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STANISŁAW ANTONI MAJEWSKI (1944–2020).  
WSPOMNIENIE

Dnia 7 marca 2020 r. zmarł 
w Kielcach wieloletni nauczyciel akade-
micki, historyk oświaty i wychowania, 
wychowawca wielu pokoleń studentów 
kieleckich uczelni, doktor Stanisław 
Antoni Majewski.

Stanisław Majewski urodził się  
7 maja 1944 r. w Kielcach w rodzinie 
robotniczo-chłopskiej. Po ukończeniu 
Szkoły Podstawowej nr 6 w tym mieście 
uczył się w II Liceum Ogólnokształcącym 
im. Jana Śniadeckiego. Świadectwo 
dojrzałości uzyskał w tej szkole 
w 1962 r. Bezpośrednio po maturze 
rozpoczął studia w kieleckim Studium 
Nauczycielskim, a po ich ukończeniu 
podjął z dniem 1 września 1964 r. pra-
cę w charakterze nauczyciela w Szkole 
Podstawowej w Leszczynach koło 

Kielc. Następnie pracował kolejno w Szkole Podstawowej w Nowinach koło 
Kielc (1.09.1972–20.08.1975), w Masłowie koło Kielc (21.08.1975–31.08.1976) 
oraz w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach (1.09.1976–30.04.1980) 
(Archiwum UJK, zesp. Akta osobowe pracowników, sygn. 2964/116).

Fo
t. 

zb
io

ry
 w

ła
sn

e 
au

to
rk

i

Dr Stanisław Majewski na spotkaniu pracowni-
ków Zakładu Historii Wychowania i Organizacji 
Szkolnictwa w lipcu 2003 r.
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Równolegle w 1970 r. rozpoczął zaoczne studia w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej w Krakowie na Wydziale Humanistycznym. Wyższe studia zawo-
dowe ukończył w 1972 r., po czym kontynuował studia magisterskie w tej uczelni. 
Badania historyczne w ramach seminarium magisterskiego prowadził pod kie-
runkiem doc. dr. hab. Zygmunta Ruty. Jego studia przebiegały zgodnie z kalen-
darzem akademickim, bez opóźnień i potknięć w trakcie rozliczania się z powin-
ności przewidzianych planem. Studia ukończył z wyróżnieniem, a tytuł magistra 
otrzymał w 1974 r. na podstawie pracy magisterskiej pt. Tajne szkolnictwo Kielc 
i powiatu kieleckiego w latach okupacji hitlerowskiej 1939–1945.

Stanisław Majewski nie poprzestał na napisaniu pracy magisterskiej, bowiem 
wyniki swoich poszukiwań dotyczących tajnego szkolnictwa opublikował, jeszcze 
przed doktoratem, w kilku artykułach: Stan szkolnictwa powszechnego powiatu 
kieleckiego w latach 1939–1940 i eksterminacja nauczycieli w czasie okupacji, 
w: Oświata Kielecczyzny w XXX-leciu PRL, wybór materiałów z sesji naukowej 
zorganizowanej w Kielcach 17.04.1974, Kielce 1976 (Majewski, 1976); Z dzie-
jów polityki szkolnej okupanta w powiecie kieleckim w latach 1939–1945, „Studia 
Historyczne” 1978, nr 1 (Majewski, 1978a); Tajne szkolnictwo Kielc i powiatu 
kieleckiego w czasie okupacji hitlerowskiej 1939–1945, „Przegląd Historyczno-
Oświatowy” 1978, nr 3 (Majewski, 1978b); Udział nauczycieli Kielc i powia-
tu kieleckiego w tajnym nauczaniu na szczeblu szkoły powszechnej 1939–1945, 
w: Nauczyciele Kielecczyzny w walce o szkołę polską w latach 1939–1945, WSP 
Kielce 1979 (Majewski, 1979).

Rok 1980 był ostatnim rokiem pracy Stanisława Majewskiego w charakterze 
nauczyciela. Po 16 latach nauczania w szkołach rozwiązano umowę w kwiet-
niu 1980 r. w związku z powołaniem go na stanowisko starszego wizytatora 
w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Kielcach.

