
I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „ŻYCIE CODZIENNE NAUCZY-
CIELI W XIX I XX WIEKU. ZWIĄZKI I ORGANIZACJE NAUCZYCIELSKIE.” 
Kalisz, 18-19 kwietnia 2016 r. 

W dniach 18-19 kwietnia 2016 r. w murach kaliskiego Wydziału Pedagogiczno-Artystycz-
nego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu odbyła się I Ogólnopolska Konferencja 
Naukowa „Życie codzienne nauczycieli w XIX i XX wieku. Związki i organizacje nauczy-
cielskie”. Wydarzenie było pierwszym z cyklu obejmującego życie codzienne nauczycieli 
w XIX i XX wieku w różnych aspektach i odsłonach, poczynając od związków i organizacji 
nauczycielskich. Rozważania skupione były wokół kilku obszarów, a mianowicie: działalno-
ści organizacji nauczycielskich i związków zawodowych, działaczy związkowych i organi-
zacyjnych, czasopism organizacji nauczycielskich i związków zawodowych.

Organizatorami konferencji były Zakład Pedagogiki WPA w Kaliszu – UAM w Poznaniu, 
Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk oraz Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego 
w Kaliszu. Komitet organizacyjny stanowili prof. nadzw. dr hab. Piotr Gołdyn (przewodni-
czący), dr Marek Poniedziałek  i dr Bogumiła Celer. Sympozjum przebiegało pod honoro-
wym patronatem Towarzystwa Historii Edukacji oraz Prezydenta Miasta Kalisza.

Pierwszego dnia konferencji odbyły się  trzy sesje  referatowe, podczas których wygło-
szono 9 referatów. Jeden z nich, planowany na dzień kolejny konferencji, wygłoszony zo-
stał wcześniej z powodu nieobecności trojga prelegentów, których wystąpienia zaplanowane 
były pierwszego dnia sympozjum.

Referentów  i  słuchaczy  powitali  przewodniczący  Komitetu  Organizacyjnego  Konfe-
rencji prof. Piotr Gołdyn, prodziekan ds. działalności naukowej i artystycznej WPA UAM 
w Kaliszu, prof. dr hab. Monika Kostrzewa i prezes KTPN oraz dyrektor Książnicy Pedago-
gicznej w Kaliszu, prof. dr hab. Krzysztof Walczak. Moderatorem pierwszego panelu został  
prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Michalski.

Referat  inauguracyjny zatytułowany „Problem popularyzacji nauki w działalności Od-
działu Lwowskiego Towarzystwa Pedagogicznego” wygłosiła prof. zw. dr hab. Władysława 
Szulakiewicz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Omówione zostały tematyka 
i kontrowersje wokół wykładów prowadzonych pod zwierzchnictwem Towarzystwa Pedago-
gicznego, które wniosły swój wkład w popularyzację wiedzy. Wykłady z historii, literatury, 
sztuki, medycyny czy prawa prowadzone były wówczas przez  takie osoby  jak Kazimierz 
Twardowski, Tadeusz Rutkowski,  czy Antonina Muchczyńska,  która  prowadziła wykłady 
dla kobiet poświęcone „kształceniu charakteru”. Działalność ta miała zarówno swoich zwo-
lenników, jak i przeciwników, zarzucających, zwłaszcza wykładowcom płci żeńskiej, niski 
poziom, ze względu na to, że wykłady te odbywały się poza oceną. W wyniku tych zarzutów, 
organizator wykładów, Bronisław Trzaskowski, zrzekł się zwierzchnictwa Towarzystwa Pe-
dagogicznego.

