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Profesor Marian Walczak to wybitny uczony, pedagog, z pasji i zami owania 

historyk, Prezes Zarz du G ównego Zwi zku Nauczycielstwa Polskiego w latach 

1964–1972, dyrektor generalny Polskiej Akademii Nauk w latach 1972–1984, od 

1981 r. sekretarz generalny Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, autorytet. 

Profesor M. Walczak jest znakomitym badaczem dziejów o wiaty okresu 

wojny i okupacji hitlerowskiej oraz sowieckiej, znawc  dramatycznych losów 

pracowników nauki i o wiaty w okresie II wojny wiatowej, martyrologii nauczy-

cieli i naukowców, a tak e dziejów o wiaty polskiej tu  po zako czeniu dzia-

a  wojennych, czyli okresu 1944–1956. Jest Autorem i wspó autorem szeregu 

ksi ek i artyku ów, redaktorem i wspó redaktorem prac zbiorowych, czasopism 

pedagogicznych, inicjatorem, koordynatorem, wydawc , mened erem. D ugo 

jeszcze mo na wymienia …

Marian Walczak urodzi  si  w 1923 r. w wielkopolskim Bniewie (obecnie 

gmina Ostrów Wielkopolski). W okresie II wojny wiatowej pracowa  jako ro-

botnik drogowy, a w rodzinnej miejscowo ci tak e jako nauczyciel tajnego na-

uczania na szczeblu szko y powszechnej. W latach 1941–1945 by  szeregowym 

o nierzem ZWZ-AK, gdzie pe ni  rol  cznika dowódcy sekcji oraz obwodu1. 

Niniejszy artyku  stanowi skromny zarys biograÞ czny przygotowany z okazji 

Jubileuszu nie tylko czasopisma „Przegl d Historyczno O wiatowy”, ale przede 

wszystkim ponad siedemdziesi cioletniego okresu aktywno ci zawodowej profe-

sora, z my l  o opracowaniu w niedalekiej przysz o ci pe nej biograÞ i naukowej 

1 S. Mauersberg, Profesor Marian Walczak. W 75 rocznic  urodzin, „Przegl d Historyczno-O wiatowy” 

[dalej: „PHO”] 1998, nr 3–4, s. 145.
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oraz edukacyjnej profesora Mariana Walczaka. Powsta  w celu przypomnienia 

i upami tnienia okresu 1988–2016, czyli kolejnego etapu trzydziestolecia pracy 

naukowo-badawczej i redakcyjnej, w tym pracy na stanowisku redaktora naczel-

nego „Przegl du Historyczno-O wiatowego” 2. 

W pierwszych miesi cach po zako czeniu II wojny wiatowej Marian Wal-

czak by  zatrudniony jako niewykwaliÞ kowany nauczyciel szko y powszechnej 

w Gorzycach Wielkich, a w 1946 r. przeszed  do Poznania, podejmuj c prac  

jako nauczyciel szko y zawodowej. Po z o eniu egzaminu dojrza o ci uko czy  

studia pedagogiczne w Wy szej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu. Pracowa  jako 

nauczyciel szkolnictwa zawodowego, zdobywaj c kwaliÞ kacje nauczyciela szkó  

zawodowych wszystkich stopni. W Poznaniu po sko czeniu studiów pracowa  

w Pa stwowym Zak adzie Kszta cenia Administracyjno-Handlowego, w 1951 r. 

powo ano go na stanowisko wizytatora szkó , a w 1952 r. na stanowisko dyrektora 

Technikum Ekonomicznego (dzi  Zespó  Szkó  Ekonomicznych) 3. By  aktywnym 

dzia aczem ruchu samorz dowego, cz onkiem Zwi zku Nauczycielstwa Polskiego 

Okr gu Pozna skiego, a nast pnie jego prezesem w latach 1959–19644. W 1964 

r. zosta  powo any na stanowisko Prezesa Zarz du G ównego Zwi zku Nauczy-

cielstwa Polskiego i przeniós  si  do Warszawy, gdzie oprócz stanowiska prezesa 

ZG ZNP (w latach 1964–1972) pe ni  wiele wa nych i zaszczytnych funkcji, 

mi dzy innymi w latach 1965–1972 by  pos em na sejm PRL IV i V kadencji, 

cz onkiem Polskiej Akademii Nauk oraz dyrektorem generalnym PAN w latach 

1972–1984. 

