
Ogrody nauk i sztuk  nr 2015 (5) 253

Dzia alno  gen. JÓzefa Hallera w strukturach resortu
edukacji w rz dzie na uchod stwie podczas II wojny wiatowej

Katarzyna liwak, katarzyna.sliwak@poczta.onet.pl
Uniwersytet Wroc awski

Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroc aw

Streszczenie
W artykule autorka przedstawi dzia ania gen. J. Hallera w latach 1940 – 1943 w londy skim rz dzie na uchod stwie.

Haller pe ni  wówczas funkcj  ministra bez teki, który zarz dza  Urz dem O wiaty i Spraw Szkolnych. W tek cie zostan
poruszone problemy dotycz ce organizacji administracyjnej tej jednostki, przedstawione zostan  sylwetki g ównych dzia-
aczy o wiatowych (M. Jedlicki, F. Lenczowski, . Kurdybacha). W pó niejszych latach na uchod stwie koszty utrzyma-
nia placówek o wiatowych zwi ksza y si , co te  zostanie wykazane to poprzez analiz  bud etu Urz du O wiaty i Spraw
Szkolnych. Autorka scharakteryzuje dzia alno  nowo powstaj cych szkó  na uchod stwie w Wielkiej Brytanii, na Cyprze
i Bliskim Wschodzie pod wzgl dem ilo ci uczniów, kadry pedagogicznej, pomocy danej placówce ze strony gen. Józefa
Hallera. G ównym materia em ród owym  wykorzystanym w referacie s  archiwalia Instytutu Polskiego i Muzeum gen.
Sikorskiego w Londynie (kwerenda w lipcu 2014 r.) oraz Archiwum Akt Nowych w Warszawie.

S owa kluczowe:
Gen. Józef Haller, Urz d O wiaty i Spraw Szkolnych, Rz d na Uchod stwie, Szkolnictwo  w Wielkiej Brytanii.

General Haller actions in the structure of the Ministry of Religious A  airs and Public Education in the govern-
ment-in-exile during World War II

Abstract 
In this paper the author will present General Haller activity in the years 1940 - 1943 in London government-in-exile. 

Then Haller served as a minister without portfolio, who managed the O   ce of Education and School A  airs. The paper
will be raising issues regarding the administrative organization of the unit, will present the proÞ les of the main activists 
of education (M. Jedlicki, F. Lenczowski, L. Kurdybacha). In later years costs of maintaining educational institutions in
exile were rising, so the budget of the O   ce of Education and School A  airs will be examined in the speciÞ ed objectives
spending the money. Author brieß y characterizes emerging business schools in exile in the UK, Cyprus, the Middle East, 
in the terms of number of students, teaching sta   and the way General Haller supported the establishment. The primary
source material used in the paper are the archives of the Polish Institute and Museum of the general Sikorski in London 
(author of the query was there in July 2014) and the State Archives in Warsaw.

Keywords: Gen. Józef Haller, O   ce of Education and School A  airs, Government in Exile, Education in the UK.

Funkcjonowanie polskiej o wiaty po wybuchu II wojny wiatowej by o szcz tkowe. W kraju okupanci (Niemcy oraz
Sowieci) skutecznie d yli do ograniczania dzia alno ci o wiatowej poprzez wprowadzenie ró norakich represji. Nauczy-
ciele nie mogli naucza  wed ug przedwojennych programów nauczania. Zosta y z nich usuni te najwa niejsze dzie a pol-
skiej literatury czy niewygodne tematy mówi ce o relacjach polsko-niemieckich oraz polsko-rosyjskich. W czasie okupacji
polska o wiata nie mog a normalnie funkcjonowa . Rozwój polskiej edukacji- niezale ny od wp ywów okupantów by
mo liwy tylko poza granicami kraju.

Sytuacja polityczna polskich w adz uchod czych we Francji
Ewakuacja rz du, który chcia  poprzez Rumuni  dotrze  do sprzymierzonej Francji, spowodowa a powstanie tam

pierwszych placówek o wiatowych. Prezydent RP i rz d zostali  internowani dzi ki dzia aniom dyplomatów niemiec-
kich. Zgodnie z zapisami konstytucji kwietniowej z 1935 r. powo ano z ko cem wrze nia 1939 r. nowe w adze w Pary-
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u. Na czele nowego rz du stan  gen. W adys aw Sikorski. W jego sk ad wesz y cztery partie polityczne: Stronnictwo 
Narodowe (SN), Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL), Polska Partia Socjalistyczna (PPS) i Stronnictwo Pracy (SP), które 
stanowiska w poszczególnych resortach podzieli y mi dzy siebie. SP, które powsta o dwa lata wcze niej w 1937 r. z po-
czenia Narodowej Partii Robotniczej i Chrze c  a skiej Demokracji, stara o si  przej  stanowiska w nowo powsta ym 