Z powodu nieobecności dwóch kolejnych prelegentów, przesunięto do pierwszego panelu 
część wystąpień z kolejnej sesji. Tak więc drugim mówcą był prof. nadzw. dr hab. Witold 
Chmielewski, reprezentujący Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, który wystąpił 
z  tematem „Cele  i zadania Zrzeszenia Nauczycieli Polaków w Wielkiej Brytanii w  latach 
1941-1946”. W  swoim wystąpieniu  autor  przybliżył  realia  życia  polskich  nauczycieli  na 
emigracji w Wielkiej Brytanii oraz działalność Zrzeszenia, którego nadrzędnym celem było 
rozwinięcie szkolnictwa polskiego na uchodźctwie.
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Następnie głos zabrała prof. nadzw. dr hab. Lidia Burzyńska-Wentland z Akademii Ma-
rynarki Wojennej w Gdyni, która wygłosiła referat „PZPR i jej wpływ na życie szkoły we 
wspomnieniach nauczycieli okresu PRL-u”. W swoim wystąpieniu autorka wskazywała na, 
wynikające z zebranych relacji, przykłady upolityczniania ówczesnej szkoły, poprzez wy-
wieranie nacisków na nauczycieli. Powoływała się na źródła i opracowania, w których cha-
rakteryzowano różne postawy pedagogów wobec owych prób nacisku, od aktywnej akcep-
tacji nowego ustroju, poprzez postawę bierną, do zdecydowanego sprzeciwu. Pod wpływem 
PZPR do szkół zostały wprowadzone nowe przedmioty, mające kształtować u młodzieży po-
stawy socjalistyczne. Sama Partia wywierała nacisk na środowisko nauczycielskie, starając 
się zwerbować w swoje szeregi jak najwięcej członków. Według relacji świadków, dawała 
jednak za wygraną w obliczu stanowczej odmowy. Osoby takie ponosiły tego konsekwencje, 
którymi według zgromadzonych przez autorkę relacji były np. nie przyznawanie nadgodzin, 
powierzanie nauczycielowi najtrudniejszych klas,  utrudnianie  awansu zawodowego, unie-
możliwianie wyjazdów służbowych. W szkołach panowała napięta atmosfera pełna wzajem-
nej podejrzliwości i nie wolna od donosicielstwa. We wspomnieniach nauczycieli tamtego 
okresu pojawiają się wzmianki wręcz o szykanowaniu pedagogów, którzy odmawiali reali-
zacji wytycznych PZPR na swoich lekcjach.

Moderatorem kolejnego panelu została prof. nadzw. dr hab. Joanna Maria Garbula. Do 
pierwszego  referatu w  tej  sesji  zaprosiła  prof.  nadzw.  dra  hab. Krzysztofa Nowaka  (Uni-
wersytet Śląski w Katowicach), który omówił „Ruch nauczycielski na Śląsku Cieszyńskim. 
Uwarunkowania, rozwój, ewolucje”. Mówca szeroko nakreślił rys historyczny regionu wska-
zując na jego specyfikę, ze względu na położenie i współistnienie obok innych nacji. Omówił 
trudności stojące przed polskim szkolnictwem w obliczu konkurencji ze szkolnictwem nie-
mieckim, a potem czeskim.

W kolejnym referacie pt. „W drodze do społeczeństwa obywatelskiego – rola związków 
nauczycielskich na Śląsku Austriackim w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku”,  
dr Marzena Bogus (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) prześledziła okoliczności 
powstania  kolejnych  zrzeszeń  nauczycielskich  oraz  przyświecające  im motywy. Zdaniem 
autorki dążenia nauczycieli do  tworzenia  rozmaitych zrzeszeń miały  swoją genezę w złej 
sytuacji materialnej  oraz  braku  prestiżu  społecznego  tego  zawodu. Nauczyciele  pobierali 
wręcz głodowe pensje, przy czym wymagano wobec nich dużo poświęceń. Mieli bowiem 
dbać o morale młodzieży również w swoim czasie prywatnym, a także nienagannie się pre-
zentować pod tym względem. W przypadku kobiet, w zawodzie nauczycielskim zatrudniano 
osoby niezamężne, od których oczekiwano,  że gdy założą  swoje  rodziny, odejdą z pracy, 
gdyż nie będą mogły już w całości poświęcić się uprawianej profesji. Nawiązała się pole-
mika prelegentki z poprzednikiem, co do okresu kiedy nauczyciele zaczęli zyskiwać prestiż 
społeczny. Ostatecznie referenci zgodzili się ze sobą w tej kwestii.