Wac aw Wojty ski, cz onek rady redakcyjnej „Przegl du Historyczno-O wia-

towego”, tak wspomina  tamte czasy: Oto w Zarz dzie G ównym ZNP pojawili 

si  w tamtych dwu dekadach energiczni dzia acze z Poznania, prezesi tamtego 

okr gu, arliwi admiratorzy tajnego nauczania: w 1964 r. Marian Walczak, a po 

nim w 1972 r. – Boles aw Grze . Nie byli oni nowicjuszami lecz lud mi ju  dobrze 

zorientowanymi zarówno w robocie organizacyjnej, jak i w pracy publicystycznej, 

przy tym historykami z wykszta cenia i profesji. Marian Walczak zajmowa  si  

autorsko wielkopolsk  konspiracj  o wiatow , eksterminacj  nauczycieli i kon-

spiracyjn  dzia alno ci  kulturaln . W jednej z jego ówczesnych prac znalaz y si  

902 noty biograÞ czne nauczycieli, którzy zgin li w czasie wojny i okupacji  5.

Mianowanie Mariana Walczaka – nauczyciela szkolnictwa zawodowego 

prezesem Zwi zku Nauczycielstwa Polskiego obudzi o w rodowisku pedago-

2 Informacje biograÞ czne pochodz  m.in. z Wikipedii (dost p 18.09.2017 r.); z portalu nauka-polska.pl 

(dost p: 22.09.2017 r.); strony www.znp.edu.pl (dost p: 12.09.2017 r.); artyku u B. Grzesia, Sylwetki O wia-

towców: Marian Walczak, „Edukacja Ustawiczna Doros ych” 2005, nr 3, s. 113–116; artyku u S. Mauersberga, 

Profesor Marian… 
3 Internet, (dost p: 12.10.2017 r.), dost pny: www.znp.edu.pl/element/185/Marian_Walczak
4 Jak magnes. Z Marianem Walczakiem rozmawia Witold Sola ski, „G os Nauczycielski” 2015, nr 9, 

s. 7.
5 W. Wojty ski, Nauczycielski czyn edukacyjny lat wojny i okupacji, „PHO” 1998, nr 3–4, s. 246. Wac aw 

Wojty ski (1911–2003) by  wybitnym pedagogiem, nauczycielem, dzia aczem ZNP.
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gicznym nadziej  na wzrost zainteresowania zwi zkowców sprawami szkolnic-

twa zawodowego, popraw  jego poziomu merytorycznego i organizacyjnego, 

a przede wszystkim zaj cie si  zagadnieniami doskonalenia, dokszta cania oraz 

nowoczesnego kszta cenia nauczycieli szkolnictwa zawodowego. Uruchomiono 

wtedy seri  wydawnicz  „Biblioteka Kszta cenia Zawodowego” (BKZ), nad wy-

dawaniem której czuwa  Komitet Biblioteki pod przewodnictwem Prezesa ZNP  6. 

W tej znakomitej, jak si  ju  wkrótce okaza o, serii wyodr bniono pi  nurtów 

przewodnich, a ca o  wydawnictwa sk ada a si  z dziewi dziesi ciu tomów, 

które publikowano systematycznie w latach 1966–19897. Wydawc  serii by  

bardzo przychylny tej inicjatywie dyrektor Pa stwowych Wydawnictw Szkol-

nictwa Zawodowego (pó niejszych Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych) 

Jerzy ozi ski. W ten sposób zapocz tkowano i zrealizowano najwa niejsz  dla 

rozwoju teorii kszta cenia i szkolnictwa zawodowego w Polsce powojennej akcj  

wydawnicz . Nale y podkre li , e nie by o wówczas literatury metodycznej dla 

nauczycieli szkó  zawodowych, a na studiach i kursach zawodowych si gano po 

podr czniki dla szkó  podstawowych i rednich ogólnokszta c cych, których za-

warto  odbiega a od problemów i potrzeb kszta cenia stricte zawodowego8. 

Po wielu latach profesor Tadeusz W. Nowacki, wspominaj c wspó prac  

z M. Walczakiem, podkre la  znaczenie tego przedsi wzi cia i rol , jak  w jego 

realizacji odegra  profesor: Zebrania komitetu wydawniczego odbywa y si  mniej 

wi cej co pó  roku w salce prezydialnej, […] przewodniczy  im osobi cie Marian 

Walczak. […] przewodniczy  zebraniu uwa nie i wed ug swoich w asnych regu , 

zawsze bez po piechu, w zamian za to dok adnie zaznajamiaj c si  z recenzjami 

i opiniami cz onków komitetu. […]. 

