyły w całym sześcioletnim okresie wojny, okupacji i zsyłki 
aż pięć (!) systemów oświatowych. 

Dzieje Komitetu ds. Dzieci Polskich w ZSRR nie doczekały się do dziś 
monograficznego opracowania. Zaledwie incydentalnie wzmiankowano o nim 
przy okazji podejmowania kwestii działalności oświatowej Związku Patriotów 
Polskich albo (rzadko) we wspomnieniach aktywistów tej organizacji, nauczy-
cieli i innych zesłańców. 

Jako pierwszy problematykę tę podjął przed 60 laty ukraiński badacz 
Pawło Kałenyczenko w monografii na temat polskiej emigracji postępowej (!?) 
w ZSRR w latach drugiej wojny światowej3. W oparciu o akta Kompoldietu 
naszkicował on pokrótce okoliczności powstania tego Komitetu, jego zadania,  
a także rolę w tworzeniu i reorganizacji (wespół z ZPP) szkół oraz innych  
placówek dla dzieci zesłańców. Ustalił, że Komitet przygotował i wydał  
29 podręczników oraz pomocy naukowych w ogólnym nakładzie 122 828  
egzemplarzy. 
                                                           

3 П. М. Калениченко, Польська прогресивна еміграція в СРСР в роки Другої 
світової війни, Київ 1957, ss. 211, 5 nlb. 
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Tematyka ta została zdecydowanie szerzej omówiona w książce Elżbiety 
Treli pt. Edukacja dzieci polskich w Związku Radzieckim w latach 1941-1946, 
opublikowanej przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe prawie 35 lat temu 
(1983). Autorka przedstawiła w niej „dzieje kształcenia i wychowania dzieci 
polskich przebywających w latach 1941-1946 na terytorium Związku  
Radzieckiego” . W jednym z podrozdziałów zamieściła opisowe informacje  
o działalności edytorskiej Kompoldietu i ZPP, natomiast w aneksie – wykaz 
opublikowanych 21 podręczników. Te spostrzeżenia o dokonaniach wydawni-
czych Komitetu ogłosiła E. Trela wcześniej także w artykule4. 

Kwestie różnorakiej opieki nad dziećmi zesłańców polskich znalazły  
odbicie w opracowaniu Albina Głowackiego pt. Ocalić i repatriować5, dotyczą-
cym głównie działalności opiekuńczej Związku Patriotów Polskich w ZSRR. 
Problematyka szkolna zajmuje w tej pracy sporo miejsca. Tamże przedstawione 
są uwagi o przedsięwzięciach wydawniczych Kompoldietu. Po raz pierwszy  
w polskim piśmiennictwie został tu opublikowany szczegółowy wykaz (z po-
prawnym, pełnym zapisem bibliograficznym) wszystkich 21 podręczników  
i śpiewników oraz 9 planów i programów nauczania, wydanych pod auspicjami 
Komitetu. 

Wspomniane wyżej polskie opracowania naukowe nie bazowały jednak 
szerzej na podstawowym materiale, jakim jest spuścizna archiwalna Kompoldie-
tu. Wykorzystano w nich jedynie wybrane dokumenty, opublikowane  
po rosyjsku6, oraz odpowiednie polskie edycje źródłowe, w których znalazły się 
również materiały archiwalne z ZSRR7. Z tego powodu opracowania te mają 
wciąż niepełny walor informacyjny. 

Szerszy dostęp do archiwów radzieckich umożliwił uzbeckiemu  
badaczowi – Szodmankułowi Pirimkułowowi – przygotowanie w końcu lat 80. 
minionego stulecia rozprawy habilitacyjnej na temat ludności polskiej w ZSRR 
w latach 1941-19468. W opublikowanych w formie książki prawie pięciu roz-
działach tej pracy9 znalazł się też wątek dotyczący organizacji i działalności 
szkół dla dzieci zesłańców. Jest on napisany głównie w oparciu o archiwalia 
ZPP z Archiwum Akt Nowych, ale i o akta Kompoldietu. W krótkim podroz-
dziale o podręcznikach szkolnych i pomocach naukowych scharakteryzowano 
proces ich przygotowania do druku oraz przedstawiono (niestety, niezbyt  
                                                           

4 E. Trela, Polskie wydawnictwa szkolne w ZSRR w latach 1943-1946, „Zeszyty 
Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu” 1980, 
Seria A, Historia XVII, s. 119-132. 

5 A. Głowacki, Ocalić i repatriować. Opieka nad ludnością polską w głębi  
terytorium ZSRR (1943-1946), Łódź 1994, ss. 297. 

6 О деятельности Комитета по делам польских детей в СССР, подготовили 
И. И. Белов и Е. В. Корнева, «Исторический архив» 1962, № 4, s. 57-77. 

7 Szkolnictwo polskie w ZSRR 1943-1947. Dokumenty i materiały, Opracował  
R. Polny. Pod redakcją S. Skrzeszewskiego, Warszawa 1961; Dokumenty i materiały  
do historii stosunków polsko-radzieckich, t. VII-IX, [Warszawa] 1973-1974. 

8 Ш. Д. Пиримкулов, Польское население в СССР. 1941-1946 гг., Москва 
1990, ss. 483 (maszynopis pracy dostępny w Rosyjskiej Bibliotece Państwowej  
w Moskwie). 

9 Idem, Польские школы и детские учреждения в СССР (1941-1946 гг.), 
Ташкент 1990, ss. 164. 
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precyzyjne) zestawienie opublikowanych 19 tytułów podręczników. Autor  
zakończył te rozważania konkluzją, że zaopatrzenie szkół polskich i radzieckich  
w podręczniki okazało się w zasadzie takie samo (odczuwały dotkliwe ich  
braki), gdyż ich wydawanie było ograniczone z powodu niedostatków papieru  
i wykwalifikowanych specjalistów (zmobilizowani na front).  

Natomiast niemal wyłącznie na podstawie akt Komitetu powstał, niedaw-
no opublikowany, tekst Lilianny Ladoruckiej o polskich domach dziecka  
w Uzbekistanie w latach 1943-194610. 

Powyższy przegląd literatury, poświęconej Kompoldietowi, pozwala 
stwierdzić, że na temat działalności wydawniczej tej instytucji znane są zaled-
wie podstawowe informacje. W pełni zasadne jest więc podjęcie próby  
poszerzenia tej wiedzy. Realizację takiego projektu zapoczątkowałem jeszcze  
w 1987 r., ale jego sfinalizowanie stało się możliwe dopiero obecnie. Częścio-
wym efektem moich studiów z tego zakresu są m.in. publikacje o Kompoldiecie 
oraz o zesłańczej edukacji11. 

Podstawową bazę źródłową niniejszego opracowania stanowi spuścizna 
archiwalna Komitetu ds. Dzieci Polskich w ZSRR, przechowywana w Pań-
stwowym Archiwum Federacji Rosyjskiej w Moskwie. Podczas kolejnych  
pobytów w nim, dogłębnie przebadałem ją jako pierwszy historyk z Polski. 
Zawiera ona bardzo bogaty materiał na temat działalności edytorskiej Kompol-
dietu – m.in. protokoły posiedzeń odpowiednich gremiów, korespondencję, akta 
personalne, maszynopisy opracowań oraz ich recenzje wydawnicze. W uzupeł-
nieniu tych akt sięgnąłem we wspomnianej placówce archiwalnej również  
po dokumentację Państwowego Wydawnictwa Szkolno-Pedagogicznego 
(Uczpiedgizu), z którym Kompoldiet ściśle współpracował. 

Bardzo cenny materiał odnalazłem w Archiwum Akt Nowych w War-
szawie, zwłaszcza w aktach Żanny Kormanowej i Stanisława Skrzeszewskiego 
(czołowych postaci Kompoldietu), a także w spuściźnie Związku Patriotów 
Polskich – współorganizatora szkolnictwa dla dzieci polskich zesłańców  
w ZSRR. Pozostały materiał archiwalny pochodzi z innych placówek pora-
dzieckich, polskich i anglosaskich, jak również z opublikowanych zbiorów  
dokumentów, wspomnień, relacji, pamiętników, prasy oraz opracowań. Ma on, 
w przypadku podjętego przeze mnie tematu, charakter uzupełniający w stosun-
ku do najważniejszej, czyli archiwalnej bazy wytworzonej przez Kompoldiet. 
Dużym wyzwaniem, uwieńczonym sukcesem, stało się dotarcie do wszystkich 

                                                           
10 L. Ladorucka, Uwagi o domach dziecka dla dzieci polskich w Uzbekistanie  

w latach 1943-1946, [w:] Wokół spraw trudnych, bolesnych i zapomnianych. Studia  
i szkice, pod red. E. Kowalczyk, L. Ladoruckiej, W. Marciniaka, B. Szubtarskiej  
i J. Żelazko, Łódź 2014, s. 541-569. 

11 A. Głowacki, Dokonania Komitetu ds. Dzieci Polskich w ZSRR w dziedzinie 
wydawnictw edukacyjnych, [w:] Dzieje kształtowania się polskich instytucji oświato-
wych pod redakcją E.A. Mierzwy, Piotrków Trybunalski 2002, s. 293-306; idem, Kadry 
Komitetu do spraw Dzieci Polskich w ZSRR przy Ludowym Komisariacie Oświaty 
RFSRR (1943-1946), „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2002, [nr] 1-2, s. 17-32; 
idem, Problemy edukacji dzieci polskich zesłańców (1940-1941), ibidem, 2015, [nr] 1-2,  
s. 107-119; idem, Problemy edukacji dzieci polskich zesłańców (1941-1946), ibidem, 
2016, [nr] 1-2, s. 173-193. 
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wydawnictw tego Komitetu, czemu służyły poszukiwania w bibliotekach  
naukowych Moskwy, Leningradu, Warszawy, Wrocławia, Krakowa i Łodzi. 
Wykorzystana baza materiałowa w zupełności wystarcza do realizacji tytułowe-
go zagadnienia, które to, powtórzmy, w tak pełnym zakresie nie było  
dotychczas przedmiotem badań – ani w Polsce, ani poza jej granicami. 