Jeszcze w trakcie zatrudnienia w szkołach podstawowych a następnie 
w Kuratorium, zachęcony przez swojego mistrza prof. Zygmunta Rutę, rozpo-
czął badania nad dziejami szkolnictwa ogólnokształcącego województwa kie-
leckiego w latach 1944–1975. Prace te zaowocowały uzyskaniem na Wydziale 
Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie w 1983 r. stop-
nia doktora nauk humanistycznych, na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Szkol-
nictwo ogólnokształcące województwa kieleckiego w latach 1944–1961, przygo-
towanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Zygmunta Ruty. Recenzentami rozprawy 
byli prof. dr hab. Józef Buszko z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. dr hab. 
Stanisław Mauersberg z Instytutu Historii Oświaty, Nauki i Techniki Polskiej 
Akademii Nauk w Warszawie. Obydwaj recenzenci podkreślili znaczny wysiłek 
włożony przez Autora podczas przeprowadzenia szerokiej i wnikliwej kweren-
dy archiwalnej oraz zaprezentowany w rozprawie poziom wiedzy heurystycznej, 
pozwalającej na interpretację informacji zawartych w źródłach (Archiwum UJK, 
zesp. Akta osobowe pracowników, sygn. 2964/116).

Wkrótce po obronie rozprawy doktorskiej i uzyskaniu stopnia doktora 
nauk humanistycznych Stanisław Majewski zaangażował się w życie naukowe, 
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działając od 1984 r. w Kieleckim Towarzystwie Naukowym oraz w Polskim 
Towarzystwie Historycznym. Rozpoczął też współpracę z Komisją Historyczną 
Zarządu Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz z Zarządem Okręgu 
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej i z Zakładem Doskonalenia Zawodowego 
w Kielcach. Ponadto w latach 90. został wybrany na przewodniczącego Głównej 
Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego 
w Warszawie.

W 1986 r. S. Majewski rozpoczął starania o zatrudnienie w charakterze nauczy-
ciela akademickiego, na stanowisku adiunkta, w Wyższej Szkole Pedagogicznej 
im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. W opinii o jego działalności naukowej 
prof. Z. Ruta zamieścił następujące stwierdzenie: Mimo licznych obowiązków za-
wodowych dr S. Majewski doskonalił swój warsztat badawczy, publikując arty-
kuły i recenzje w czasopismach centralnych, w tym PAN-owskich oraz regional-
nych. Wykaz jego publikacji dowodzi, iż w trudnych warunkach bytowania w te-
renie, przy wykonywaniu wielu obowiązków służbowych, przy braku bibliotek 
naukowych i innych narzędzi niezbędnych w pracy badacza, można z pożytkiem 
zajmować się pracą naukowo-badawczą. Należy do tego dodać, że dr Majewski 
w trakcie kwerendy materiałowej i redagowania pracy doktorskiej nie korzystał 
z żadnych świadczeń ze strony władz oświatowych (Archiwum UJK, zesp. Akta 
osobowe pracowników, sygn. 2964/116).

Wypada dodać, że oprócz praktyki pedagogicznej, jaką dr S. Majewski posia-
dał w rezultacie kilkuletniej pracy w szkołach podstawowych, miał też duże do-
świadczenie dydaktyczne, ponieważ uczestniczył w seminariach magisterskich, 
a także brał udział w wykładach i ćwiczeniach z historii oświaty i wychowania 
prowadzonych w kieleckiej Wyższej Szkole Pedagogicznej przez prof. Z. Rutę. 
Sam też prowadził zlecone zajęcia dydaktyczne z historii wychowania na stu-
diach stacjonarnych i zaocznych.

Dr S. Majewski został zatrudniony w kieleckiej WSP 1 września 1986 r. na sta-
nowisku adiunkta. Duża swoboda, z jaką prowadził wykłady, ogólna erudycja 
i poczucie humoru zjednały mu sympatię studentów. Niejednokrotnie słychać 
było na korytarzu wybuchy śmiechu słuchaczy dochodzące z sali wykładowej, 
gdzie zajęcia prowadził dr S. Majewski. Z myślą o studentach przygotował i opu-
blikował w latach 90. ubiegłego stulecia przewodniki programowe do przedmio-
tów: historia wychowania, współczesne systemy edukacyjne oraz podstawy or-
ganizacji i zarządzania oświatą z elementami prawa szkolnego. Również wśród 
kadry dydaktycznej Wydziału cieszył się uznaniem i popularnością. Zawsze po-
godny, życzliwy, służący radą, potrafił przychylnie usposabiać ludzi do siebie, 
a dla młodych nauczycieli akademickich był prawdziwym autorytetem.