 Marian Walczak s ucha  uwa nie i podsumowywa  dyskusje w sposób bardzo 

wywa ony, nie opuszczaj c adnej istotnej uwagi i formu uj c ko cowy wniosek 

o druku lub rezygnacji…9

Profesor Marian Walczak dba  o to, aby w ramach „Biblioteki Kszta cenia 

Zawodowego” ukazywa y si  g ównie prace nauczycieli praktyków, co otworzy o 

nowe tereny „poszukiwa  pedagogicznych” w zak adach pracy, zrodzi o nowe 

6 Biblioteka Kszta cenia Zawodowego: analityczny przegl d wydawnictw 1966–1978, oprac. M. Tuszy -

ski, Warszawa 1979.
7 Biblioteka Kszta cenia Zawodowego, pod red. Tadeusza Nowackiego. Komitet Biblioteki: Marian Wal-

czak – przewodnicz cy, Tadeusz Nowacki [i in.]. T. 1–90. Warszawa, PWSZ, 1966–1989. Seria I – Problemy 

organizacji kszta cenia zawodowego. Seria II – Tre  i metody kszta cenia zawodowego. Seria III – Struktura 

i funkcjonowanie szko y zawodowej. Seria IV – Teoretyczne podstawy kszta cenia zawodowego. Seria V 

– Kszta cenie zawodowe zagranic . Podaj  za: Jubileusz 95 lat ycia Tadeusza W. Nowackiego, red. naukowa 

B. Baraniak, Warszawa – Radom 2008, s. 266. 
8 T. W. Nowacki, Przewodnicz cy Komitetu Biblioteki Kszta cenia Zawodowego, „PHO” 1998, nr 3–4, 

s. 151–159.
9 Tam e, s. 153. Jak stwierdzi  T. W. Nowacki, okaza o si , e w szko ach zawodowych pracowa o wielu 

znakomitych metodyków, niestety lekcewa onych przez teoretyków pedagogiki zawodowej. W serii „BKZ” 

opublikowano ok. 40 metodyk, a niektóre mia y po 2–3 wydania. Tadeusz W. Nowacki (1913–2011), twórca 

pedagogiki pracy, historyk kszta cenia i wychowania zawodowego, autor kilkuset artyku ów i rozpraw nauko-

wych.
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elementy teorii kszta cenia zawodowego, przynios o nowoczesne spojrzenie na 

pedagogik  doros ych. Ca a seria wydawnicza to ogromny wysi ek wielu ludzi, 

który mia  wyj tkowe znaczenie dla zbudowania podstaw teoretyczno-metodycz-

no-pedagogicznych wspó czesnego kszta cenia zawodowego10.

W latach siedemdziesi tych oraz osiemdziesi tych dwudziestego wieku pro-

fesor Marian Walczak pracowa  bardzo intensywnie, co zaowocowa o awansami 

naukowymi oraz szeregiem cennych publikacji11. Stopnie oraz tytu y naukowe 

uzyska  w Poznaniu: doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie Adama 

Mickiewicza w 1970 r. na podstawie rozprawy Wielkopolska konspiracja o wia-

towa i habilitacj  w zakresie pedagogiki (tak e na UAM) w 1978 r. na podsta-

wie rozprawy Szkolnictwo wy sze i nauka polska w latach wojny i okupacji. 

W 1981 r. na spotkaniu za o ycielskim Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego 

M. Walczak zosta  wybrany Sekretarzem Generalnym PTP i piastuje t  godno  

do dzi  jako honorowy cz onek towarzystwa12. 

W dniu 30.03.1989 r. w Polskiej Akademii Nauk Marian Walczak otrzyma  

tytu  naukowy profesora nauk humanistycznych. 

Jako Prezes ZNP profesor M. Walczak nadzorowa  i rozwija  zwi zkow  

dzia alno  wydawnicz , szczególnie w dziedzinie czasopi miennictwa o wia-

towego, wspieraj c ukazuj ce si  od lat tytu y, takie jak: „G os Nauczycielski”, 

„Ruch Pedagogiczny”, „Przegl d Historyczno-O wiatowy”, promuj c nowe, ta-

kie jak np. „Forum O wiatowe”, „Nauczyciel i Wychowanie” czy „Psychologia 

Wychowawcza”, której by  redaktorem naczelnym13. W 1988 r. po mierci profe-

sora Ryszarda Wroczy skiego (1909–1987) profesor Walczak obj  stanowisko 

redaktora naczelnego „Przegl du Historyczno-O wiatowego”14. Z „PHO” by  

10 Tam e, s. 151 i nast.
11 Pierwsze prace opublikowane przez M. Walczaka to: ZNP wczoraj i dzi , Warszawa 1968; Tajne na-

uczanie w Wielkopolsce w okresie okupacji hitlerowskiej, Pozna  1968; Tajne nauczanie w Wielkopolsce 

w czasie II wojny wiatowej, „PHO” 1970, nr 3; Konspiracyjna dzia alno  kulturalno-artystyczna w Wiel-

kopolsce w latach 1939–1945, „Nauczyciel i Wychowanie” 1970 nr 2; Tajne nauczanie w Wielkopolsce 

(1939–1945) „Rozprawy z Dziejów O wiaty” t. XIV, 1971, s. 77–176; Wielkopolska konspiracja o wiatowa, 