Celem monografii, której fragmentem jest publikowany tekst, było odtwo-
rzenie – na podstawie analizy różnych źródeł: archiwaliów i drukowanych  
zbiorów dokumentów, ale także memuarystyki i prasy – całokształtu działalności 
edytorskiej Komitetu ds. Dzieci Polskich w ZSRR. W szczególności chodzi  
o ukazanie: 

∗ jakie czynniki determinowały tę działalność? 
∗ kto (instytucjonalnie i personalnie) był w nią zaangażowany? 
∗ co planowano wydać, co zdołano ukończyć, a co i z jakich powodów  

nie ukazało się? 
∗ jakie przesłanie ideowe zawierały programy i podręczniki szkolne? 
∗ jaką rolę w pracy szkół dla dzieci polskich zesłańców odegrały opubliko-

wane wydawnictwa? 
Zakres chronologiczny opracowania formalnie obejmuje lata 1943-1946, 

a więc okres istnienia Kompoldietu. Faktycznie jednak niezbędne okazało się 
rozszerzenie tych ram i uwzględnienie także okresu 1939-1942. Pozwoliło to na 
ukazanie (choć w bardzo dużym skrócie) okoliczności, w jakich obywatele  
polscy zostali deportowani w głąb ZSRR, oraz warunków, w jakich urzędowo 
próbowano organizować tam nauczanie w języku rosyjskim dla dzieci  
zesłańców. Dla dostrzeżenia i zrozumienia rangi dokonań edytorskich Kompol-
dietu absolutnie niezbędne okazało się naszkicowanie realiów, w jakich  
ta „edukacja” zesłańcza odbywała się wcześniej, oraz przypomnienie, w jakim 
stopniu zmieniło się to po normalizacji stosunków polsko-radzieckich (po 30 
lipca 1941 r.). Dzięki temu łatwiej zorientować się w swego rodzaju bilansie 
otwarcia oraz uzmysłowić sobie warunki startu ZPP i Kompoldietu, które to 
podmioty wspólnie podjęły się w połowie 1943 r. obowiązków organizatorów 
szkolnictwa dla dzieci polskich deportowanych. Zarazem stwarza to możliwość 
porównania i oceny tego, co udało się zrobić na niwie wydawniczej do 1946 r. 

Warto też wspomnieć tutaj w ogóle o „głodzie książek” w języku  
polskim, czyli o tym, że zesłańcy (dorośli i dzieci) cierpieli z powodu niemal 
powszechnego ich braku na przymusowym osiedleniu. O tym, czym one dla 
nich były, wymownie świadczą choćby słowa Doroty Parnas, która napisała:  

Kiedy się okazało, że nawet po ciężkiej pracy musi się choć na chwilę zająć 
stroskany umysł lekturą – lektury tej nie było. Zaczęto alarmować listownie 
krewnych i znajomych we Lwowie czy Tarnopolu o jakieś książki, ale zawsze 
pierwszeństwo w przesyłkach miały masło i cukier [...]. Jednakże trafiali się  
poczciwcy, którzy [...] wysyłali, od czasu do czasu, co w rękę popadło [...].  
Każdy czytał »od deski do deski« wszystko, co tylko było w języku polskim  
wydrukowane12. 

Przy wszelkich współczesnych ocenach działalności wydawniczej  
Kompoldietu należy pamiętać przede wszystkim o tym, że była ona prowadzona 

                                                           
12 D. Parnas, Książka i prasa polska w ZSRR w latach 1940-1945, „Odrodzenie” 

1947, R. IV, nr 1, s. 3. 
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na obczyźnie, w totalitarnym państwie rządzonym przez komunistów (które  
w zmowie z Adolfem Hitlerem zaatakowało Polskę w 1939 r.), w warunkach 
straszliwej wojny z Niemcami (od 1941 r.), w sytuacji powszechnych niedobo-
rów aprowizacyjnych. Kolejne lata bez szkoły z polskim językiem nauczania 
groziły zupełnym wynarodowieniem i sowietyzacją dzieci zesłańców. Wobec 
tego, że możliwości zorganizowania takiej szkoły (a więc i edycji podręczników 
dla niej) w zasadniczym stopniu zależały od stanu stosunków polsko-
radzieckich, o przełomowych wydarzeniach w tych relacjach należało choćby 
wspomnieć. Dotyczy to również potrzeby ukazania okoliczności narodzin (oraz 
oblicza ideowego) Związku Patriotów Polskich i Komitetu ds. Dzieci Polskich 
w ZSRR. Kompoldiet pracował w rytmie, jaki wyznaczał rok budżetowy  
(sprawozdawczy). Dlatego zdecydowałem się tu na zaprezentowanie jego dzia-
łalności właśnie w okresach rocznych (1943, 1944, 1945-1946).13 Ograniczona 
dostępność opisywanych podręczników szkolnych i programów nauczania 
skłoniła mnie do zamieszczenia ilustracji, które pomogą poczuć specyficzną 
atmosferę czasu narodzin i ducha tych wydawnictw.  

*** 

Wśród priorytetowych zadań wydawniczych Kompoldietu znalazło się,  
z oczywistych względów, opublikowanie elementarza. W tym przypadku zdecy-
dowano sięgnąć po wydrukowany w 1940 r. we Lwowie podręcznik autorstwa 
Henryka Balka oraz Zofii Charszewskiej i przygotować jego nowe wydanie14.  

Do tego oryginalnego tekstu S. Skrzeszewski formalnie zgłosił na piśmie 
(z datą 28 września 1943 r.) ponad 70 uwag15. W zasadzie można powiedzieć, 
że zaadaptował on zawartość elementarza do nowej sytuacji. Jego uwagi miały 
bowiem nie tylko charakter szczegółowych poprawek językowych, uwzględnia-
jących choćby kolejność poznawania przez dzieci liter (np. zamiast Ela – Ala, 
zamiast Edek – Tadek), ale też wskazywały na konieczność wprowadzenia 
zmian, które nadawałyby podręcznikowi bardziej, niż w wersji z 1940 r., polski, 
narodowy charakter. Zgodnie więc z tymi sugestiami, w różnych miejscach 

                                                           
13 Zasadnicze rozważania, zawarte w rozdziałach II-V opublikowanej książki pt. 

Na pomoc zesłańczej edukacji, Łódź 2017, są poprzedzone, niezbędnymi według mnie, 
uwagami dotyczącymi w ogóle sfery szkolnictwa w języku polskim w ZSRR w pierw-
szym okresie II wojny światowej i następnie „edukacji” deportowanych dzieci w głębi 
terytorium ZSRR. Ta początkowa część monografii (rozdział I) ukazuje, w jak skrajnie 
trudnych warunkach „uczyli się” zesłańcy w szkołach rosyjskich i kazachskich (1940-
1941) oraz jak faktycznie funkcjonowały „szkoły” organizowane z inicjatywy i przez 
przedstawicieli terenowych placówek Ambasady RP w okresie 1942-1943. Obiektywnie 
należy stwierdzić, że tym dzieciom, które w okresie sześcioletniego pobytu na zsyłce 
mogły i rzeczywiście uczęszczały do polskich szkół Kompoldietu (1943-1946),  
uratowano dwa-trzy lata szkolnej edukacji. Częste przywoływanie w tekście nazw geo-
graficznych spowodowało, że – w trosce o poprawność i ujednolicenie ich pisowni – 
sięgałem po odpowiednie ustalenia zawarte w Encyklopedii geografii świata, [tom] 
Europa Wschodnia, Azja Północna i Środkowa, Zakaukazie, Warszawa [1997].  

14 H. Balk i Z. Charszewska, Elementarz, Zatwierdzone przez LKO USRR,  
Kijów-Lwów 1940, ss. 95, 1 nlb, nakład 46 000 egz. 

15 Zmiany wprowadzone do elementarza, Państwowe Archiwum Federacji  
Rosyjskiej (dalej: GARF), sygn. A 304-1-7, k. 33-35. 
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usunięto z dawnego tekstu strony poświęcone wychowaniu w duchu komuni-
stycznym. Zamieszczone dotychczas na s. 4 Elementarza portrety Stalina  
i Lenina proponowano zastąpić godłem Rzeczypospolitej. Wraz z tym dodano 
tam hasła: „Niech żyje Polska!”, „Związek radziecki [!] – to nasz przyjaciel!”, 
„Śmierć niemieckim okupantom!”. Pojawiły się też strofki o przewodniczącej 
Związku Patriotów Polskich w ZSRR – Wandzie Wasilewskiej i o dowódcy  
I Korpusu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR – gen. bryg. Zygmuncie Berlingu. 
Wprowadzono tchnące optymizmem dopiski: „Uczymy się dla Polski”; „Pojadę 
do Krakowa”; „Wrócimy do domu!”; „Odbudujemy Polskę!”; „Hitler poczuł 
siłę Czerwonej Armji!” [!]; „Niech żyje Polska!”. Ponadto zmieniono bądź  
usunięto niektóre wierszyki. W miejsce rysunku Kijowa zaproponowano  
Kraków, pojawił się tekst o Warszawie w niewoli niemieckiej i o ówczesnej 
Polsce. Zupełną nowością było zamieszczenie obok tekstu o rocznicy rewolucji 
7 listopada 1917 r. – także o 11 listopada, polskim święcie narodowym. Usunię-
to z kalendarza radziecki symbol – sierp i młot. 

 
Sprawę tych zmian omawiała Komisja Kompoldietu na posiedzeniach  

22 i 27 września 1943 r.16. Recenzję wydania elementarza z 1940 r.  
przygotowała Balbina Rafałowska, a na jego temat wypowiadali się też Stani-
sław Skrzeszewski, Henryk Wolpe i Żanna Kormanowa. Istota ich uwag spro-

                                                           
16 Protokoły nr 3 i nr 4 posiedzeń Komisji, ibidem, sygn. A 304-1-11, k. 9, 13. 
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wadzała się do wytknięcia braków i niedociągnięć. Jednomyślnie uznano,  
że należy przede wszystkim usunąć szereg błędów językowych, zmienić rysun-
ki oraz zamieścić portrety współczesnych polskich działaczy, m.in. Wandy Wa-
silewskiej (inne – uzgodnić z ZG ZPP). Po uwzględnieniu wszystkich tych  
i wcześniejszych poprawek elementarz zatwierdzono do wydania. 

