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Nak adem Wydawnictwa Akademii Pedagogiki Specjalnej w 2016 roku uka-
za a si  niezwykle erudycyjna praca Hanny Markiewiczowej pt. Rzecz o Polskiej 
Macierzy Szkolnej. W rodowisku polskich historyków o wiaty tego typu opra-
cowanie nale y do rzadko ci. Ksi ka jest niezwykle wnikliwym i dojrza ym 
studium monografi cznym po wi conym najd u ej dzia aj cemu spo ecznemu 
towarzystwu o wiatowemu, jakim by a Polska Macierz Szkolna. Jak wskazuje 
Autorka, towarzystwo to zapocz tkowa o swoj  dzia alno  edukacyjn  wraz ze 
strajkiem m odzie y Królestwa Polskiego w 1905 roku, b d cym g osem sprze-
ciwu wobec rusyfi kacyjnej polityki zaborcy. Towarzystwo wy oni o si  z tajnego 
nauczania prowadzonego w zaborze rosyjskim, a na zachodzie Europy przetrwa o
po dzie  dzisiejszy, umacniaj c w pokoleniu Polaków poczucie to samo ci na-
rodowej poprzez nauczanie j zyka polskiego, literatury i historii. Jak wskazuje 
Hanna Markiewiczowa, ksi ka powsta a, aby upami tni  wk ad tych, którym na 
sercu le a o cywilizacyjne podniesienie spo ecze stwa polskiego po 123. latach 
niewoli […] oraz z ch ci wyra enia szacunku dla tych, którzy w skutek wyniku 
II wojny wiatowej utracili kraj lat dziecinnych 1.

W zwi zku ze sformu owanymi celami i przyj t  strategi  badawcz  Autor-
ka nada a swojej pracy nast puj c  struktur  wewn trzn . Ca o  ksi ki sk ada
si  z pi ciu rozdzia ów. W rozdziale pierwszym Autorka przedstawi a genez ,
organizacj  i dzia alno  Polskiej Macierzy Szkolnej w latach 1905–1916. Do-
szukuj c si  genealogii PMS, H. Markiewiczowa zwróci a uwag  na wzrost d e
narodowo-wyzwole czych na prze omie XIX i XX wieku, co by o spowodowane 
trudn  sytuacj  polityczn , o wiatow  i gospodarcz  Polaków. Wybuch rewolucji 
w 1905 roku – spowodowany kl sk  polityki zagranicznej i wewn trznej Rosji 
– wzbudzi  pragnienie odzyskania niepodleg o ci i po czenia ziem wszystkich 
zaborców w jeden organizm pa stwowy. Dlatego 15 maja 1905 roku w obecno ci
oko o 100 osób z Warszawy i wszystkich guberni Królestwa utworzono ustawy 
i wybrano cz onków Komitetu Centralnego i Rady Nadzorczej Polskiej Macierzy 

1 H. Markiewiczowa, Rzecz o Polskiej Macierzy Szkolnej, Warszawa 2016, s. 4.
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Szkolnej. Po ukazaniu si  30 pa dziernika ukazu cesarskiego organizacj  ofi cjal-
nie zalegalizowano. 

Drugi rozdzia  ksi ki opatrzony tytu em Odrodzenie Polskiej Macierzy 
Szkolnej: jej struktura organizacyjna, podstawy fi nansowania, zasi g dzia a-
nia, ukazuje okoliczno ci zwo ania Rady Nadzorczej Towarzystwa, która wyda a
apel, aby pobudzi  by ych i zach ci  nowych cz onków Towarzystwa do twórczej 
pracy w celu upowszechniania o wiaty w duchu narodowym. Autorka podkre li a
konieczno  zak adania nowych placówek o wiatowych nie tylko w miastach, ale 
przede wszystkim w wioskach. Struktura organizacyjna odradzaj cej si  Polskiej 
Macierzy Szkolnej opiera a si  na kolejno wydanych statutach, które jasno okre la-
y zakres dzia alno ci Towarzystwa. Jej g ównym celem i kierunkiem dzia alno ci

by o krzewienie i popieranie o wiaty w duchu chrze cija skim i narodowym2.
U jej podstaw, jak przedstawi a Autorka w oparciu o ród o, by o krzewienie cnót 
chrze cija skich oraz katolickiej praktyki wychowawczej. Model ten PMS  reali-
zowa a poprzez zak adanie instytucji o wiatowych i wychowawczych, do których 
mo na by o zaliczy : szko y powszechne, zawodowe, rednie ogólnokszta c ce, 
seminaria nauczycielskie, wietlice, biblioteki, czytelnie, ochronki oraz kursy dla 
ochroniarek. Jak wskazuje Autorka, Macierz organizowa a równie  liczne wyk a-
dy popularnonaukowe, odczyty, kursy dla nauczycieli szkó  ludowych oraz (w za-
le no ci od zasobów fi nansowych) wydawano podr czniki i czasopisma.