Pozna  1972; Szkolnictwo polskie pod okupacj  hitlerowsk  w Wielkopolsce (wspó autor E. Serwa ski), 

„PHO” 1972, nr 2; Nauczyciele wielkopolscy w latach wojny i okupacji: 1939–1945, Pozna  1974. W ostat-

niej z wymienionych prac Autor zamie ci  902 noty biograÞ czne oÞ ar wojny i okupacji, fotokopie dokumentów 

i fotograÞ e. W 1971 r. Komisja Historyczna ZG ZNP wyst pi a z ankiet  Szkolnictwo polskie jawne i tajne 

w okresie wojny i okupacji, uzupe niaj c  w stosunku do ankiety z 1946 r. Uzyskano oko o 14 tysi cy wy-

powiedzi, które s  jak oceni  M. Walczak: najbogatszym ród em wiedzy o rozmiarach tajnego i jawnego 

nauczania na poziomie szko y powszechnej, rednie ogólnokszta c cej i zawodowej oraz o losach szkó  i na-

uczycieli w okresie okupacji hitlerowskiej. Podaj  za: M. Walczak, Dzia alno  o wiatowa i martyrologia 

nauczycielstwa polskiego 1939–1945, Warszawa 1987, s. 9.
12 Tytu  Honorowego cz onka Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego zosta  nadany Profesorowi uchwa  

z dnia 11 maja 2016 r. por. Internet, (dost p: 10.09.2017 r.), dost pny: www.ptp-pl.org
13 Por. T. Gumu a, Aktywno  wydawnicza Zwi zku Nauczycielstwa Polskiego (1905–2015), „PHO” 

2015, nr 3–4, s. 72–98.
14 Profesor Ryszard Wroczy ski, redaktor naczelny „Przegl du Historyczno-O wiatowego”, zmar  

23 sierpnia 1987 r. Profesor Marian Walczak by  wtedy cz onkiem rady redakcyjnej „PHO”, do której nale eli 

równie : Henryk Barycz, Stanis aw Brzozowski, Renata Dutkowa, Franciszek Filipowicz, Józef Krasuski, Sta-

nis aw Michalski, Lech Mokrzecki, Karol Pozna ski, Ludwik Wieczorek, Kazimierz Wojciechowski, Wac aw 
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zwi zany od dawna, bowiem w radzie redakcyjnej czasopisma zasiada  od 1965 r., 

czyli ju  od ósmego rocznika pisma15. 

Rezultatem pracy naukowo-badawczej M. Walczaka sta y si  liczne artyku y, 

rozprawy oraz zwarte prace monograÞ czne. Przyk adowo w latach 1982–1987 

opublikowa  cykl artyku ów w „Zeszytach Historycznych” („ZH”) „G osu Na-

uczycielskiego”. By y to kolejno: 

Tajna dzia alno  o wiatowa w okresie okupacji hitlerowskiej, „ZH” 1982, 

nr 12;

Szkolnictwo jawne w czasie okupacji: prze om lat 1939–1940, „ZH” 1986, 

nr 73;

Szkolnictwo jawne dla dzieci polskich w latach 1940–1945: problemy orga-

nizacyjne, „ZH” 1986, nr 78; 

Jawne szkolnictwo dla dzieci polskich w okresie okupacji hitlerowskiej, 

„ZH” 1986, nr 80;

Nauczyciele i naukowcy w hitlerowskich obozach i wi zieniach, cz. 1, „ZH” 

1987, nr 83;

Nauczyciele i naukowcy w hitlerowskich obozach i wi zieniach, cz. 2, „ZH” 

1987, nr 84.

W ród prac zwartych, których autorem by  profesor Walczak, odnotujemy 

kolejne tytu y, takie jak: Dzia alno  o wiatowa i martyrologia nauczycielstwa 

polskiego pod okupacj  hitlerowsk  1939–1945 (Wroc aw 1987) oraz Szkolnic-

two zawodowe w Polsce w okresie okupacji hitlerowskiej (Wroc aw – Warsza-

wa–Kraków 1993).