Kolejnym mówcą był prof. nadzw. dr hab.  Janusz Spyra  reprezentujący, podobnie  jak 
poprzednia referentka, AJD w Częstochowie. Autor wystąpił z referatem „Zapoznane dziec-
ko  neoslawizmu. Związek  słowiańskiego  nauczycielstwa w Austrii w  latach  1909-1914”. 
Na początku swojego wystąpienia nawiązał do wypowiedzi dwóch ostatnich prelegentów, 
prof. Krzysztofa Nowaka,  który  twierdził,  że w  omawianym przez  niego  okresie  jedynie  
9% chłopów ze Śląska Cieszyńskiego było analfabetami, gdyż w związku z brakiem polskich 
elit ziemiańskich nastąpiła emancypacja chłopska w okresie Wiosny Ludów i dr Marzeny 
Bogus referującej w swoim wystąpieniu o Śląsku Austriackim, że w XIX w. na Śląsku Cie-
szyńskim odsetek analfabetyzmu sięgał 8%, a przed I wojną światową nawet 2%, sam zaś 
okręg był wówczas najlepiej wykształconym województwem w Polsce. Prof. Spyra określił 
te wnioski jako nazbyt entuzjastyczne, z jego ustaleń wynikało bowiem, że tylko 30% dzieci 
na Śląsku Cieszyńskim uczęszczało wtedy do szkół. Przechodząc do części zasadniczej refe-
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ratu, rozpoczął od przedstawienia definicji neoslawizmu, ruchu politycznego powstałego pod 
koniec XIX wieku, który był konceptem czeskich polityków, mającym na celu wzmocnienie 
pozycji Słowian wobec dominującego wpływu Rosji oraz wspólną obronę terenów zamiesz-
kałych przez nacje  słowiańskie przed ekspansją niemiecką. W Polsce związana z  ruchem 
była Narodowa Demokracja Romana Dmowskiego, ostatecznie jednak neoslawizm nie prze-
trwał, a zaangażowane w niego pozostały jedynie partie czeskie. Na bazie tej  idei w kon-
tekście współpracy nauczycieli państw słowiańskich pod koniec XIX w. powstały związki 
i organizacje na Słowacji i w Czechach. W 1905 r. w Krakowie powstał Krajowy Związek 
Nauczycielstwa Ludowego grupujący nauczycieli szkół różnego typu na terenie zaboru au-
striackiego. Trzy lata później Związek liczył osiem tysięcy członków, niestety z czasem ta 
liczba znacznie spadła. Do powołania jednolitej organizacji słowiańskiej nie doszło.

Po wystąpieniu, które było ostatnim w drugiej sesji, głos zabrał prof. Krzysztof Nowak 
kierując do autorki referatu poświęconego Oddziałowi Lwowskiego Towarzystwa Pedago-
gicznego pytanie o wpływy chrześcijańskie w Towarzystwie. Mówczyni niestety opuściła 
konferencję wcześniej, za to do pytania ustosunkował się prof. Grzegorz Michalski, zauwa-
żając, że wówczas wartości chrześcijańskie były żywe i obecne w wielu środowiskach, a tek-
sty  o  charakterze  katolickim  publikował  także  „Głos Nauczycielski”.  Prof.  Piotr  Gołdyn 
dodał, iż w „Głosie” publikowano informacje o duchownych zaangażowanych w Związek 
Nauczycielstwa Polskiego. Pomimo istniejącego sporu na linii kościół – państwo świeckie, 
wielu członków ZNP było katolikami.