Podczas zatrudnienia w Instytucie Pedagogiki otrzymał powołanie na sta-
nowisko kierownika Pracowni Dydaktyki Historii Wychowania w Zakładzie 
Historii Wychowania, i funkcję tę pełnił dwukrotnie: w latach 10.1988– 
–30..11.1990 oraz 1.12.1991–30.09.1993. Jego doświadczenie w pracy w administra-
cji oświatowej zostało docenione przez przełożonych, bowiem wkrótce, w okresie 
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1.10.1993–15.09.1999, objął stanowisko wicedyrektora Instytutu Pedagogiki 
i Psychologii. W 1999 r. kierownikiem Zakładu Historii Wychowania i Organizacji 
Szkolnictwa został ks. prof. dr hab. Mieczysław Rusiecki. Wtedy dr S. Majewski 
kierował Studium Podyplomowym w zakresie „Zarządzanie Oświatą”, którą 
to funkcję pełnił do 2002 r.

W wyniku kolejnej oceny nauczycieli akademickich w Uczelni, Stanisław 
Majewski został przeniesiony z dniem 1 października 2006 r. ze stanowiska ad-
iunkta na stanowisko starszego wykładowcy, co oznaczało zwiększenie pensum 
dydaktycznego do 360 godzin dydaktycznych rocznie (Archiwum UJK, zesp. 
Akta osobowe pracowników, sygn. 2964/116).

Ks. prof. dr hab. Mieczysław Rusiecki, pełniący wówczas funkcję kie-
rownika Zakładu, znał doktora Majewskiego jeszcze jako ucznia II LO im. 
J. Śniadeckiego w Kielcach. S. Majewski uczestniczył w lekcjach religii, któ-
re prowadził ks. M. Rusiecki w tej szkole, a także śpiewał w chórze przy para-
fii Św. Trójcy. Ks. M. Rusiecki wspominał, że był dumny i usatysfakcjonowa-
ny, kiedy spotkał po latach swojego byłego ucznia na Wydziale Pedagogicznym, 
prowadzącego zajęcia dydaktyczne ze studentami. Dr S. Majewski był w ocenie 
ks. prof. M. Rusieckiego pracowity i gorliwy w kształceniu studentów. Aktywnie 
też uczestniczył w konferencjach i sympozjach naukowych. Ponadto wykształ-
cił około 400 magistrów (Relacja ks. prof. dr. hab. Mieczysława Rusieckiego…, 
2021). 

Stanisława Majewskiego wspominał też prof. dr hab. Adam Massalski (w la-
tach 1999–2005 rektor Akademii Świętokrzyskiej) jako dobrego nauczyciela aka-
demickiego, interesująco prowadzącego zajęcia dydaktyczne. S. Majewski wy-
różniał się też swoją aktywnością na niwie sportowej. Co tydzień po zajęciach 
dydaktycznych grał w piłkę nożną z pracownikami z kilku instytutów uczelni. 
Spotkania te odbywały się w sali gimnastycznej nieistniejącego już dzisiaj gma-
chu Instytutu Chemii przy ul. Chęcińskiej 5. Pasją S. Majewskiego było też ko-
larstwo. Często można było go spotkać na podkieleckich trasach, które pokony-
wał na swoim górskim rowerze w ubraniu odpowiednim do jazdy i obowiązkowo 
w kasku (Relacja prof. dr. hab. Adama Massalskiego…, 2021). 

Po przeniesieniu na stanowisko starszego wykładowcy, co miało miej-
sce z dniem 1 października 2006 r., Stanisław Majewski pełnił przez dwa 
lata (od 2006 do 2008) funkcję kierownika Samodzielnej Pracowni Historii 
Wychowania. 