27 marca 1987 r. Marian Walczak zosta  wybrany przewodnicz cym rady 

redakcyjnej „Przegl du Historyczno-O wiatowego”. 1987 rok by  kolejnym 

trudnym rokiem dla czasopisma – „PHO” ukazywa  si  z opó nieniem, cho-

cia  redakcja czyni a starania, by przywróci  regularno  edycji. Wydawnictwo 

– wtedy by a to Nasza Ksi garnia – zapewnia o, e stara si  o pozyskanie nowej 

(nowoczesnej) drukarni, co wymaga zmiany dotychczasowego uk adu przypisów 

i drukowania ich na ko cu ka dego artyku u. Redakcja przeprasza a za t  zmian  

i zapewnia a, e pismo b dzie si  ukazywa  z wi ksz  regularno ci 16. Trudno ci 

Wojty ski i Ryszard Wo oszy ski. W redakcji zasiadali: Józef Mi so, Kamila Mrozowska, Tadeusz W. No-

wacki, a sekretarzem redakcji by a Wanda Wyrobkowa-Paw owska. Na posiedzeniu rady redakcyjnej w dniu 

27 marca 1987 r. Mariana Walczaka wybrano przewodnicz cym Rady. Por. „PHO” 1987 nr 1, s. 362.
15 J. Marciniak, BibliograÞ a zawarto ci dwudziestu roczników „Przegl du Historyczno-O wiatowego” 

(1947–1977), „PHO” 1978, nr 2. 
16 Wed ug relacji profesora R. Wroczy skiego trudno ci mia y te  pod o e polityczne […] Dowiedzia-

em si , e Biuro Polityczne KC PZPR zleci o ocen  wszystkich wydawnictw, ksi ek, i czasopism pod k tem 

ich „merytorycznej” warto ci i przydatno ci spo ecznej. Jeste my wi c wszyscy oceniani i ja s dz , e przy-

czyny opó nie  le  nie tylko […] w brakach poligraÞ i i papieru, ale równie  w czynnikach ideologicznych. 

Por. K. Mrozowska, Ryszard Wroczy ski jako redaktor „Przegl du Historyczno-O wiatowego” 1959–1987. 

Gar  wspomnie , w: Pedagogika spo eczna. Pytania o XXI wiek. Pami ci Profesora Ryszarda Wroczy skie-

go, red. A. Przec awska, W. Theiss, Warszawa 1999.
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Þ nansowe sprawi y, e kwartalnik zacz  wychodzi  w dwóch tomach rocznie nu-

merowanych 1–2 oraz 3–4 o obj to ci od 10 do 15 arkuszy wydawniczych ka dy, 

co stanowi o rednio rocznie oko o 250 stron druku. 

Talent organizatorski i negocjacyjny profesora M. Walczaka i tym razem przy-

niós  wietne rezultaty, pismo otrzyma o wsparcie Þ nansowe Komitetu Bada  Na-

ukowych, wsparcie „duchowe” ZG ZNP, a zdarzyli si  te  znakomici sponsorzy, 

w ród nich w 1998 r. Wy sza Szko a Humanistyczna w Pu tusku.

Mimo obiektywnych, g ównie Þ nansowych, trudno ci czasopismo, któremu 

w latach 1988–2016 przewodzi  profesor Walczak, mia o bardzo wysoki poziom 

naukowy, o czym bez w tpienia wiadcz  zamieszczane na jego amach artyku y, 

materia y i rozprawy. Mia o tak e walory ród oznawcze (publikowano w nim 

dokumenty, wspomnienia, pami tniki, sylwetki nauczycieli) oraz informacyjne 

(bibliograÞ czne). W ród autorów i czytelników cieszy o si  zas u on  popular-

no ci . Jeszcze za czasów redakcji kierowanej przez R. Wroczy skiego (w latach 

1959–1987) ukaza o si  112 zeszytów kwartalnika (oprócz tego cztery by y goto-

we do druku w 1987 r.), a swoje prace na jego amach opublikowa o oko o 700 au-

torów. Niektóre numery „Przegl du Historyczno-O wiatowego” proÞ lowano, 

po wi caj c je wybranemu tematowi lub regionowi kraju. Jednak ukazuj cemu 

si  od prawie pó  wieku czasopismu wci  towarzyszy y trudno ci – nie chcia a 

„deÞ cytowego” kwartalnika „Nasza Ksi garnia”, równie  ZNP bez entuzjazmu 

podchodzi  do wspó pracy edytorskiej. Jednak i w tej kwestii uda o si  profeso-

rowi M. Walczakowi – redaktorowi naczelnemu pisma uzyska  stabilizacj . Od 

blisko dziesi ciu lat (od 2008 r.) „PHO” jest wydawany przez Wydawnictwo Pe-

dagogiczne ZNP w Kielcach.