 

W porównaniu do radzieckiej wersji z 1940 r. rzeczywiście przybrał  
on charakter bardziej narodowy polski. W opublikowanej recenzji H. Wolpe 
ocenił, że materiał podebrany dla dzieci jest żywy, wesoły, pełen radości,  
a rysunki (zabawy, przyroda, praca, szkoła, wojna, Kraków, Warszawa)  
są ściśle związane z tekstem. Uważał, że podręcznik nawiązuje do okupacji 
niemieckiej i do walki partyzanckiej, że próbuje wzbudzić szacunek do radziec-
kiego święta 7 listopada i jednocześnie (wreszcie!) dostrzega 11 listopada – 
polskie święto narodowe. Zdaniem H. Wolpego, całość została przemyślana 
metodycznie, uwzględniała dziecięcą psychikę, była aktualna pod względem 
treści i pięknie opracowana17. W tym miejscu warto więc przytoczyć i słowa 

                                                           
17 Г. Вольпе, Польские учебники в СССР, »Славяне» 1944, № 7, s. 31. 
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Gustawa Butlowa – starszego inspektora Wydziału Szkolnego Kompoldietu, 
który wizytował szkoły i domy dziecka w 1945 r. w obwodzie saratowskim 
(RFSRR). Przyglądał się on tam m.in. 

mrówczej pracy nauczycieli polskich, którzy uczyli abecadła, wycinając z gazet 
litery drukowane i którzy wraz z dziećmi ze łzami radości witali przywiezione 
im nowe elementarze polskie, wydane przez Komitet18. 

 
Natomiast Piotr Wojciechowski, nauczyciel w Wotczy (niedaleko  

Wizyngi, Komi ASRR) wspominał: 

Dzień nadejścia podręczników i polskich książek uważany był przez  
Polaków za niezwykłe święto. Zanim książki zostały rozdzielone, przechodziły 
z rąk do rąk. Dzieci przyciskały je do serca, jak najdroższe skarby19. 

                                                           
18 G. Butlow, Wychodźctwo [!]  polskie w ZSRR w latach 1939-1946, [cz.] (VI), 

„Świat i Polska” 1947, nr 8, s. 6. 
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Kolejną propozycją wydawniczą, którą zajmowała się Komisja Kompol-

dietu, był pionierski projekt programu historii Polski dla klas III-IV i VI-VII. 
Jego autorka – Ż. Kormanowa – przedstawiła go na zebraniu tego gremium  
27 września 1943 r.20. Wcześniej, bo na łamach „Nowych Widnokręgów”  
z 5 września 1943 r., podjęła próbę odpowiedzi na pytanie, jak będzie się uczyć 
historii dzieci polskich zesłańców w ZSRR21. Świadoma ważnej roli tego 
przedmiotu w politycznej indoktrynacji uczniów i jego miejsca w ramach frontu 
ideologicznego, stwierdziła, że „historia w ogóle, a historia Polski w szczegól-
ności, winny w całokształcie nauki uzyskać pozycję kluczową” . Przyznała,  
że program nauczania powinien w pierwszym rzędzie obejmować historię  

                                                                                                                                              
19 P. Wojciechowski, Gdy wrócicie do Ojczyzny, [w:] Nauczyciele w walce o nową 

Polskę, wybór materiałów i opracowanie K. Wojciechowski, [Warszawa 1970], s. 290. 
20 Protokół nr 4 posiedzenia Komisji, GARF, sygn. A 304-1-11, k. 13 
21 Ż. Kormanowa, Nauka historji [!]  w polskiej szkole w ZSRR, „Nowe Widno-

kręgi” 1943, nr 17, s. 13-14. 
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ojczystą: w klasach III-IV – „w zakresie propedeutycznym”, w klasach VI-VII – 
„systematyczny kurs dziejów narodu polskiego”, natomiast w klasach VIII-X – 
„historia Polski, ujęta w zagadnienia z elementami nauki o Polsce”.  

 
Struktura programu miała zagwarantować, że uczeń po zakończeniu  

dowolnego z trzech szczebli szkolnej edukacji – będzie znać całokształt wiado-
mości (należy rozumieć, że w różnym stopniu szczegółowości) o dziejach swe-
go narodu. Ż. Kormanowa informowała, że:  

poszczególne okresy historii powszechnej winny być uwzględnione w propedeu-
tycznym kursie historii Polski. Systematyczny kurs historii powszechnej,  
poczynając od historii świata antycznego w klasie piątej, poprzez historię wie-
ków średnich w klasach szóstej i siódmej, zamknąć winna historia nowożytna  
w klasach ósmej i dziewiątej, doprowadzona do współczesności. W ten sposób  
historia ojczysta i dzieje powszechne będą się wzajem uzupełniać tak, by młody 
Polak mógł rzecz każdą z przeszłości swego narodu widzieć na tle dziejów  



ALBIN GŁOWACKI  14 

świata. [...] Miejsce osobne zająć winna historia wielkiego kraju, [...] sąsiada  
ze Wschodu, który jest teraz i zostanie odtąd sojusznikiem Polaków. 

W tym kontekście przypominała:  

Polski oręż szczerbił się nie tylko na polach chwały. Nurzał się we krwi  
białoruskiego i ukraińskiego chłopa, [...] zamierzał się na ziemie cudze, chciał 
dyktować swoją wolę w Moskwie w XVII, w Kijowie w XX wieku, uprawiał 
przez wieki twardą dyktaturę chłosty i szubienicy wobec własnego ludu. 

Takie i inne polityczne oraz klasowe sformułowania zapowiadały,  
że program historii ojczystej będzie wyraźnie akcentować idee rewolucyjne  
i służyć pomocą w wychowaniu obywateli przyszłej, „nowej Polski”. Uczestni-
czący w dyskusji nad tym projektem programu na posiedzeniu Komisji  
27 września 1943 r. akademik Władimir Piczeta – słowianoznawca z Instytutu 
Historii Akademii Nauk ZSRR oraz z Katedry Historii Słowian Południowych  
i Zachodnich Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego – zaaprobował  
zasady tworzenia programu, podkreślając jednak, że materiał w nim zawarty 
jest nadzwyczaj obszerny, a wyeksponowane problemy zainteresują nie tylko 
uczniów, ale i studentów.  

Pamiętam jego wyczerpujące przemówienie, precyzyjną analizę tekstu,  
uwagi krytyczne, co prawda nieliczne, podane z życzliwością i taktem, a także 
pozytywną w sumie ocenę całości tekstu – wspominała Ż. Kormanowa22. 

                                                           
22 Eadem, Ludzie i życie, s. 197-198. Celowe wydaje się wszakże przypomnieć  

w tym miejscu, iż tenże uczony radziecki już w 1939 r. uczestniczył w propagandowym 
„uzasadnieniu” aneksji wschodnich obszarów II Rzeczypospolitej przez ZSRR (В. И. 
Пичета, Исторические судьбы Западной Украины и Западной Белоруссии, [Мос-
ква] 1939, ss. 40; idem, Исторический путь Западной Украины и Западной  
Белоруссии, На правах рукописи, Москва 1939, ss. 8. Микрофонные материалы 
Всесоюзного радиокомитета. Исключительно для радиовещания. Для Сектора 
агитации и пропаганды, № 114; idem, Западная Украина и Западная Белоруссия, 
„Советская наука" 1939, № 12, s. 155-170; idem, Основные моменты  
в исторических судьбах Западной Украины и Западной Белоруссии, „Историк-
марксист" 1939, № 10-11, s. 67-98). Natomiast w 1940 r. ukazała się w Moskwie  
obszerniejsza jego książka na ten temat pt. Основные моменты исторического  
развития Западной Украины и Западной Белоруссии (136 ss., 10 tys. egz. nakładu), 
w której zaprezentował zwarty zarys dziejów tych „pradawnych ziem rosyjskich” – od 
X do XX wieku. Jest to obraz długiej eksploatacji (pod klasowym i narodowym  
uciskiem) zamieszkujących je narodów oraz ich walki przeciwko „polskim panom”. 
Odrodzenie niepodległej Rzeczypospolitej po I wojnie światowej ukazał jako dzieło 
anglo-francuskich imperialistów, którzy zaplanowali wykorzystanie „pańskiej Polski” 
przeciwko młodej republice radzieckiej. Twierdził, że Polakom marzyło się rozszerze-
nie granic swego państwa „od morza do morza”. Zgodnie z trendem stalinowskiej  
propagandy przedstawił „burżuazyjno-obszarniczą” II RP jako twór, dla którego „biało-
ruskie i ukraińskie ziemie były niczym innym jak koloniami”, eksploatowanymi  
w najostrzejszy sposób. RP prześladowała języki ukraiński i białoruski, a kulturę ludo-
wą uważała za „barbarzyńską, dziką”. „Białoruska i ukraińska wsie były rejonami 
śmierci, a nie życia”. Zdaniem Piczety, wyzwolenie spod „pańskiej niewoli” przyniosła 
im dopiero Armia Czerwona w 1939 r. Można przypuszczać, że na jego udział w ofi-
cjalnej, takiej właśnie, antypolskiej akcji propagandowej miał wpływ fakt, iż jeszcze  
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Przychylnie o treści programu wypowiedział się też Stefan Wierbłowski, 
m.in. doceniając zamieszczenie w nim cennych wskazówek dla nauczycieli. Spo-
strzeżenie Piczety podzieliła Nadieżda Parfionowa, wyrażając zaniepokojenie 
tym, że program jest rzeczywiście bardzo przeciążony. Zasugerowała, aby  
wyróżnić odpowiednim drukiem to, co jest obowiązujące uczniów, i to co dla 
nauczyciela. Uznała za potrzebne zasięgnąć raz jeszcze opinii czołowych postaci 
z ZPP – Alfreda Lampego, Julii Brystigerowej, Jakuba Bermana, Wierbłowskie-
go, a także Piczety. Tym samym odłożono decyzję o skierowaniu tego programu 
do kolejnych etapów procesu wydawniczego. 

 
Ze względu na ogromną rolę nauczania historii w kształtowaniu patrio-

tycznych postaw dzieci i młodzieży i we właściwym postrzeganiu przeszłości, 
teraźniejszości i przyszłości – wypracowanie odpowiednich założeń programu 
rzeczywiście wymagało szerszych konsultacji. Ograniczono je wszakże tylko  

                                                                                                                                              
do niedawna był on represjonowany przez aparat bezpieczeństwa ZSRR (aresztowany 
w 1930 r. i skazany za „działalność kontrrewolucyjną” na pięć lat zesłania). 
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do ludzi z obozu komunistycznego, co będzie rzutować na ostateczną meryto-
ryczną zawartość całości. 