resorcie o wiaty. Formalnym przywódc  tej partii by  Karol Popiel, ale pozycj  lidera zajmowa  gen. Józef Haller – s ynny 
„b kitny genera ” – twórca i dowódca Armii Polskiej we Francji z lat 1917-1919. Wszed  on do rz du powo anego przez 
gen. W. Sikorskiego jako minister bez teki. We Francji jesieni  1939 r. nie podejmowano jeszcze powa nych decyzji w kwe-
stii odtworzenia przedwojennego Ministerstwa Wyzna  Relig  nych i O wiecenia Publicznego. Wówczas powszechnie 
przypuszczano, e na wiosn  1940 r. alianci (Francja i Wielka Brytania) zaatakuj  Trzeci  Rzesz  i j  pokonaj . Rz d na 
uchod stwie w tamtym momencie mia  dla Polaków znaczenie symboliczne. W nied ugim odst pie czasu okaza o si , 
i  wojna mo e potrwa  d u ej ni  si  wielu politykom pocz tkowo wydawa o, a – co za tym idzie – powstanie resortu 
o wiaty jawi o si  jako niezb dne1.

Jesieni  1939 roku w Pary u sprawami szkolnictwa i o wiaty formalnie kierowa o Ministerstwo Pracy i Opieki Spo-
ecznej, w którym to decyduj cy g os mieli politycy PPS.  W tym e ministerstwie lider SP Karol Popiel mia  zosta  mia-
nowany podsekretarzem stanu,  który mia  decydowa  o polityce o wiatowej. Premier W. Sikorski nominacj  K. Popie-
la chcia  zjedna  sobie rodowiska polon  ne, które ostro oponowa y przeciwko przekazaniu kompetencji zarz dczych 
w o wiacie w r ce socjalistów. Emigranci i politycy czuli tymczasowo  takiego stanu rzeczy, który by  spowodowany 
dzia aniami wojennymi, jednak mimo tego nie przyj li tej nominacji z rado ci . K. Popiel by  osob , która nie posiada a 
odpowiedniego do wiadczenia i wiedzy, ani nie dysponowa a kompetencjami w sprawowaniu nadzoru pedagogiczne-
go. Jego opieka nad szkolnictwem polon  nym ogranicza a si  do spraw symbolicznych2.

We Francji Polonia oraz nowi uchod cy wojenni zebrali si  w Pary u wokó  Polskiej Misji Katolickiej. Pierw-
sz , najbardziej znan , szko  polon  n  we Francji by o Gimnazjum i Liceum Polskie im. Cypriana Kamila Norwida, 
dzia aj ce pocz tkowo w Pary u. W 1940 r. przeniesiono jego siedzib  do Villard- de – Lans. M odzie  ucz szczaj ca 
do tej szko y bra a czynny udzia  w yciu spo ecznym emigracji polskiej. Jako przyk ad mo na tutaj poda  jej udzia  
w uroczystych obchodach wi ta narodowego 3.05.1940 r. nad Sekwan . Pierwsi absolwenci gimnazjum i liceum im. 
C.K. Norwida, uzyskali matury w V 1940 r. zdaj c jedynie egzaminy pisemne. Egzaminów ustnych planowanych na 
VI 1940 r. nie uda o si  ju  przeprowadzi 3, ze wzgl du na szybkie dzia ania wojsk niemieckich. Rozpocz to ewaku-
acj  wielu polskich rodzin, a pó niej tak e rz du z premierem, który prawie do ko ca by  g boko przekonany, i  
Francja zwyci y.

Ewakuacja do Wielkiej Brytanii - utworzenie Urz du O wiaty i Spraw Szkolnych
Latem 1940 r. zosta a przeprowadzona ewakuacja w adz naczelnych RP na terytorium Wielkiej Brytanii. Dotar o tam 

ok. 27.6 tys. o nierzy oraz oÞ cerów, cywilnych uchod ców4. Stronnictwa polityczne inaczej podchodzi y ju  do  wszelkie-
go rodzaju dzia a . Dla tysi cy uchod ców w adze RP podj y trud organizacji struktur polskiego szkolnictwa powszech-
nego, redniego oraz wy szego. G ównym celem by o umo liwienie podj cia (b d  kontynuowania) nauki uczniom i stu-
dentom, których wi ksza cz  s u y a w armii5.

Realizacja tego zadania rozpocz a si  dopiero po reorganizacji rz du, który gen. W. Sikorski stworzy  na nowo po 
kryzysie gabinetowym w lipcu 1940 r. Pocz tek dzia alno ci w adz o wiatowych na terenie Wielkiej Brytanii wi za  si  
z powo aniem do rz du gen. J. Hallera – ministra bez teki, dla którego przeznaczono ten resort6, ale bez wprowadzenia 

1 R. Dzwonkowski, Szkolnictwo polskie we Francji w czasie II wojny wiatowej (1939- 1945), „Studia Polon  ne” 1981, t. 4, s. 188; R. Wapi ski, 
W adys aw Sikorski, Warszawa 1978, s. 87.