Przywo ajmy tu jeszcze jedn  opini  profesora Tadeusza W. Nowackiego: 

[…] tu Marian Walczak pokaza  prawdziwie pozna sk  klas , […] pomog a mu 

jego pozna ska konsekwencja, nieust pliwo  i umiej tno  rozmawiania z dy-

gnitarzami, dysponuj cymi jakimi  zasobami Þ nansowymi. […] Mimo wszystkich 

przeszkód „Przegl d” […] ci gle wychodzi, daj c wiadectwo si y charakteru 

swojego redaktora naczelnego 17.

ród em zmian, które zachodzi y w sk adzie rady redakcyjnej, by y g ównie 

przypadki losowe. Starano si , by rada skupia a przedstawicieli rodowisk nauko-

wych ca ego kraju, a tak e cz onków ZNP. Odnotujemy w tym miejscu nazwiska 

sekretarzy redakcji „PHO”, a byli to kolejno: Wanda Ferenc, Anna Mo ka-Stani-

kowa, Wanda Wyrobkowa-Paw owska, Wies aw Theiss, Tadeusz Suberlak, Stani-

s aw Mauersberg, Witold Chmielewski. 

Profesor Marian Walczak jako redaktor naczelny pisma da  si  pozna  swoim 

redakcyjnym wspó pracownikom jako cz owiek niezwykle sumienny, konse-

kwentny, spokojny, wytrwa y i nadzwyczaj pracowity. Patronowa  m odym pra-

cownikom nauki, nauczycielom, inicjatorom konkursów historycznych. 

17 T. W. Nowacki, Przewodnicz cy…, s. 156–157.
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Publikowa  tak e wyniki swoich wcze niej podj tych prac badawczych, ini-

cjowa  i realizowa  kolejne badania, niektóre Þ nansowane dzi ki grantom Komi-

tetu Bada  Naukowych. W zasadzie bez wi kszych zmian przez okres kolejnych 

prawie trzydziestu lat (1988–2016) utrzymywa a si  uporz dkowana wewn trzna 

struktura czasopisma. Sk ada y si  na ni : artyku y i rozprawy, materia y, syl-

wetki, kronika oraz recenzje18.

Prze om lat osiemdziesi tych i dziewi dziesi tych minionego stulecia za-

owocowa , co w tym momencie warto podkre li , wzmo onym ruchem publika-

cyjnym, a wynika o to m.in. z do  korzystnych stosunków z naszymi wschodnimi 

s siadami. Rozmaite instytucje podj y wysi ki gromadzenia i porz dkowania 

dokumentów, w tym relacji uczniów, studentów, ich rodziców, wspomnie  uczest-

ników i wiadków wydarze  okresu okupacji sowieckiej (g ównie odnosi o si  to 

do lat 1939–1941, nieco mniej do lat 1944–1945).

Marian Walczak opublikowa  nast pne swoje artyku y na amach „Nauki Pol-

skiej” (Pracownicy nauki – oÞ ary zbrodni NKWD w 1940 r. Imienne zestawie-

nie strat, 1990, nr 5), a tak e na amach „Przegl du Historyczno-O wiatowego” 

(Nauczyciele i naukowcy – oÞ cerowie polscy wi niowie obozów w Kozielsku, 

Ostaszkowie i Starobielsku, 1991, nr 3–4). W nast pnych numerach „PHO” 

w latach dziewi dziesi tych ukaza y si  Jego autorstwa: Szkolnictwo ukrai -

skie w Generalnym Gubernatorstwie (1939–1945) (1992, nr 3–4); Pa stwowe 

Kursy Zawodowe we Lwowie (1942–1944). Kszta cenie m odzie y ukrai skiej 

i polskiej na poziomie wy szym (1993, nr 3–4); Polskie rodowisko szkolne na 

terenach wschodnich II Rzeczypospolitej (1939–1945) (1995, nr 3–4); Z bada  

nad szkolnictwem w krajach okupowanych i zale nych od Niemiec hitlerow-

skich 1938–1945 (1999, nr 3–4). 

Rezultatem kilkunastu lat intensywnej pracy naukowo-badawczej profesora 

Mariana Walczaka sta y si  dwie monograÞ e. Pierwsza zosta a zatytu owana: 

Straty osobowe polskiego rodowiska nauczycielskiego w okresie wojny i oku-

pacji hitlerowskiej 1939–1945 (Warszawa 1994) oraz wydana w nast pnym roku 

obszerna, wr cz monumentalna ksi ka zatytu owana: Ludzie nauki i nauczycie-

le polscy podczas II wojny wiatowej. Ksi ga strat osobowych (Warszawa, Pol-

skie Towarzystwo Pedagogiczne, 1995). Jest to przejmuj cy obraz strat wiata na-

uki i nauczycielstwa polskiego, w którym Autor zamie ci  blisko dziesi  tysi cy 

not biograÞ cznych upami tniaj cych walk  i martyrologi  ludzi zamordowanych 

lub zmar ych w okrutnych warunkach okupacji sowieckiej i niemieckiej. Jak napi-

sa  recenzent tej pracy profesor Stanis aw Mauersberg: Profesor Marian Walczak 

z w a ciw  sobie rzetelno ci  i sumienno ci  dokumentuje te straty, staraj c si  

okre li  jak najdok adniej przyczyn , dat  i miejsce mierci ka dego pracownika 

nauki i nauczyciela […] dzie o to, pojawiaj ce si  w 50. rocznic  zako czenia 

18 Por. T. Gumu a, Czterdzie ci pi  lat „ Przegl du Historyczno-O wiatowego”, „PHO” 2003, nr 3–4, 

s. 5–10.
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II wojny wiatowej, powinno by  zalecone przez Ministerstwo Edukacji Narodo-