Ostatnią sesję rozpoczęła prof. Joanna Maria Garbula z Uniwersytetu Warmińsko-Ma-
zurskiego w Olsztynie, która przedstawiła temat „Życie codzienne polskich wychowawczyń 
przedszkoli  i  nauczycielek  na Warmii  w  pierwszej  połowie XX wieku  –  obszar  pamięci 
i  historii”.  Panel moderowany  był  przez  prof.  Piotra Gołdyna,  którego wkrótce  zastąpiła 
prof. nadzw. dr hab. Lidia Burzyńska-Wentland. Prof. Garbula rozpoczęła swój referat od 
przedstawienia definicji tego, czym jest codzienność. Następnie nakreśliła tło społeczne ży-
cia  codziennego nauczycielek na Warmii. Z wystąpienia prelegentki dowiadujemy się,  że 
pierwsze przedszkola i ochronki dla dzieci mniejszości polskiej w Prusach Wschodnich na 
Warmii zaczęto organizować w 1927 roku. Pierwsze przedszkole na tych terenach powstało 
w Unieszowie, ostatnie zaś w Olsztynie, w 1934 r. W tym okresie na Warmii działało 10 pol-
skich przedszkoli, których funkcjonowanie było sabotowane przez Niemców. Nauczycielki 
pracujące w tych przedszkolach uczyły się w Zakładzie Kształcenia Piastunek i Opiekunek 
w Królewcu i zatrudniane były przez Polsko-Katolickie Towarzystwo Szkolne na Warmię. 
Zajęcia prowadziły również w godzinach pozasłużbowych, poświęcając się pielęgnowaniu 
tradycji w danej parafii. Przyczyniły się także do powstania harcerstwa. Referentka wspo-
mniała też o istniejącym w tamtym czasie zakazie zatrudniania mężatek w Rzeszy Niemiec-
kiej. W 1928 r. rząd pruski przyjął ordynację, która pozwalała na zakładanie i prowadzenie 
szkół z polskim językiem wykładowym, których w następnych latach powstało 15 na Warmii 
i 1 na Mazurach. Prusacy zakładali jednak własne szkoły, starając się zachęcać mniejszość 
polską do uczęszczania do nich, a tych którzy wybierali szkoły polskie, szykanowano. Autor-
ka wystąpienia dotarła do 13 relacji nauczycielek i wychowawczyń przedszkoli, urodzonych 
w latach 1905-1908. Wynika z nich, że również rodziny nauczycielek podejmowały działania 
na rzecz polskości, co wywoływało represje ze strony Niemców. Po wybuchu II wojny świa-
towej  nauczycieli  sprzeciwiających  się  nasilającej  się  akcji  germanizacyjnej  aresztowano 
i wywieziono do obozów koncentracyjnych.

„O  nauczycielach  w  pracy  szkolnej  i  pozaszkolnej  w  przekazie  >>Naszego  Głosu<< 
(1932-1939) – związkowego czasopisma regionalnego Ziemi Augustowskiej” opowiedział 
prof. Grzegorz Michalski z Uniwersytetu Łódzkiego. „Nasz Głos” był miesięcznikiem two-
rzonym przez augustowskich członków ZNP. Zamieszczano w nim teksty adresowane nie 
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tylko do nauczycieli i wychowawców, ale do wszystkich mieszkańców ziemi augustowskiej. 
Na  łamach pisma przybliżano historię poszczególnych miejscowości. Czytelników zachę-
cano do zbierania materiałów ludoznawczych. Niewiele było opracowań o charakterze pań-
stwowym  i  ogólnopolskim. Wielu  nauczycieli  tego  terenu  należało  do  Polskiego Białego 
Krzyża, szerząc kulturę i prowadząc działalność oświatową w tym stowarzyszeniu. Również 
biblioteki szkolne były dostępne dla wszystkich mieszkańców, a na łamach „Głosu” regular-
nie pojawiały się informacje o działalności prowadzonej w szkołach, jak np. o utworzeniu 
świetlicy-czytelni dla członków społeczności i zgromadzonych w niej czasopismach. Perio-
dyk zachęcał do tworzenia na terenach wiejskich instytucji kultury, powoływania uniwersy-
tetów wiejskich. Z inicjatywy „Głosu” w życie wszedł projekt powołania funduszu na rzecz 
budowy szkół, z którego co dwa lata, począwszy od roku 1934, miała powstać jedna szkoła. 