Wobec tego, że obszerne uwagi do projektu programu historii Polski 
przekazał na piśmie (po rosyjsku) 26 września 1943 r. ważny funkcjonariusz 
wspomnianego obozu politycznego – S. Wierbłowski23, warto przypomnieć  
je tutaj. Przede wszystkim zauważył on, że przygotowanie takiego programu 
było związane z nadzwyczaj dużymi trudnościami (m.in. niedostępność  
w Moskwie szeregu książek oraz wydawnictw źródłowych) i miało charakter 
pionierski. Historia Polski nie została bowiem do tamtego czasu opracowana  
i oświetlona po marksistowsku, nie było marksistowskiej literatury ani żadnych 
podręczników, próbujących zinterpretować tę historię metodą materializmu 
dialektycznego. Stwierdził, że w czasach pokojowych nad opracowaniem takie-
go programu zapewne musiałby trudzić się starannie dobrany zespół wysoko 
wykwalifikowanych naukowców i historyków – znawców różnych zagadnień 
dziejów ojczystych. Z uznaniem odniósł się więc do efektu pracy Kormanowej 
– już za samo postawienie problemów w programie i ich wyjątkowo szczegó-
łową enumerację. Jednakże uważał, że poziom naukowy i dydaktyczny oraz 
oblicze polityczne polskich kadr pedagogicznych w ZSRR – w związku  
z warunkami, w jakich przyszło im pracować, oraz poziom wiedzy uczniów – 
stawiały przed programem zadania specyficzne. Nauczyciele mieli bowiem 
oświetlać szereg problemów zupełnie inaczej, niż przywykli to czynić przez lata 
pracy w ojczyźnie, gdzie program historii „nosił klasowy burżuazyjny charak-
ter, był antyrosyjski i służył propagandzie wielkomocarstwowości Polski”.  
Ponadto – póki co – nie dysponowali podręcznikami, nie mieli dostępu  
do bibliotek z książkami na temat historii Polski (nie tylko po polsku, ale i po 
rosyjsku), nie korzystali z pomocy gabinetów metodycznych i nie mieli z kim 
konsultować swoich spraw dydaktycznych. Z tego powodu, zdaniem  
S. Wierbłowskiego, program nauczania historii Polski w szkołach dla dzieci 
polskich w ZSRR w roku szkolnym 1943/1944 powinien być zestawiony  
inaczej niż dotychczasowe takie programy w Polsce i inaczej niż odpowiednie 
programy szkoły radzieckiej. Świadomość tę posiadała jego autorka, zapewnia-
jąc we wstępie do programu nauczania historii dla klas VI-VII, że jest to „nie 
tylko projekt programu, ale jednocześnie tymczasowy surogat podręcznika, 
pomoc dla nauczyciela i wskazówka, z jakich cegiełek faktów dziejowych  
ma budować wykład”.  

S. Wierbłowski, zastanawiając się, czy to się jej udało, odpowiedział 
przecząco. Napisał wręcz, że nawet tego nie próbowała zrobić. Ocenił,  
iż program jest dokładnym (nawet zbyt szczegółowym) rejestrem wydarzeń  
i problemów. Jego pozytywną cechę dostrzegał w tym, że w ten oto sposób 
rejestr ów przypominało się nauczycielowi. Ale jednocześnie uważał, że należa-
ło jeszcze dać mu jakieś ich naświetlenie, czy chociażby zarys jakiegoś  
wyjaśnienia. Autorka nie podjęła również próby ukazania wewnętrznych 
związków między wydarzeniami historycznymi. W takiej sytuacji program nie 
realizował, zdaniem S. Wierbłowskiego, swojego głównego zadania, czyli  
spełniania roli „surogatu podręcznika”. Wobec tego, że było trudne (a może  

                                                           
23 Uwagi odnośnie do programu nauczania historii Polski w polskich szkołach  

w ZSRR, GARF, sygn. A 304-1-102, k. 31-37. 
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i niemożliwe), nawet dla wykwalifikowanych nauczycieli, odpowiednie naświe-
tlenie szeregu problemów, ujętych w programie nauczania, S. Wierbłowski 
wskazał przykładowo na kilkadziesiąt takich bardzo szczegółowych haseł24  
(w wersji opublikowanej w 1944 r. część spośród nich z programu nauczania  
w ogóle usunięto, inne nieco skrócono, zmieniono, zmodyfikowano). Twierdził, 
że przytoczone przez niego problemy były w polskiej historiografii przedstawione 
z gruntu niesłusznie, bądź w ogóle nie zostały naświetlone, albo wywołują spory 
wśród marksistów. Jako zupełnie niewyjaśnioną w programie uznał nadzwyczaj 
ważną kwestię charakteru polskich powstań narodowych. 

Za niewłaściwe uważał doprowadzenie narracji historycznej w szkole  
aż do roku 1943. Słusznie napisał, że okres 1918-1943 nie był zupełnie opraco-
wany przez badaczy, że poszczególne zagadnienia z tej epoki pozostawały  
podówczas przedmiotem wewnętrznych, ostrych sporów wśród polskiej  
społeczności. Dla nauczyciela (i w pewnym stopniu również dla ucznia) 
wszystkie decydujące problemy tegoż okresu pozostawały wciąż bliskie,  
aktualne. S. Wierbłowski uznał, że organizatorzy (polityczni patroni) oświaty 
dla zesłańców polskich w ZSRR nie byli w stanie przedstawić przekonujące 
wyjaśnienia wydarzeń z tych nieodległych lat. W tym celu należałoby krytycz-
nie naświetlić działalność partii politycznych w Polsce (także i KPP, co jednak 
uważał wtedy za niepożądane), czego wszakże nie wypadało robić, skoro  
w okresie II wojny światowej wysuwało się hasło jednolitego frontu narodowe-
go. Stwierdził, że nie trzeba odżegnywać się od oświetlania aktualnych  
dla Polaków kwestii, ale nie ma potrzeby zajmować się tym na lekcjach historii. 
                                                           

24 Oto one: Bolesław Chrobry. Pochód kijowski; Unia polsko-litewska;  
Husytyzm w Czechach. Husyci w Polsce. Ruch husycki w Polsce; Początek Reformacji 
w Polsce – luteranie i bracia czescy. Kalwini. Sekularyzacja Prus; Reakcja katolicka; 
Wojna z Iwanem IV o Inflanty; Problem stosunków z Litwą i Rosją; Jan Łaski – przy-
wódca polskich różnowierców; „Bracia polscy”; Stefan Batory. Polityka zagraniczna. 
Przygotowania do wojny o Inflanty. Sicz kozacka. Wprowadzenie rejestrów. Wojny  
z Moskwą 1579 (Połock), 1580 (Wielkie Łuki), 1581 (Psków); Sprawa dyzunitów; 
Bohdan Chmielnicki. W płomieniach wojen chłopskich na Ukrainie; Wschodni i za-
chodni sąsiedzi Rzeczypospolitej; Francuscy encyklopedyści i racjonalizm angielski. 
Rewolucja francuska XVIII w. Wpływ idei encyklopedystów i rewolucji na Polaków; 
Fizjokratyzm i merkantylizm w Polsce; Prowokacja austriackiej biurokracji – żywioło-
wy ruch chłopski pod przewodnictwem Jakuba Szeli; Ukraiński ruch wyzwoleńczy  
i „Zorza Halicka”. Świętojurska Rada we Lwowie; Obszarnicze gospodarstwo na zasa-
dach kapitalistycznych; Polityka celna Rosji, cła ochronne, rywalizacja rozwijających 
się rosyjskich ośrodków przemysłowych (okręg moskiewski, Zagłębie Donieckie)  
z polskimi (Łódź, Zagłębie Dąbrowskie). Procesy akumulacji kapitału na ziemiach 
polskich. Polityczny obraz polskiej burżuazji; Kazimierz Puchewicz i grupa  
„Solidarność”; Powstanie Socjal-Demokracji Litwy i Socjaldemokracji Polski i Litwy; 
Ukraińska socjaldemokracja; Początek działalności Bundu; Powstanie PPS; Dwa  
programy ruchu robotniczego w kwestii narodowej: autonomia w drodze zwycięstwa 
rewolucji przeciwko caratowi lub niepodległość dzięki klęsce wojennej caratu (tu Wier-
błowski zauważył, że w przytoczonym sformułowaniu dopuszczono się „poważnego 
błędu politycznego”); Legiony Piłsudskiego. Dymisja Piłsudskiego; Zaczyna działać 
Polska Organizacja Wojskowa; Ukraińcy zajmują Lwów; Pokój ryski z ZSRR [!]; Rady 
Delegatów Robotniczych w Zagłębiu Dąbrowskim, Warszawie, Łodzi, Białymstoku, 
Lubelszczyźnie. Gwardia Czerwona i republika radziecka w Zagłębiu Dąbrowskim. 
Kwestia ukraińska; Białoruska Hromada i jej likwidacja; Armia Czerwona wkracza  
na białoruskie i ukraińskie ziemie 17 września, ibidem, k. 33a-33b. 
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W przedwojennej szkole polskiej służył do tego osobny przedmiot – Wiedza  
o współczesnej Polsce. 

W dalszej części swoich uwag S. Wierbłowski wskazał na niewłaściwe 
lub nieścisłe sformułowania programu. Rozpoczął od krytyki tego, że hasło, 
dotyczące utworzenia sił polskich w ZSRR, zostało zamieszczone tylko  
w powiązaniu z braterską pomocą ZSRR, troską władzy radzieckiej i marszałka 
Stalina. A niczego nie powiedziano o dążeniu samych Polaków w ZSRR do 
zbrojnej walki o swoją ojczyznę. Wytknął, że, opisując działalność Związku 
Patriotów Polskich, zupełnie nie wspomniano o powstaniu polskich jednostek 
wojskowych w ZSRR. Narzekał również na to, że nigdzie nie zostało podkre-
ślone, iż ze strony hitlerowców narodowi polskiemu zagrażała całkowita  
zagłada i likwidacja kultury ojczystej. Wskutek tego zniknął w programie  
ważny element przeciwstawienia tragicznego losu Polaków pod jarzmem  
niemieckim – możliwościom rozwoju kultury i walki z hitlerowskimi zaborcami 
o niepodległość Polski, jakie stworzył Polakom Związek Radziecki. Ale o stali-
nowskim terrorze, represjach, o tragicznym losie w ZSRR polskich jeńców, 
aresztowanych, łagierników i zesłańców S. Wierbłowski nie miał odwagi (nie 
mógł) choćby napomknąć... A to było przecież codziennością życia rodziców  
i ich dzieci, czyli także uczniów szkół polskich. 