W kolejnym rozdziale przedstawiono oblicze ideowe organizacji. ci le 
zwi zana z ni  by a Liga Polska (potem Narodowa), której celem by o d enie do 
wyzwolenia narodu, oraz Stronnictwo Narodowe. W wyniku kwerendy i interpre-
tacji istniej cej literatury Autorka w nowatorski sposób przedstawi a realizacj
programu wychowania narodowego w dzia alno ci Polskiej Macierzy Szkolnej, 
ukazuj c idee przy wiecaj ce jej najwa niejszym przedstawicielom. W ród nich 
znale li si : Roman Dmowski, Lucjan Zarzecki, Józef Stemler, Jan Kornecki, 
Tadeusz Krzy anowski, Jan Kornecki, Józef Steller oraz W adys aw So tan. Jak 
wskazuje H. Markiewiczowa, has o „przez o wiat  do silnych podstaw pa stwa” 
zrzesza o wokó  Polskiej Macierzy Szkolnej ludzi skupionych wokó  wszystkich 
grup spo ecznych i wyznaniowych3.

W najd u szym z rozdzia ów, po wi conym dzia alno ci Polskiej Macie-
rzy Szkolnej, Autorka, analizuj c wiele materia ów ród owych oraz literatur
przedmiotu, podj a prób  oceny dzia alno ci, a przede wszystkim oddzia y-
wania wychowawczego na m odzie , która wzrasta a w II Rzeczypospolitej.
H. Markiewiczowa w sposób analityczny ukaza a wszechstronn  dzia alno
PMS w szkolnictwie powszechnym, rednim i zawodowym oraz oceni a dzia al-
no  i warunki pracy nauczycieli, którzy przyczynili si  do zwalczania analfa-
betyzmu, przygotowania nowych podr czników, wprowadzania aktywizuj cych

2 Tam e, s. 38.
3 Tam e, s. 104.
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metod nauczania, zak adania nowych czytelni i bibliotek. Mnóstwo nowych infor-
macji otrzymuje czytelnik równie  na temat dzia alno ci opieku czej Macierzy,
tj. o zak adaniu ochronek, bursów, pó kolonii, kó  opieku czych oraz przydziela-
nia stypendiów, dzi ki którym organizowano letni wypoczynek dla dzieci pocho-
dz cych z terenów wiejskich. 

W ostatnim rozdziale Autorka przedstawi a obraz Polskiej Macierzy Szkol-
nej w oczach opinii publicznej. Jak podkre li a H. Markiewiczowa, wieloletnia 
dzia alno  i aktywno  organizacji w tworzeniu prac maj cych na celu upo-
wszechnianie szkolnictwa i popularyzacj  wiedzy by a oceniana (przez instytucje 
o wiatowe, nauczycieli, w adze pa stwowe i spo ecze stwo) ró nie, na co wp yw
mia  okre lony wiatopogl d oceniaj cych. Na przyk ad negatywnie dzia alno
PMS ocenia y rodowiska i organizacje lewicowe, kojarz c j  z lini  ideow  Na-
rodowej Demokracji. 

W komentarzach do poszczególnych rozdzia ów Autorka w sposób rzetel-
ny i kompletny przedstawi a wyniki swoich wieloletnich bada . W po czeniu
z ró norodno ci  cytowanych w pracy róde  powsta a ksi ka kompleksowo 
rozwijaj ca tematyk  Polskiej Macierzy Szkolnej. Wydanie drukiem tego rodzaju 
publikacji zas uguje na szczególne uznanie i wyró nienie. Autorce uda o si  bo-
wiem przedstawi  ca okszta t zagadnie  zwi zanych z rol  i znaczeniem Polskiej 
Macierzy Szkolnej po czasy wspó czesne, gdy  w 1952 roku w Wielkiej Brytanii 
PMS si  odrodzi a, umacniaj c – zw aszcza w m odym pokoleniu – poczucie 
to samo ci narodowej poprzez nauczanie j zyka ojczystego, literatury i historii. 
Publikacja ta jest cennym materia em, który w sposób znacz cy przyczyni si  do 
uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polsk  niepodleg o ci, do czego wy-
datnie przyczynili si  dzia acze Polskiej Macierzy Szkolnej. 
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