Oprócz kilkudziesięciu artykułów i wielu recenzji prac naukowych 
dr S. Majewski opublikował kilka książek dotyczących szkolnictwa. Poszerzył 
swoje badania uwieńczone doktoratem, tworząc tym samym pewien ciąg opraco-
wań. Kolejno więc ukazały się drukiem książki: Organizacja szkolnictwa podsta-
wowego w województwie kieleckim 1944–1961 (Kielce 1993), (Majewski, 1993) 
oraz Organizacja szkolnictwa średniego ogólnokształcącego w województwie kie-
leckim 1944–1961 (Kielce, 1995) (Majewski, 1995). Prace te, oparte na źródłach 
zgromadzonych w archiwach centralnych i regionalnych, ukazywały odbudowę 
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szkolnictwa na Kielecczyźnie po II wojnie światowej, sieć szkolną, bazy lokalo-
we szkół, rozwój kadry itp. Celem pierwszej z wymienionych książek było uka-
zanie przemian organizacyjnych szkolnictwa podstawowego na szerokim tle po-
równawczym, co podkreślił Jan Ryś w recenzji tej książki (Ryś, 1994). Ostatnią 
autorską pracą zwartą była książka pt. Przemiany szkolnictwa ogólnokształcą-
cego w województwie kieleckim 1961–1975 (Kielce, 2000) (Majewski, 2000), 
w której omówił realizację reformy szkolnictwa na podstawie Ustawy z 15 lipca 
1961 r. na terenie kieleckiego okręgu szkolnego.

Jerzy Piwek w recenzji opublikowanej na łamach „Acta Scientifica Academiae 
Ostroviensis” (Piwek, 2002) docenił solidną podstawę źródłową tego opracowa-
nia oraz znakomite opanowanie warsztatu naukowego. Jednak, jego zdaniem, był 
to dopiero punkt wyjścia do opracowania tematyki dziejów szkół średnich w od-
rębnej monografii. Sławomir Konrad Mazur w recenzji tej samej książki, opubli-
kowanej na łamach „Przeglądu Historyczno-Oświatowego” (Mazur, 2001) pod-
kreślił aspekt porównawczy podjętych przez S. Majewskiego zagadnień.

Z okazji setnej rocznicy założenia II Liceum Ogólnokształcącego im. 
J. Śniadeckiego w Kielcach1, macierzystej szkoły średniej S. Majewskiego, zre-
dagował on księgę jubileuszową, zatytułowaną II Liceum Ogólnokształcące im. 
Jana Śniadeckiego w Kielcach. Historia i współczesność (Majewski, 2003a). 
Dzieje tej szkoły po II wojnie światowej aż do transformacji ustrojowej w Polsce 
przedstawił w zamieszczonym tam obszernym rozdziale pt. Zarys dziejów 
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Kielcach 
po drugiej wojnie światowej (1945–1990) na tle przemian szkolnictwa ogólno-
kształcącego w Polsce (Majewski, 2003b, s. 6–51).

Aktywność naukowa Stanisława Majewskiego przejawiała się również w or-
ganizowaniu specjalistycznych konferencji historyczno-oświatowych. Ich pokło-
siem były wydawane wspólnie z Teresą Gumułą i Józefem Krasuskim wydawnic-
twa: Historia wychowania XX wieku. Dorobek i perspektywy (Gumuła i in., 1998) 
oraz Historia wychowania w kształceniu nauczycieli. Tradycja i współczesność 
(Gumuła, Majewski, 2005).

To właśnie S. Majewskiemu kieleckie środowisko historyków oświa-
ty zawdzięczało dwukrotne omówienie i opublikowanie dorobku naukowe-
go. W 1998 r. ogłosił drukiem artykuł pt. Dorobek naukowy Zakładu Historii 
Wychowania i Organizacji Szkolnictwa Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana 
Kochanowskiego w Kielcach do 1997 r. (Majewski, 1998, s. 592–601). Po dziesię-
ciu latach ponownie podsumował osiągnięcia kieleckiego środowiska historyków 

1 Szkoła ta została założona w 1903 r. jako prywatna siedmioklasowa miejska szkoła handlowa, gdyż 
Rosjanie nie zabraniali uruchamiania i prowadzenia szkół zawodowych, które nie dawały uprawnień do po-
dejmowania studiów wyższych. Szkoła w 1918 r. została przekształcona w Męską Szkołę Realną, a następnie 
w ośmioletnie Państwowe Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego. W czasie II wojny światowej w budynku tym 
mieścił się magazyn zboża, a po wojnie szkoła z powodów ideologicznych po pięciu latach została zamknięta. 
Wznowiła działalność jako II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w 1958 r., https://www.sniadek.
pl/historia/ (dostęp: 20.08.2021).
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oświaty w artykule pt. Dorobek naukowy historyków oświaty i wychowania śro-
dowiska kieleckiego (Majewski, 2007).