Zwrócił natomiast uwagę na to, aby wychowywać ich w duchu rozumie-
nia „historycznej niesprawiedliwości Polski w stosunku do narodów  
ukraińskiego i białoruskiego” oraz nie zapominać o stosunkach litewsko-
polskich. Mówiąc na lekcjach historii o wszystkich tych, którzy byli w Polsce 
uciskani narodowo i społecznie, nie należało przemilczać o Żydach. Sugerował 
też, aby nie używać określenia „wielojęzyczny naród radziecki” (to wywoływa-
ło u Polaków obawy), ale „narody radzieckie”. Przy temacie dotyczącym wojen 
Chmielnickiego oraz powstania Gonty i Żeleźniaka powinno się ukazywać  
narodowy charakter tych wydarzeń. 

Recenzent – stosownie do ówczesnych zaleceń radzieckiej propagandy – 
proponował, aby wskazywać na konieczność nie tylko polsko-czeskiego zbliże-
nia, ale i jedności słowiańskiej. Negatywne fakty w historii polskiego narodu 
radził „równoważyć” wyeksponowaniem jego zasłużonej dumy z roli w zmaga-
niach o demokrację w Europie i Ameryce, z ciągłej walki o niepodległość  
ojczyzny (powstania). Nie dostrzegał potrzeby używania terminów „geopolity-
ka” i „reakcja katolicka” (lepiej „kontrreformacja”). Sprostował, że nie było 
sojuszu Polski z termidoriańską Francją, ale całkowite podporządkowanie  
Legionów Polskich francuskiemu rządowi. Natomiast związek Księstwa  
Warszawskiego z imperium Napoleona określił jako pełną „wasalną” zależność. 

W ramach uzupełnienia programu nauczania zaproponował umieszczenie 
haseł: o założeniu Uniwersytetu w Krakowie, o stosunkach polsko-rosyjskich, 
(bo nie było o nich ani słowa), o rozbiorach Polski i o polityce religijnej  
Rzeczypospolitej. Narzekał na poświęcenie wyjątkowo mało miejsca sytuacji  
w zaborach pruskim i austriackim w końcu XIX wieku, a także na pominięcie 
kwestii powstań śląskich i w Poznańskiem. Co ciekawe, nie podobała się  
S. Wierbłowskiemu duża ilość terminów marksistowskich („burżuazja”, „prole-
tariat”, „akumulacja kapitału”, „kapitalistyczna stabilizacja” itp.). Był zdania,  
że w wielu przypadkach z powodzeniem można je zamienić innymi określe-
niami. 
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Powyższe uwagi świadczyły o tym, jak delikatną materię przyszło recen-
zować, jak wielką wagę polityczną przykładano do zawartości programu historii 
ojczystej, jak uważnie i szczegółowo oceniano zestaw haseł, zwłaszcza  
dotyczących spraw polsko-rosyjskich i polsko-radzieckich. W konkluzji recen-
zji S. Wierbłowski napisał, że program należy przerobić. Jego zdaniem, nie 
powinien on być wszechogarniający, wobec czego zasugerował znaczne 
zmniejszenie ilości problemów i wyszczególnionych wydarzeń historycznych. 
Uważał, że szereg zagadnień z dziejów Polski trzeba było odpowiednio  
wyjaśnić i oświetlić, aby w nauczaniu widać było określony kierunek. Kurs 
historii należało doprowadzić do 1918 r. Późniejszy okres (do 1943 r.) powinno 
się potraktować jako dodatek, ograniczając się do zwięzłych tez. Nauczyciel 
mógłby wykorzystać je dopiero po otrzymaniu szczegółowych wskazówek  
metodycznych, które będą wspomniane tezy odpowiednio rozszerzać. Przy tej 
okazji padła propozycja, ażeby opublikować w formie pomocy dla nauczyciela 
materiały do historii tego okresu (np. stosowne artykuły z „Nowych Widnokrę-
gów” i z „Wolnej Polski”). 

Mimo krytycznych uwag pod adresem projektu programu historii Polski, 
jego autorka nie spodziewała się zapewne, że jej opracowanie ukaże się  
drukiem dopiero w lecie 1944 r. W „Wolnej Polsce” z 16 października zamie-
ściła bowiem bardzo optymistyczną informację, że „do szkół [...] [program ten 
– A. G.] zostanie rozesłany z końcem października lub z początkiem listopada 
[1943 r.”]25. 

*** 

Masowe wywózki setek tysięcy obywateli polskich z zaanektowanych 
ziem wschodnich II RP w głąb ZSRR służyły pozbyciu się stamtąd rzeczywi-
stych i potencjalnych wrogów systemu bolszewickiego, zastraszeniu  
pozostałych, odizolowaniu w odległych rejonach „niepewnego elementu”,  
zapewnieniu nad nim pełnej kontroli ze strony aparatu represji, sowietyzacji 
deportowanych, a także zagwarantowaniu gospodarce taniej siły roboczej.  
Systematyczna, długotrwała praca oświatowo-propagandowa (indoktrynacja) 
zorganizowana przez funkcjonariuszy państwowych przynieść miała, zwłaszcza 
wśród dzieci, ich rusyfikację, zaszczepienie zesłańcom komunistycznej ideolo-
gii i uczynienie z nich „budowniczych społeczeństwa socjalistycznego”.  
Do czasu niemieckiej inwazji na ZSRR, czyli w latach 1940-1941, proces zmia-
ny świadomości tej grupy osób realizowany był z użyciem różnych środków 
przymusu. Dzieci zesłańców, osiedlone wraz z rodzinami w niesprzyjających 
klimatycznie regionach, w ekstremalnie trudnych warunkach egzystencji,  
zaabsorbowane codziennymi zmaganiami o przetrwanie, o zdobycie jakiego-
kolwiek pożywienia, w zasadzie nie były zainteresowane realizowaniem  
obowiązku szkolnego, czyli uczęszczaniem do obcych im placówek rosyjskich 
czy kazachskich (jeśli takowe w ogóle istniały w odległych miejscach zsyłki),  
w których uczono po rosyjsku, gdzie szydzono z Polski. 

Po zawarciu 30 lipca 1941 r. układu Sikorski-Majski, oznaczającego 
ustanowienie „sojuszniczych” relacji polsko-radzieckich i zapowiadającego 
„amnestię” dla obywateli polskich w głębi terytorium ZSRR – opiekę nad nimi 
objął oficjalnie rząd RP. Dzięki wspomnianemu porozumieniu ludziom tym 
                                                           

25 Ż. Kormanowa, Podręczniki i programy szkolne, „Wolna Polska” 1943, nr 31, s. 4. 
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formalnie przywrócono wolność i przedwojenną przynależność państwową, 
otoczono ich opieką materialną władz polskich w Londynie, organizowano 
wśród nich pracę oświatową i kulturalną, mobilizowano ich do Armii Polskiej 
w ZSRR. Na formy, zasięg, rozmiary i efekty tej działalności opiekuńczo-
oświatowej wpływały negatywnie ówczesne (bardzo ograniczone) możliwości 
okresu wojennego, żywiołowe przemieszczenia ludności oraz polityczny klimat 
w stosunkach polsko-radzieckich. W praktyce edukacja dzieci polskich, która 
objęła tylko niewielki ich odsetek, była w okresie po „amnestii” ledwie  
namiastką prawdziwego nauczania. Powstałym wtedy „szkółkom” brakowało 
wszystkiego: planów, programów, podręczników, zeszytów, artykułów  
piśmiennych, nauczycieli, lokali. Z konieczności były więc właściwie punktami 
dożywiania, w których usiłowano prowadzić naukę języka polskiego (pisania  
i czytania), rachunków oraz religii, czyli ratować (podtrzymywać) polskość  
i umacniać patriotyzm. 

 

Wobec wzrostu napięcia (w drugiej połowie 1942 r.) między rządami 
ZSRR i RP stosunki radziecko-polskie niebezpiecznie pogarszały się. W stycz-
niu 1943 r. doszło do przesilenia: Sowieci jednostronnie przywrócili sobie  
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w zasadzie pełną kontrolę nad ludnością polską w głębi ZSRR, ponownie  
narzucając jej obywatelstwo radzieckie (przymusowa paszportyzacja). Finalny 
akt tego konfrontacyjnego kursu politycznego miał miejsce 25 kwietnia 1943 r., 
kiedy to Kreml przerwał (zerwał) stosunki dyplomatyczne z rządem RP  
na uchodźstwie. Wydarzenie to nie oznaczało jednak automatycznego powrotu 
represyjnej polityki wobec polskich zesłańców – tej sprzed lipca 1941 r. Był to 
bowiem już okres, kiedy Moskwa, myśląc o urządzaniu powojennego porządku 
w Europie Środkowej (w tym zwłaszcza o kontrolowanym przez siebie  
odrodzeniu polskiej państwowości), postawiła na polskich komunistów  
i na pewne formy pomocy dla zesłańców. Świadectwem tego nowego kursu 
była zgoda J. Stalina na powstanie Związku Patriotów Polskich w ZSRR (ZPP) 
oraz na utworzenie Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki.  

 
W nawiązaniu do podjętej tematyki wydawniczej, trzeba podkreślić,  

że wspomniane powyżej działania Kremla skutkowały m.in. korektą metod 
sowietyzacji, do której to wówczas wprzęgnięto: ZPP, aparat oświatowy Dywi-
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zji, a także Komitet ds. Dzieci Polskich w ZSRR (Kompoldiet). Dlatego w tym 
właśnie kontekście należy postrzegać i funkcjonowanie szkolnictwa dla dzieci 
polskich zesłańców oraz oceniać merytoryczną zawartość przygotowanych dla 
nich programów nauczania i podręczników. Treści tych opracowań zostały  
bowiem świadomie ukierunkowane m.in. na propagowanie materialistycznego 
światopoglądu, klasowego pojmowania dziejów, przyjaźni polsko-radzieckiej 
oraz na kształtowanie świadomości obywateli przyszłej Polski – sojuszniczki 
ZSRR. I taką strawę duchową politycy postanowili zaordynować dzieciom  
zesłańców. 