Ostatnim wystąpieniem pierwszego dnia obrad był referat dr Doroty Grabowskiej-Pień-
kosz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zatytułowany „Działalność nauczycieli 
w towarzystwach społeczno-oświatowych w latach 1885-1918 w świetle sprawozdań na ła-
mach >>Muzeum<<”. Wystąpienie to zostało przesunięte z drugiego dnia konferencji. Po-
wołane w 1885 roku pismo „Muzeum” tworzone było przez dyrektorów szkół, wizytatorów, 
nauczycieli akademickich i innych przedstawicieli środowiska oświatowego. Na swoich ła-
mach propagowało najnowszy dorobek pedagogiczny, zamieszczało sprawozdania, recenzje 
czy oceny podręczników szkolnych. Wielu nauczycieli łączyło obowiązki zawodowe z dzia-
łalnością w  rozmaitych  towarzystwach, w  zależności  od  typu  szkoły, w której  pracowali, 
uczonego  przedmiotu  czy  osobistych  zainteresowań. Częstą  praktyką  było  zamieszczanie 
sprawozdań z życia różnych towarzystw na łamach czasopism, w tym i „Muzeum”. Pismo 
opublikowało  m.in.  sprawozdanie  poświęcone  jubileuszowi  20-lecia  Towarzystwa  Peda-
gogicznego oraz sprawozdanie ze spotkania założycielskiego Towarzystwa Historycznego 
we Lwowie czy Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Regularnie zamieszczało relacje 
z działalności powstałego w 1886 r. Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza. „Mu-
zeum” cieszyło się dużym zainteresowaniem i prestiżem, o czym może świadczyć fakt, że na 
jego łamach publikowały towarzystwa posiadające własne organy prasowe, jak np. Towarzy-
stwo Pedagogiczne, pod którego patronatem wydawano czasopismo „Szkoła”.

Po zakończeniu ostatniej sesji referatowej wywiązała się dyskusja, w której udział wzięli 
m.in.  prof. K. Nowak,  prof.  P. Gołdyn  i  prof. L. Burzyńska-Wentland. W odniesieniu  do 
wygłoszonych wystąpień, zwrócono uwagę na profesjonalizm nauczycieli zmagających się 
z niesprzyjającymi warunkami w jakich przyszło im pracować i żyć. Przytoczono tu przykład 
Zaolzia, gdzie za pomocą szantażu ekonomicznego wymuszano posyłanie polskich dzieci 
do czeskich szkół. Wspomniano o odwadze i misji nauczycieli z Warmii niestrudzenie re-
alizujących działania na rzecz polskości skutkujących ostatecznie wysiedleniami nauczycie-
li. Podkreślono szczególną i nieco niedocenianą wartość relacji starszych ludzi, naocznych 
świadków historii. Prof. P. Gołdyn sparafrazował fragment wiersza ks. Jana Twardowskiego, 
„śpieszmy się pytać ludzi, tak szybko odchodzą”. W dalszej rozmowie zwrócono uwagę na 
losy wysiedleńców i późniejsze problemy z ponowną asymilacją, przyjęciem ich przez roda-
ków. Prof. L. Burzyńska-Wentland przytoczyła tu przykład Związku Polaków w Niemczech, 
którego członkom odmawiano polskości. Problemy z asymilacją mieli też ewangelicy, którzy 
w wielu rejonach kraju, jak np. na Kaszubach czy w Kaliszu, uważani byli za Niemców.