wej do bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Marian Walczak w swoich publikacjach bardzo mocno podkre la  rol  czyn-

nika nauczycielskiego w walce z okupantem, zauwa aj c, i  pozostali badacze-

-historycy zajmuj cy si  problematyk  tajnego nauczania zwracali uwag  na spra-

wy organizacji szkolnictwa, a znacznie rzadziej na nauczyciela, przynajmniej nie 

w takim stopniu na jaki on zas uguje. W przypadku szkó  wy szych, stwierdzi

M. Walczak, du o miejsca po wi cano pojedynczym uczelniom, niekiedy po-

szczególnym dyscyplinom, naukowym, nie podejmuj c jednak e tej tematyki 

w skali ogólnokrajowej19. 

W dorobku wydawniczym profesora Walczaka na wielkie uznanie zas uguje 

Jego niezwykle rzetelna praca redakcyjna. W tym przypadku mo emy wymieni  

obszerne studium porównawcze zatytu owane Polityka o wiatowa i naukowa 

Trzeciej Rzeszy Niemieckiej w okupowanych krajach Europy, wydane w 2000 ro-

ku w Warszawie przez Polskie Towarzystwo Pedagogiczne we wspó pracy z In-

stytutem Technologii Eksploatacjii w Radomiu. Profesor Walczak zamie ci  

w tej niezwyk ej ksi ce trzy autorskie rozdzia y: Polityka o wiatowa i naukowa 

w zaanektowanej Austrii 1938–1945, Polityka o wiatowa i naukowa w okupo-

wanej Polsce w latach 1939–1945, Polityka o wiatowa i naukowa III Rzeszy 

Niemieckiej w okupowanej Litwie (wspó autor Aleksander Soko owski) oraz 

zredagowa  ca o  tomu licz cego 690 stron. Celem tego opracowania by o uka-

zanie stanu edukacji, losów m odzie y, nauczycieli i pracowników naukowych 

w wybranych krajach Europy rodkowej w latach 1938/1939–1945, a nast pnie 

skonfrontowanie wp ywów hitlerowskiej polityki o wiatowej i naukowej. Archi-

wa zosta y otwarte, znale li si  wspó pracownicy gotowi do przeprowadzenia 

kwerendy archiwalnej i bibliotecznej oraz napisania pozosta ych cz ci ksi ki 

(byli to: Eugeniusz C. Król, Zenon Jasi ski i Boles aw Grze ). Marian Walczak 

w latach 2000–2010 opublikowa  te  prace mniejsze obj to ciowo, ale trudno 

by oby powiedzie , e mniej wa ne. By y w ród nich artyku y i prace zwarte 

o edukacji dzieci polskich w Wilnie i we Lwowie w okresie II wojny wiatowej 

czy o kszta ceniu zawodowym m odzie y w Polsce w latach okupacji.

Na podkre lenie zas uguje tu jeszcze jedna inicjatywa profesora – zorganizo-

wania w latach dziewi dziesi tych konkursu na wspomnienia nauczycieli z lat 

1944–1956. Wybór tych wspomnie  opublikowano w trzech tomach pod redakcj  

C. Króla i M. Walczaka (tom I) oraz S. Mauersberga i M. Walczaka (tom II i III)20. 

Zbiór wspomnie  da  pocz tek nieskr powanym cenzur  badaniom nad szkol-

nictwem, opartym na ród ach archiwalnych r kopi miennnych i drukowanych. 

19 Por. prace M. Walczaka, Szkolnictwo wy sze i nauka polska w latach wojny i okupacji, Warszawa 1978; 

Nauczycielstwo w latach okupacji, w: ZNP – zarys dziejów 1905–1985, pod red. B. Grzesia, Warszawa 1986. 

Kwestie te podnosi równie  W. Wojty ski w artykule S owo o nauczycielskim czynie edukacyjnym lat wojny 

i okupacji, „PHO” 1998, nr 3–4, s. 243–258. 
20 E. Kry ska, Stanis aw Mauersberg (1924–2012), „PHO” 2014, nr 1–2, s. 176–186.
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Znakomity zespó  – duet naukowy, który stworzyli profesorowie Mauersberg 

i Walczak, opublikowa  dwutomow  edycj  róde  O wiata polska w latach 

1944–1956: wybór róde  (Warszawa 2000), a tak e monograÞ  zatytu owan  

Szkolnictwo polskie po drugiej wojnie wiatowej (1944–1956), wydan  w War-

szawie w 2005 r.