W ostatnich latach zatrudnienia w Instytucie Pedagogiki i Psychologii 
dr Stanisław Majewski pracował nad przygotowaniem do druku pracy zatytułowa-
nej Organizacja szkolnictwa średniego ogólnokształcącego w II Rzeczypospolitej 
1932–1939, planował bowiem przedstawić ją jako książkę habilitacyjną. Nie zdą-
żył jej ukończyć przed emeryturą, którą uzyskał w 2009 r., jednak nadal czynnie 
uczestniczył w ogólnopolskim ruchu naukowym. Już na emeryturze wspólnie 
z Danutą Krześniak-Firlej oraz Waldemarem Firlejem opublikował dwie prace 
zwarte. Pierwsza z nich to Kształtowanie się polskiego prawa szkolnego od XVIII 
do XX wieku. Zarys historyczny i wybór materiałów źródłowych, wydana przez 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (Krześniak-Firlej 
i in., 2012). Zamierzeniem autorów było zaprezentowanie historycznej drogi 
kształtowania się polskiego prawa szkolnego na przestrzeni ponad dwustu lat, 
z zaakcentowaniem innej niż w państwach europejskich ścieżki rozwoju prawa 
oświatowego w Polsce. W pracy tej zamieszczony został bogaty wybór aktów 
prawnych od XVIII do XX wieku. Dwa lata później, również z tym samym ze-
społem współautorskim, opracowana i wydana została książka pt. Organizacja 
szkolnictwa w II Rzeczypospolitej 1918–1939 (Krześniak-Firlej i in., 2014). W tej 
pracy przedstawiona została organizacja szkolnictwa w dwóch okresach, tj. 1918– 
–1932 oraz w latach 1932–1939, kiedy realizowano kompleksową reformę szkol-
nictwa. Podobnie jak w książce wymienionej wcześniej, także w tej pozycji za-
mieszczono wybór materiałów źródłowych, takich jak statuty szkolne i pragma-
tyka nauczycielska oraz tekst tzw. ustawy jędrzejewiczowskiej. Ostatnią publi-
kacją był napisany wspólnie z Teresą Gumułą artykuł pt. Przemiany szkolnictwa 
polskiego po II wojnie światowej 1944–1961 – zmiany strukturalne oraz ideowo-
-wychowawcze. Przyczynek do badań, zamieszczony w tomie pokonferencyjnym 
pt. Historia wychowania na przełomie XX i XXI wieku. Kontynuacje i nowe wy-
zwania (Kielce, KTN, 2017) (Gumuła, Majewski, 2017, s. 157–197).

Byli studenci oraz współpracownicy zapamiętali Stanisława Majewskiego 
jako człowieka skromnego, dobrego nauczyciela akademickiego, jasno i przy-
stępnie wykładającego nawet zawiłe treści, uwielbiającego piłkę nożną i długie 
trasy rowerowe, śpiewającego mocnym głosem arie operowe w przerwach mię-
dzy zajęciami dydaktycznymi.
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Stanisław Majewski (1944–2020). Flashback 
Summary

Aim: Presentation of the scientific, didactic and organizational achievements 
of Dr. Stanisław Majewski.

Methods: An analysis of source materials.
Results: Presentation of the biography, and scientific and didactic achieve-

ments of Stanisław Majewski. His teaching experience and career at the Jan 
Kochanowski University. His system of values in various aspects of life. 

Conclusions: Stanisław Majewski is the author of several dozen scientific, 
didactic and methodological articles as well as many scientific reviews. He is the 
author of three books important for Polish education. He influenced many gene-
rations of students.

Keywords: Stanisław Majewski, an educator, a researcher, a historian of edu-
cation and upbringing, an academic teacher.