W  drugim  dniu  konferencji,  we  wtorek  19  kwietnia  moderatorem  panelu  IV  była  
dr Urszula Wróblewska. Sesję rozpoczęło wystąpienie dr Moniki Nawrot-Borowskiej (UKW 
Bydgoszcz) „Instytucje samopomocowe dla nauczycieli i nauczycielek domowych i prywat-
nych na  terenie  ziem polskich w  latach 1850-1914”. Prelegentka na podstawie kwerendy 
w wielu  czasopismach  dokonała  przeglądu  zasad  działania  organizacji  udzielających  po-
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mocy nauczycielkom prywatnym  i  guwernantkom działającym w omawianym okresie  na 
ziemiach polskich. Przedstawiła pierwszy projekt utworzenia kas emerytalnych dla kobiet 
(1871), powstanie kantorów stręczeń i biur nauczycielskich. Jak wynika z badań, najwcze-
śniej, bo w 1853 r. założono w Krakowie przytułek z myślą o umieszczaniu na posadach 
nauczycielek, ochronie, utrzymaniu i pielęgnowaniu tych, które były już niezdolne do pracy 
bądź zapewnieniu im godnego pochówku, a w 1907 r. utworzono jego filię na ul. Karmelic-
kiej. Na wzór krakowskiego w Warszawie w 1882 r. założono Schronienie dla Nauczycielek 
pozostających w  służbie  rządowej  i  pracujących  prywatnie,  które  pozostały  bez  środków 
utrzymania. W referacie scharakteryzowano m. in.  działalność Domu Emerytek w Zielon-
ce  pod Warszawą, Kasy Oszczędnościowo-Zapomogowej  dla Nauczycieli  i Nauczycielek 
Prywatnych Wyznania  Chrześcijańskiego,  a  także  „Kolonię  Szwajcarską”  w Warszawie. 
Wspomniano  też o podobnych placówkach we Lwowie  (Ognisko dla Kobiet), Przemyślu 
(Zrzeszenie Samopomocy Nauczycielek) i innych miastach.

Następnie  dr  Barbara  Kalinowska-Witek  (UMCS  Lublin)  obszernie  zaprezentowała 
„Wkład Związku Zawodowego Nauczycieli Polskich Szkół Średnich w tworzenie modelu 
szkoły średniej ogólnokształcącej w okresie II Rzeczypospolitej”. 

Kolejna  prelegentka  dr  Maria  Radziszewska  (UWM  Olsztyn)  wystąpiła  z  referatem 
„Działacze warmińskiego oddziału Towarzystwa Nauczycieli Polskich w Niemczech i  ich 
aktywność po II wojnie światowej”. Przeanalizowała historię powstania i formy działalności 
stowarzyszenia  począwszy  od  lat  trzydziestych XX w.  (konferencje metodyczne,  spotka-
nia nauczycieli) szerzej omawiając powojenne inicjatywy działaczy na Warmii i Mazurach, 
(m. in. odwiedziny miejsc pracy, aktywność podczas obchodów rocznicowych) oraz wpływ 
czynników polityczno-społecznych na ich działalność. 

Jako  czwarta  głos  zabrała  dr Anita  Suchowiecka  (UWM Olsztyn),  która  w  prelekcji 
„Ignacy Rowicki – organizator szkolnictwa zawodowego na Warmii i Mazurach po II wojnie 
światowej” przedstawiła postać Ignacego Rowickiego (1888–1963) – zasłużonego dla Ma-
zowsza, Kujaw i Warmii działacza społecznego, nauczyciela i posła. 