W 1943 r. okazało się, że opracowanie i wydanie oryginalnych planów 
nauczania oraz podręczników dla szkół dla dzieci polskich w głębi terytorium 
ZSRR było w warunkach wojennych przedsięwzięciem niełatwym i przy tym 
bardzo odpowiedzialnym. Zadanie takie miało, bowiem wtedy charakter nie 
tylko merytoryczny, metodyczny, pedagogiczny, ale przede wszystkim  
polityczny. Chodziło przecież o to, aby za pomocą tychże programów i podręcz-
ników konsekwentnie realizować inne niż przedwojenna polska szkoła założenia 
dydaktyczno-wychowawcze. Placówki oświatowe na zsyłce zobowiązane były  
do tego, aby spróbować zawładnąć sferą duchową uczniów i urzeczywistniać 
program ideowo-wychowawczy opracowany przez komunistów z ZPP. Ozna-
czało to, że miały one współuczestniczyć w przygotowaniu uczniów do życia 
już w nowym ustroju społecznym w powojennej Polsce. Zapewnienie takiej 
szkole odpowiednich narzędzi do tego wymagałoby w normalnych warunkach 
zaangażowania rzeszy specjalistów i dogłębnej dyskusji między nimi, a na  
obczyźnie nie było przecież ani liczniejszej grupy takich fachowców-
pedagogów, ani możliwości prowadzenia szerokich debat, przede wszystkim 
zaś brakowało na to czasu. Związek Patriotów Polskich i Komitet ds. Dzieci 
Polskich powstały w czerwcu 1943 r., a już we wrześniu rozpoczynał się kolej-
ny rok szkolny. I do tego właśnie momentu należało zdążyć ze stworzeniem 
programów nauczania – przynajmniej „polskich” przedmiotów – dla szkoły 
początkowej. Z takim wyzwaniem merytorycznym oraz organizacyjno-
technicznym musiała zmierzyć się grupka pracowników Kompoldietu. 

Pamiętać należy, że działalność wydawniczą przyszło im realizować  
w dramatycznie trudnym okresie wojennym, kiedy to powszechnie niemal 
wszystkiego brakowało, kiedy dotkliwie odczuwano niedostatki kadrowe, kiedy 
nie było na miejscu niezbędnych źródeł, materiałów i ilustracji, kiedy bezwzględ-
nym priorytetem Sowietów było zaspokojenie różnych potrzeb frontu wschodnie-
go, kiedy obowiązywały surowe biurokratyczne regulacje, a nad wydawnictwami 
czuwała – z poruczenia partii komunistycznej – wszechmocna cenzura. 

Po latach Stanisław Skrzeszewski tak wspominał ów czas:  

Wykonanie zadań nie było łatwe. Mnożyły się trudności. Brak było źródeł, od-
powiednich opracowań. Ludzi, którzy mogli te prace wykonać, było bardzo niewiele; 
wszak trzeba było kadrę dzielić między armię, ZPP, prasę polską, radio na kraj  
i Kompoldiet. [...] Przy wydawaniu podręczników i literatury dla polskich placówek 
natrafialiśmy przeszkody, zdawałoby się niemożliwe do pokonania; nagle wyrastały 
przed nami nieoczekiwane kłody, na które nie byliśmy nastawieni. Oprócz [wspo-
mnianych – AG] niedomagań [...] brak było np. papieru. Jak się znalazł papier,  
to wychodził na wierzch brak polskich zecerów. Skoro rozwiązaliśmy sprawy druku, 
to stawaliśmy przed niedostatkiem tektury na okładki. Znalazł się i ten surowiec, 
to się okazywało, że nie ma środków transportu do jego przywiezienia z bazy  
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do introligatorni. [...] Koniachina [deputowana Rady Najwyższej RFSRR – AG] 
i Gierasimowa przemierzały ulice w Moskwie, odwiedzając różne jednostki  
wojskowe, prosząc o wypożyczenie samochodu ciężarowego. [...] Wreszcie [...] 
uzyskiwały to, czego było trzeba. Czyż można się dziwić, że byliśmy zmęczeni, 
a nawet wydręczeni [!] tymi przeszkodami?26 

Natomiast Ż. Kormanowa napisała w 1946 r. następujące słowa:  

Stosunek władz radzieckich do polskich wydawnictw był równie życzliwy, jak 
stosunek do szkół. Nie było papieru na podręczniki rosyjskie, nakłady  
wojenne bito na lichym gazeciarskim papierze – na polskie podręczniki znalazł się 
papier biały i gładki, przydatny do ilustracji siatkowej. Drukarnie były  
zawalone pracą na front, brakło w Moskwie czcionek polskich – zdejmowano  
z maszyn plakaty i ulotki dla elementarza, odlano umyślnie polskie czcionki. Pod-
ręczniki rosyjskie szły w świat licho zbroszurowane, w szarych kartonowych ob-
wolutach – nasze miały piękne płócienne grzbiety i wielobarwne radosne okładki27  

Mimo rozmaitych przeciwności Kompoldiet już pod koniec 1943 r.  
dostarczył (z poślizgiem) pierwsze programy nauczania, a na początku 1944 r. 
także pierwsze czytanki i podręczniki gramatyki dla szkoły początkowej. Dzięki 
temu dzieci polskie mogły być wreszcie legalnie, w zorganizowany, instytucjo-
nalny sposób nauczane i wychowywane na zsyłce w ojczystym języku oraz  
w ojczystej kulturze. Irena Olecka tak o tym napisała:  

We wszystkich tych wydawnictwach [Kompoldietu – AG] biało-czerwoną 
nicią przewija się jeden motyw – polskość: motyw tęsknoty i umiłowania  
ojczyzny, poszanowania postępowych tradycji narodowych, głębokiego  
postępowego [!?] patriotyzmu28. 

Najpierw przygotowano i wydrukowano plany godzin lekcyjnych oraz 
programy nauczania. W sumie było to dziewięć pozycji (14,5 arkuszy drukar-
skich) w nakładzie 10 tys. egzemplarzy: sześć tytułów w 1943 r., dwa w 1944 r. 
i jeden w 1945 r. (zbiorczy). Przytłaczającą większość z nich zredagowała  
Ż. Kormanowa (siedem tytułów – niemal 78%; po jednym tytule –  
B. Skrzeszewska i G. Pauszer). Ponadto w latach 1943-1946 Kompoldiet opu-
blikował dla dzieci polskich w ZSRR ogółem 19 podręczników i dwa śpiewniki  
(188,6 ark. drukarskich) o łącznym nakładzie 115 100 egzemplarzy (średni  
nakład: 5 481 egz.). Największa ich liczba ukazała się w 1944 r. – 12 tytułów 
(w 1943 – zaledwie jeden, w 1945 – pięć, w 1946 – trzy). Redaktorką aż 17  
z nich (ponad 80%) była Ż. Kormanowa (po jednym podręczniku zredagowały 
B. Skrzeszewska i G. Pauszer, a dwa śpiewniki – M. Iordanski). Natomiast na 
potrzeby terenowej administracji oświatowej Komitet wydał w październiku 
1943 r. w języku rosyjskim w nakładzie 1 tys. egzemplarzy niewielką objęto-
ściowo informacyjno-instruktażową broszurkę (40 stron) pt. Материалы по 
организации учреждений для польских детей в СССР. 

                                                           
26 S. Skrzeszewski, Słowo wstępne, [w:] Szkolnictwo polskie w ZSRR 1943-1947. 

Dokumenty i materiały. Opracował R. Polny. Pod redakcją S. Skrzeszewskiego, War-
szawa 1961, s. 8-9 

27 Ż. Kormanowa, Szkolnictwo polskie w ZSRR, „Głos Nauczycielski” 1946,  
R. XXV, nr 19, s. 313. 

28 I. Olecka, Szkoła Polska [!]  w Związku Radzieckim (1943-1947), „Nowa Szko-
ła” 1963, nr 7-8, s. 38. 
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Plany wydawnicze były znacznie ambitniejsze, jednakże – z różnych  
powodów – nie udało się ich zrealizować. Dążąc do tego, aby możliwie szybko 
dostarczyć szkołom dla polskich zesłańców nie tylko programy nauczania,  
ale i podręczniki, Kompoldiet zdecydował się skorzystać z części spośród tych 
wydawnictw, którymi powszechnie posługiwały się szkoły w ZSRR („stabilne 
podręczniki”). Przygotowanie ich polskich przekładów oznaczało zarazem  
akceptację zawartych w nich założeń ideowo-politycznych i wychowawczych, 
kształtujących światopogląd uczniów w duchu marksistowskim. W rzeczywi-
stości zdołano opublikować tylko kilka (osiem tytułów) spośród przetłumaczo-
nych podręczników (zbiór zadań i ćwiczeń arytmetycznych dla kl. I; geografię 
dla klas III, IV i V; przyrodę dla klas III i IV; botanikę dla klas V-VI oraz histo-
rię starożytną)29. 

Słuszne przekonanie, co do potrzeby opracowania oryginalnych podręcz-
ników i pomocy naukowych najpierw na potrzeby polskich szkół początkowych 
(w nich kształciła się najliczniejsza grupa dzieci) znalazło wyraz w zapewnieniu 
w latach 1944-1946 fundamentalnych 13 wydawnictw do nauki przedmiotów 
„ojczystych”: elementarza, czytanek dla klas II-IV, gramatyki języka polskiego 
(kl. I-IV), geografii Polski, wypisów z literatury dla klas V-VI oraz projektu 
programu historii Polski.  

Do tego dorobku trzeba dodać dwa śpiewniki. Równocześnie jednak 
większość przedmiotów w klasach I-X była nauczana, niestety, bez programów 
i bez podręczników w języku polskim. Zabrakło programów choćby biologii, 
fizyki, chemii, matematyki czy literatury (dla klas VIII-X), a więc takich, które 
przecież były już w 1940 r. wydane po polsku we Lwowie i po niezbędnej  
modyfikacji mogłyby zostać opublikowane na potrzeby tych placówek oświa-
towych, którym patronował Kompoldiet. 