Profesor Marian Walczak bior c aktywny udzia  w polskim yciu naukowym, 

nigdy nie zaniedbywa  zada  zwi zanych z kierowaniem redakcj  „Przegl -

du Historyczno-O wiatowego”. Poszerzy  grono wspólpracowników redakcji. 

W 2016 r. w naukowej radzie redakcyjnej zasiadali: S awomir Broniarz, Wies aw 

Jamro ek, Józef Krasuski, Adam Massalski, Lech Mokrzecki, Frank Tosch, Ste-

fania Walasek, Edward Walewander. Sekretarzem redakcji i zast pc  redaktora 

naczelnego by  Witold Chmielewski, a cz onkami redakcji: Jerzy Doroszewski, 

Józef Mi so, Karol Pozna ski i Halina Taborska. 

W 2007 roku numer 4 „Przegl du Historyczno-O wiatowego” wype ni a bi-

bliograÞ a zawarto ci czasopisma z okresu 60 lat dzia alno ci wydawniczej, opra-

cowana przez Iwon  Czarneck  i Karola Pozna skiego. BibliograÞ a obejmuje 

niemal 2000 tytu ów rozmaitych publikacji zamieszczonych na amach pisma. In-

deks nazwisk to spis prawie 800 autorów. W 2017 r. kontynuacj  tej e bibliograÞ i 

jest spis za lata 2007–2017 opracowany przez Teres  Gumu  i Joann  Nowak. 

Redaktorem naczelnym pisma, które w a nie wi tuje siedemdziesi ciolecie, jest 

profesor Akademii Ignatianum w Krakowie dr hab. Witold Chmielewski. Profe-

sor Marian Walczak pozosta  cz onkiem naukowej rady redakcyjnej czasopisma.

W prezentowanym szkicu przybli ono wybrane prace Mariana Walczaka 

z Jego bogatego dorobku naukowego, b d ce wiadectwem wybitnej znajomo ci 

podejmowanych tematów. Profesor Marian Walczak za swoj  bogat  i twórcz  

dzia alno  naukow , dydaktyczn  i spo eczn  by  wielokrotnie odznaczany i wy-

ró niany wysokimi odznaczeniami pa stwowymi i spo ecznymi, w ród nich s  

Z oty Krzy  Zas ugi, Krzy  OÞ cerski Orderu Odrodzenia Polski, Sztandar Pracy 

II klasy, Krzy  Armii Krajowej i Krzy  Weterana Walk o Niepodleg o  21. 

Profesor w swojej pracy naukowo-badawczej powraca  do niektórych pro-

blemów, aby je z w a ciw  sobie sumienno ci  i rzetelno ci  uzupe ni  czy po-

szerzy . Jest wybitnym znawc  dziejów o wiaty polskiej okresu drugiej wojny 

wiatowej. Wymienione powy ej prace potwierdzaj  ogromne zas ugi profesora 

Walczaka dla bada  nad histori  o wiaty i wychowania lat czterdziestych dwu-

dziestego stulecia. Podejmowane i realizowane przez niego wyzwania badawcze 

mog  by  wzorem dla m odszej kadry naukowej. 

Jako promotor i recenzent prac publikowanych na amach pedagogicznych 

czasopism naukowych w sposób szczególny dba  o kwartalnik Zwi zku Nauczy-

cielstwa Polskiego „Przegl d Historyczno-O wiatowy” – o wysoki poziom mery-

toryczny zamieszczanych w nim materia ów.

21 Podaj  za: S. Mauersberg, Profesor Marian Walczak…
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Prof. Marian Walczak. The editor-in-chief of “Przegl d Historyczno-O wiato-

wy” (“The Journal of History and Education”) between 1988 and 2016

Summary

Prof. Marian Walczak is one of the most famous historians of education in 

Poland. He published about 20 monographs, numerous articles and dissertations. 

The Professor`s main academic interests focused on the history of Polish intelli-

gentsia and science during the German and Soviet occupation. His articles and 



PROFESOR MARIAN WALCZAK – REDAKTOR NACZELNY „PRZEGL DU HISTORYCZNO-O WIATOWEGO”… 87

dissertations present an overwhelming picture of the teachers’ martyrdom and 

their loss of personal environment during the Second World War. Over the period 

1988–2016, Prof. Marian Walczak was the editor-in-chief of the “Przegl d Histo-

ryczno-O wiatowy” and he strived to maintain a high academic level of the jour-

nal. He was a great example of reliability, perseverance and conscientiousness. 

Keywords: historian of education, teachers’ martyrdom, editor-in-chief, authori-

ty, reliability.