W  ostatniej  sesji  konferencji  poświęconej  nauczycielom,  której  moderatorem  była 
dr  Monika  Nawrot-Borowska  przedstawiono  pięć  referatów.  Pierwszą  prelegentką  była  
dr Urszula Wróblewska, która wystąpiła z tematem „Poczucie zasłużonej dumy propagowa-
nego w Polsce Ludowej „Kalendarza Nauczyciela Związkowca”. Autorka zwróciła uwagę 
między innymi na sygnalizowaną przez nauczycieli potrzebę stworzenie podręcznej ency-
klopedii nauczycielskiej. Mówiła o kalendarzu międzywojennym, następnie scharakteryzo-
wała kalendarz powojenny z lat pięćdziesiątych. W posumowaniu zaznaczyła trzy aspekty:  
10-lecie Polski Ludowej, 50-lecie Związku Nauczycieli oraz weryfikację wizerunku nauczy-
ciela demokraty-aktywisty, bojownika, zaangażowanego społecznie i politycznie 

Kolejna  mówczyni  dr Agata  Samsel  scharakteryzowała  w  referacie  „Maria  Kolendo 
(1894-1980) – nauczyciel, społecznik, dokumentalista”, postać nauczycielki zasłużonej dla 
szkolnictwa białostockiego. Postawiła ważne pytanie o postawę nauczycieli po zakończeniu 
II wojny  światowej,  jak  i  kto  odnalazł  sie w  nowej  rzeczywistości,  o  ich  zaangażowanie 
polityczne. 

Dr Edyta Kahl-Łuczyńska szeroko przedstawiła „Działalność oświatową Związku Na-
uczycielstwa Polskiego w okresie  „propagandy  sukcesu”, wskazała na okres  realnego  so-
cjalizmu, okres gierkowski, reorganizacje Związku, aktywizowanie środowiska nauczycieli 
i innowacyjność, która miała unowocześnić szkolnictwo.

Z kolejnym wykładem wystąpił dr Mikołaj Brenk. Mówił o „Związku Nauczycielstwa 
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Polskiego w Wielkopolsce wobec nowej rzeczywistości politycznej (lata 1945-1955)”. Bar-
dzo mocno zaznaczył apolityczność tej organizacji, oraz to, iż już w 1946 roku skończyła się 
jej autonomia. Zwrócił uwagę na wzorzec kobiety w ZNP oraz głodowe pensje nauczycieli. 

Ostatnią prelegentką konferencji była dr Gabriela Matuszkiewicz, która wystąpiła z te-
matem „Zza  i mimo klauzury - siostry nauczycielki ze Zgromadzenia SS. Niepokalanego 
Poczęcia NMP  ich praca na  rzecz organizacji.” Przedstawiła  postać Bł. Matki Marceliny 
z Kotowiczów Darowskiej, mistyczki  i założycielki zakonu oraz scharakteryzowała miej-
sca działalności zakonu na  terenie Polski: Jazłowiec, Jarosław, Niziów, dalej Nowy Sącz, 
Słonim, Szymanów, Maciejów, Wirów i Warszawę, gdzie przygotowywano kandydatki do 
zawodu nauczycielki. Następnie omówiła pracę i organizacje SS. Niepokalanek: Dzieci Ma-
ryi, Sodalicję oraz Akcję Katolicką. W podsumowaniu autorka zaznaczyła czym charaktery-
zowały się Siostry: były hiperaktywne, niezwykle pragmatyczne, występowały zawsze jako 
zbiorowość, ponadto cechowała je anonimowość i skromność. 

Na zakończenie konferencji głos zabrali prof. Piotr Gołdyn oraz prof. Ewa Andrysiak. 
Do dyskusji włączyli się również prelegenci, między innymi: A. Samsel i G. Matuszkiewicz. 
P. Gołdyn zapraszając na kolejną konferencję zapowiedział, iż będzie ona poświęcona ży-
ciu prywatnemu i rodzinnemu nauczycieli. Ponadto zaznaczył, iż Kalisz włączył się w nurt 
spotkań, które poświęcone są tematyce oświatowej, zarówno uczniom, jak i nauczycielom, 
przytaczając wcześniejsze konferencje poświęcone Sławomirowi Czerwińskiemu oraz straj-
kom szkolnym. Podziękował za włożony  trud współorganizatorom oraz wszystkim prele-
gentom za interesujące referaty. 
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