Podręczniki do nauki języka polskiego (elementarz, gramatyki, czytanki) 
oraz wypisy z literatury ojczystej należy traktować jako samodzielne, oryginal-
ne dokonania polskiej lewicowej myśli pedagogicznej. Opracowano je starannie 
i opublikowano w ładnej artystycznie szacie edytorsko-typograficznej. Zostały 
bogato ozdobione rysunkami i portretami, zapewniono im ciekawe okładki  
w polskim stylu narodowym. Wzrok cieszyły motywy polskiej sztuki ludowej, 
widoki miast polskich, reprodukcje obrazów polskich malarzy i portretów  
wybitnych Polaków. Zawarty w tych książkach materiał wpajał uczniom wiarę 
w zwycięstwo w wojnie z Niemcami, w odzyskanie przez Polskę niepodległo-
ści, tchnął optymizmem, popularyzował społeczno-gospodarcze „osiągnięcia” 
Sowietów i ich sukcesy militarne na froncie, stronił od wzbudzania w dzieciach 
ponurych nastrojów. Natarczywie propagował ideę przyjaźni polsko-
radzieckiej. W szkolnych wydawnictwach brakowało natomiast (z oczywistych 
powodów) jakichkolwiek wzmianek o tragicznym losie na zsyłce, prawdy  
o przyczynach „znalezienia się” w głębi ZSRR, o agresji ze wschodu we wrze-
śniu 1939 r., o podziemiu niepodległościowym (np. o Armii Krajowej)  
na okupowanych ziemiach polskich. W czytankach i wypisach zamieszczono 

                                                           
29 Warto dodać, że wśród przekazanych do Wydziału Archiwów Ministerstwa 

Oświaty RFSRR akt Kompoldietu znalazły się m.in. rękopisy ogółem aż 52 podręczni-
ków, Sprawozdanie z działalności Komitetu ds. Dzieci Polskich w ZSRR za trzy lata, 
GARF, sygn. A 304-1-209, k. 60. 
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wyselekcjonowane teksty wybranych (najlepszych – zdaniem wydawcy)  
polskich pisarzy, ale i niektórych radzieckich. Fragmenty prozy i wierszy  
podebrano nadzwyczaj uważnie, wychodząc z artystycznych, pedagogicznych  
i ideowych przesłanek. Starano się zadbać o to, ażeby świadczyły o wielkich 
tradycjach ojczystej kultury. Odzwierciedlały one m.in. historyczne momenty 
bohaterskiej walki narodu polskiego o demokrację i wolność, dotyczyły też jego 
zmagań z wielowiekowym naporem germańskim. W odniesieniu do współcze-
snej rzeczywistości opisywały gospodarczą eksploatację okupowanych ziem 
polskich przez III Rzeszę, germanizację, niszczenie szkolnictwa, tępienie  
kultury polskiej, znęcanie się Niemców nad ludnością Polski. 

O ile jednak podręczniki dla klas I-II były odpowiednio przerobionymi, 
poprawionymi (błędy językowe) i przeredagowanymi wznowieniami lwow-
skich z 1940 r., to te dla klas III i IV przyszło tworzyć od nowa – zgodnie  
z wymogami programu języka polskiego zatwierdzonego przez Kompoldiet. 
Pod względem metodycznym wzorowano je na rosyjskich, ale uwzględniając 
np. cechy polskiej fonetyki i ortografii. Teksty o komunistycznym zabarwieniu 
zamieniono innymi, w znacznej większości neutralnymi ideologicznie. Poli-
tyczna aktualizacja czytanek polegała też na tym, że wprowadzono w kilku 
przypadkach nowe – takie, które ukazywały przyjaźń narodów polskiego  
i radzieckich oraz tęsknoty Polaków, walczących wraz z Armią Czerwoną  
przeciwko faszyzmowi. Z myślą o zróżnicowaniu materiału zamieszczono wier-
sze, zagadki i nowe ilustracje. 

Nowe podręczniki przygotowywali i opiniowali doświadczeni polscy  
nauczyciele (komuniści), którzy zadbali zarówno o metodyczną ich  
poprawność, jak i o ideowe przesłanie tekstów, o właściwy układ materiału  
i o dostosowanie stopnia trudności do możliwości uczniów, aby nie był mono-
tonny i w odpowiednim stopniu odzwierciedlał ówczesną rzeczywistość.  
W podręcznikach tych śmiało i po nowemu stawiano szereg problemów poli-
tycznych, ustrojowych i społecznych – na podstawie przekonania, że w tamtym 
czasie trwał bój o powojenną, „sprawiedliwą i postępową” Polskę, w której 
będzie wolność, chleb, ziemia dla chłopów, praca dla robotników i inteligen-
tów, oświata dla wszystkich. 

Intensywna praca nad wydaniem ostatecznie 30 różnych tytułów planów 
lekcyjnych, programów nauczania, podręczników szkolnych oraz pomocy  
naukowych została sfinalizowana dzięki współpracy z Państwowym Wydaw-
nictwem Szkolno-Pedagogicznym (Uczpiedgiz) resortu oświaty RFSRR. Z kolei 
dzięki umowie z Księgarnią nr 64 w Moskwie możliwe było w miarę sprawne 
wysyłanie podręczników i pomocy naukowych do szkół i placówek dla dzieci 
polskich. Książki ekspediowano niewielkimi partiami na wskazane adresy.  
W 1946 r. Kompoldiet wyraził wdzięczność za tę pracę personelowi wspomnia-
nej wyżej księgarni: dyrekcji (K. A. Gil, W. W. Zinowjewa), księgowej  
(K. D. Mierzlakowa) i pozostałym pracownikom (Je. Korbowaja, M. I. Dierga-
czewa, I. M. Łajtus, T. F. Zajcewa, F. I. Zawjałowa)30. 

Podręczniki wydane przez Kompoldiet służyły w ZSRR nie tylko szkole 
dla dzieci polskich zesłańców. Zaopatrywano w nie również dorosłych – żołnie-
rzy jednostek polskich tworzonych przez gen. Z. Berlinga. Trafiały też do szkół 
oficerskich i podoficerskich. Część nakładu posłano nawet na ziemie polskie – 
                                                           

30 Ibidem, k. 71. 
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na Lubelszczyznę31, a duże zapasy magazynowe w 1946 r. – także do szkół  
z polskim językiem nauczania na zachodnich obszarach ZSRR. W polskoję-
zycznej prasie z satysfakcją pisano: „Dzień otrzymania książki polskiej był dla 
naszej dziatwy wielkim i radosnym świętem, z niemałym wzruszeniem witali 
książkę także dorośli” 32 

Niestety, niskie nakłady podręczników odbiegały od rzeczywistych  
potrzeb placówek oświatowych, co wynikało początkowo z niedokładnej ewi-
dencji dzieci w wieku szkolnym. Niebawem po zakończeniu repatriacji Dorota 
Parnas napisała:  

Cudem prawdziwym i nieoczekiwanym były podręczniki dla niższych klas, 
które dyrektorzy szkół polskich trzymali »w wacie i pod kluczem«, rozdzielając 
je jako premie dla najpilniejszych. […] Ale pierwszy głód był, jeśli niezaspoko-
jony, to przynajmniej oszukany33 

Natomiast opóźnienia w wydaniu broszur i książek, wynikające ze zbyt 
wolnego tempa prac redakcyjnych oraz z niedostatków bazy poligraficznej, 
skutkowały zakłóceniami w szkolnym procesie dydaktycznym. Nie powinno 
bowiem ulegać wątpliwości, że dysponowanie zarówno programami, jak  
i podręcznikami, służyło usprawnieniu oraz podnoszeniu poziomu nauczania  
i pracy wychowawczej. Podręczniki w języku polskim stały się też źródłem 
repertuaru chórów i zespołów dramatycznych, co pozwalało urządzać obchody 
rocznic polskich, świąt narodowych, przygotować przedstawienia i akademie. 
Tym samym zesłańcza szkoła stała się na obczyźnie ogniskiem kultury polskiej. 

Książka w języku ojczystym ułatwiała nauczycielom przekazywanie 
szkolnej wiedzy, pozwalała na krzewienie i podtrzymywanie ducha polskości, 
dawała zesłańcom poczucie opieki ze strony czynników polskich (Ambasada 
RP, ZPP), oddziaływała terapeutycznie na uczniów, których gwałtem wyrwano 
i wywieziono z ojcowizny na bezkresne obszary ZSRR. Obok głębokiej wiary, 
to właśnie drukowane słowo polskie pozwalało im przetrwać zsyłkę oraz  
zachować nadzieję i siły moralne na powrót do kraju. 

Mimo określonego przesłania ideowego, programy nauczania i podręcz-
niki szkolne nie mogły skutecznie przysłużyć się sowietyzacji i komunistycznej 
indoktrynacji uczniów. Zarówno bowiem oni sami, jak i ich rodziny oraz  
nauczyciele, wbrew sobie uwikłani w ówczesne wydarzenia wojenne i politycz-
ne, zbyt boleśnie doświadczyli „dobrodziejstw realnego socjalizmu”, aby dać 
się przekonać do idei ustroju „sprawiedliwości społecznej”, aby bezkrytycznie 
zaakceptować wszystkie treści narzucone im w procesie dydaktycznym przez 
komunistów. Zdecydowanie ważniejsze było to, że dzięki działalności ZPP  
i Kompoldietu w ogóle funkcjonowała na zsyłce szkoła z polskim językiem 
wykładowym, w której uczono ojczystej historii, geografii, języka i literatury. 

                                                           
31 Stenogram uroczystego posiedzenia Komitetu ds. Dzieci Polskich w ZSRR  

z okazji dwulecia jego powstania 26 VII 1945 r., ibidem, sygn. A 304-1-147, k. 25.  
H. Wolpe napisał: „Wszystkie szkoły podoficerskie zaopatrywaliśmy w podręczniki  
i niejako objęliśmy patronat nad wojskiem, Referat wiceprzewodniczącego Komitetu  
ds. Dzieci Polskich w ZSRR H. Wolpego”, [w:] Dokumenty i materiały do historii  
stosunków polsko-radzieckich, t. IX: styczeń 1946-grudzień 1949, [Warszawa] 1974, s. 112. 

32 Oświata polska w ZSRR, „Wolna Polska” 1945, nr 21, s. 2. 
33 D. Parnas, Książka i prasa polska w ZSRR w latach 1940-1945, „Odrodzenie” 

1947, R. IV, nr 1, s. 3. 
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* 

O zesłańczej edukacji 

We wrześniu 2017 r. nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego ukaza-
ła się doskonale przygotowana monografia autorstwa profesora Albina Głowackiego, 
wybitnego znawcy losów obywateli polskich na Wschodzie w czasie II wojny  
światowej, badacza stosunków polsko-radzieckich oraz współczesnej Rosji. 

Publikacja zatytułowana Na pomoc zesłańczej edukacji. Działalność wy-
dawnicza Komitetu do spraw Dzieci Polskich w ZSRR (1943-1946),Łódź 2017 
stanowi interesujące kompendium i jest pierwszym na rynku wydawniczym peł-
nym opracowaniem, które prezentuje polskojęzyczne wydawnictwa książkowe  
w ZSRR wydawane z inicjatywy Komitetu do spraw Dzieci Polskich w ZSRR 
(Kompoldietu). To znakomity materiał naukowy, który posłuży nie tylko uczniom, 
studentom, nauczycielom, historykom, pedagogom i znawcom tematu. Dodam,  
że na tę książkę wiele lat czekało pokolenie Sybiraków, które doświadczyło okrop-
ności wojny, totalitaryzmu, represji reżimu stalinowskiego i okrutnych lat zsyłki na 
rozległym obszarze ZSRR. Deportowani w głąb Związku Radzieckiego wegetowali 
w skrajnie trudnych warunkach bytowych. Zostali poddani indoktrynacji w każdej 
dziedzinie życia i wychowania. Poza tym radziecka machina propagandowa w scen-
tralizowanym państwie miała ogromny wpływ na edukację najmłodszych i dostęp 
do słowa drukowanego. Dzieci zmuszano do uczęszczania do miejscowych szkół  
i nauczania w języku rosyjskim. 

Zakres prezentowanej książki obejmuje lata 1943–1946 r. Należy podkreślić, 
że autor rozszerzył je i uwzględnił ramy czasowe obejmujące lata wcześniejsze 
(1939–1942). Naszkicował realia w jakich ta edukacja odbywała się wcześniej na 
obczyźnie, w obliczu totalitaryzmu, w państwie rządzonym przez komunistów. 
Przypomniał w jakim stopniu zmieniło się to po krótkiej normalizacji stosunków 
polsko-radzieckich (30.07.1941 r.).Ukazał w jak skrajnie trudnych warunkach 
funkcjonowało szkolnictwo uruchomione z inicjatywy Ambasady RP w latach 
1942–1943. Niestety w roku 1943 nastąpiło zerwanie stosunków z rządem RP  
na uchodźstwie. Strona radziecka utworzyła Związek Patriotów Polskich (ZPP) 
złożony z polskich komunistów. Sprawy wydawnicze i edukacji oddano w gestię 
nowej instytucji jaką był Komitet do spraw Dzieci Polskich w ZSRR.  

Albin Głowacki przypomniał, że kolejne lata na „nieludzkiej ziemi” bez 
szkoły i nauczania w języku polskim groziły wynarodowieniem i zupełną sowiety-
zacją najmłodszych zesłańców. Warto dodać, że zorganizowanie działalności  
wydawniczej i szkolnictwa w pełni zależało od stanu relacji ze stroną radziecką. 
Nie można byłoby o niej w ogóle mówić, bez wcześniej podejmowanych zabiegów, 
zgody urzędników radzieckich i rozmów na najwyższym szczeblu w państwie 
ogarniętym wojną i ogromnymi kłopotami aprowizacyjnymi. W bardzo celny spo-
sób kładzie nacisk na machinę propagandową, której zależało, by święcić swój 
triumf i ukazać pilną potrzebę działalności wydawniczej i edukacyjnej podjętej 
przez środowiska lewicowe. 

Działalność wydawniczą Komitet do spraw Dzieci Polskich w ZSRR prowa-
dził w Moskwie w latach 1943-1946. Kompoldiet był opiekuńczą instytucją  
radziecką. Jego szczegółowe zadania zostały zawarte w statucie, gdzie odnotowano, 
że będzie zajmował się m.in. organizacją domów dziecka, żłobków, przedszkoli, 
grup polskich, szkół oraz działalnością wydawniczą. 

Był swego rodzaju „ministerstwem edukacji”, które zajęło się sprawami 
edukacji i wychowania polskich uczniów. Organizował wydawanie w języku  
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polskim programów nauczania, podręczników szkolnych i pomocy naukowych.  
Uratował i przybliżył edukację polską dzieciom przebywającym na zesłaniu. 

Mając na uwadze inicjatywę komunistów, aspekt lewicowy i działalność  
instytucji na terenie ZSRR z pełnym przekonaniem podkreślę, że „mimo określone-
go przesłania ideowego, programy nauczania i podręczniki szkolne nie mogły  
skutecznie przysłużyć się sowietyzacji i komunistycznej indoktrynacji uczniów. 
Zarówno bowiem oni sami, jak i ich rodziny oraz nauczyciele, wbrew sobie  
uwikłani w ówczesne wydarzenia wojenne i polityczne, zbyt boleśnie doświadczyli 
»dobrodziejstw realnego socjalizmu«, aby dać się przekonać do idei ustroju  
»sprawiedliwości społecznej«, aby bezkrytycznie zaakceptować wszystkie treści 
narzucone im w procesie dydaktycznym przez komunistów. Zdecydowanie  
ważniejsze było to, że dzięki działalności ZPP i Kompoldietu w ogóle funkcjo-
nowała na zsyłce szkoła z polskim językiem wykładowym, w której uczono 
ojczystej historii, geografii, języka i literatury ”. 

Przygotowanie publikacji okazało się możliwe dzięki dostępowi do archi-
wów radzieckich przechowywanych w Moskwie. Zestawiono z nim spuściznę  
z Archiwum Akt Nowych w Warszawie, materiał archiwalny z placówek polskich, 
radzieckich i anglosaskich. W powstaniu tej pracy pomogły również opublikowane 
zbiory dokumentów, opracowania, wspomnienia, relacje, pamiętniki i prasa. 

W publikacji zamieszczono 62 ilustracje, 28 tabel, w których przedstawiono 
informacje dotyczące działalności i struktury wydawniczej Komitetu do spraw 
Dzieci Polskich w ZSRR, 10 pełnych biogramów przybliżających życiorysy jego 
działaczy, indeks nazw osobowych oraz nazw geograficznych. 

Należy podkreślić, że okładki opisywanych podręczników szkolnych i pro-
gramów nauczania zostały po raz pierwszy w tak szerokim zakresie zaprezentowa-
ne polskiemu czytelnikowi. Archiwalny materiał ilustracyjny w doskonały sposób 
oddaje i pozwala czytelnikowi „poczuć specyficzną atmosferę czasu narodzin  
i ducha tych wydawnictw”∗.  

Lilianna Ladorucka 

* 
Nowe spojrzenie na lata zesłańczej edukacji 

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego uraczyło nas interesującą  
i potrzebną monografią, której autor profesor Albin Głowacki, wybitny znawca 
losów Polaków na Syberii „przedstawił działalność wydawniczą Komitetu do 
spraw Dzieci Polskich w ZSRR w latach 1943-1946. Na tle stosunków polsko-
radzieckich nakreślił dramatyczny stan edukacji dzieci zesłańców do 1943 r.  
Na podstawie archiwaliów posowieckich omówił polityczne uwarunkowania  
i konteksty pracy wydawniczej Komitetu, która miała służyć kształtowaniu 
świadomości ucznia, pożądanej z punktu widzenia polskich komunistów.  

Czytelnik poznaje od kuchni ich wysiłki na rzecz dostarczenia szkołom  
z polskim językiem wykładowym programów nauczania oraz podręczników 
nasyconych odpowiednią treścią merytoryczną i ideowopolityczną. Szczególnie 
interesujące uwagi autora dotyczą przygotowania i wydania takich oryginalnych 
opracowań jak: elementarz, czytanki, wypisy z literatury ojczystej oraz geogra-

                                                           
∗ Zainteresowani tą książką mogą ją nabyć pod adresem: Wydawnictwo Uniwer-

sytetu Łódzkiego, ul. Lindleya 8, 90-131 Łódź; email: ksiegarnia@uni.lodz.pl  
tel. (42) 665 58 63.   
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fia Polski program nauczania historii Polski. Nie stroni on od krytycznych  
refleksji na temat rozmaitych przeszkód w prowadzeniu działalności edytorskiej 
Komitetu, które wynikały głównie z ograniczeń okresu wojennego i uwarunko-
wań polityczno-cenzuralnych”, czytamy na czwartej stronie okładki tej  
interesującej książki zatytułowanej Na pomoc zesłańczej edukacji. Działalność 
wydawnicza Komitetu do spraw Dzieci Polskich w ZSRR (1943-1946) Łódź 2017. 

Książka ta wzbogaca dorobek polskiej historiografii o wartości godne 
ocalenia i pamięci, dotyczącej losów Polaków na syberyjskim zesłaniu  
w okresie drugiej wojny światowej. Jest to szczęśliwy oraz trafny sposób  
uporządkowania i scalenia bogatej faktografii z zakresu zesłańczej edukacji. 
Odczytywany współcześnie z długiej perspektywy czasowej, gdy wygasły  
zapisy cenzuralne dzieło charakteryzuje się solidnym warsztatem naukowym, 
bogatą faktografią i komunikatywnością. Zachęcamy nauczycieli historii  
do lektury tej książki. Mamy obecnie wiele szkół noszących imię „Zesłańców  
w Sybiru”, w których bibliotekach nie powinno zabraknąć tej interesującej  
i jakże potrzebnej monografii. Prosimy też członków Związku Sybiraków  
o nadsyłanie do redakcji „Zesłańca” swoich wspomnień dotyczących „zesłań-
czej edukacji”! A jest to – dodać trzeba bardzo dobra droga do wzbogacenia 
wiedzy z zakresu naszej historii na syberyjskim zesłaniu. Czekamy na te  
wspomnienia, chętnie je opublikujemy, prosimy też o podzielenie się swoimi 
refleksjami z lektury tej interesującej publikacji. 

Redakcja „Zesłańca” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