2 W. ladkowski, Szkolnictwa polskiego nad Sekwan  wzloty i upadki, [w:] A. Koprukowniak (red.), Szkolnictwo polonijne na wiecie. Zarys synte-
zy, Lublin 1995, s. 160.

3 Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Liceum polskie w Pary u, Gimnazjum – Liceum im. C.K. Norwida w Villard de Lans- za wiad-
czenia o nauce w szkole, wiadectwo dojrza o ci Stanis awa Zagórskiego, sygn. 126, k.1.

4 W. Roszkowski, Historia Polski 1914-1993, Warszawa 2004, s. 101.
5 J. Serwa ski, Polacy w Wielkiej Brytanii w latach II wojny wiatowej, [w:] B. Szyd owska- Ceglowa (red.), Polonia w Europie, Pozna  1992, 

s. 427- 428.
6 Pocz tkowo gen. Kazimierza Sosnkowski wspiera  kandydatur  prof. Stanis awa Kota, który ostatecznie mia  obj  kierownictwo w Biu-

rze dla Spraw Kultury. Zob. W. Chmielewski, Dzia alno  o wiatowa Urz du Ministra gen. Broni J. Hallera (VII 1940- IV 1941), „Przegl d Historyczno- 
O wiatowy” 2013, nr 3-4, s. 57.
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formalnej nazwy ministerstwo7. OÞ cjalnie pos ugiwano si  nazw  Urz d O wiaty i Spraw Szkolnych lub te  Urz d Wy-
chowania Narodowego8.

Gen. J. Haller – minister bez teki w rz dzie paryskim, nied ugo po swej nominacji wyjecha  do USA w celu pozyskania 
poparcia Polonii ameryka skiej. Jego dzia ania w USA by y owocne i odbi y si  szerokim echem w ród emigrantów, 
którzy witali go bardzo otwarcie. Na forum Rady Narodowej wspomnia , e wspó organizowa  wraz z Andrzejem Ma -
kowskim konferencj  na temat skautingu9. Opowiada  o swej pracy spo ecznej jako instruktor w Dru ynach Sokolich. 
Wspomnia  o pe nionej funkcji prezesa Zwi zku Harcerstwa Polskiego, a na koniec zauwa y , e jako dowódcy zawsze 
dobrze uk ada a mu si  wspó praca z o nierzami i posiada  silny wp yw na swych podkomendnych w Wojsku Polskim. 
W swoich przemówieniach podkre la  swój autorytet  moralny oraz wychowawczy.

Najciekawiej brzmia a jego deklaracja ideowa polityka, któremu powierzono o wiat  na uchod stwie. Genera  nawi -
zuj c do dorobku Stanis awa Konarskiego i Komisji Edukacji Narodowej, wyra nie podkre li , e to b dzie jego inspiracj  
w pracy10. Chcia  da  m odzie y szans  na jak najlepsze warunki egzystencji. Jego zdaniem podstaw  wychowawcz  
powinny by  chrze c  a skie zasady moralne oraz nacisk po o ony na s u b  Ojczy nie.

Dzia ania Urz du kierowanego przez gen. Haller, obejmowa y opiek  nad polskim szkolnictwem rednim i po-
wszechnym na obszarach, gdzie przebywali polscy emigranci. W zakresie szkolnictwa redniego oraz powszechnego mu-
sia  prowadzi  ewidencj  liczby nauczycieli tych e szkó , wspó dzia a  z w adzami wojskowymi w kwestii dokszta cania 
o nierzy polskich oraz kadr o wiatowych, opiekowa  si  wydawnictwami edukacyjnymi, które przygotowywa y mate-
ria y edukacyjne (podr czniki, lektury)11. W pó niejszym okresie zakres jego kompetencji ulega  pewnym zmianom12.

Biuro Ministra Stanu gen. J. Hallera zatrudnia o pocz tkowo 6 osób, które funkcjonowa y pod fachowym nadzorem 
Mariana Jedlickiego13 oraz sk ada o si  z 3 cz ci: Wydzia u ogólnego i wychowania narodowego, Wydzia u o wiaty 
i wyzna  relig  nych oraz Wydzia u studiów i czno ci ze szkolnictwem angielskim.

Gen. Haller ju  na pocz tku swojej dzia alno ci odniós  sukces organizacyjny. Wa nym wydarzeniem, maj cym miejsce na po-
cz tku kadencji nowego ministra, by o utworzenie w marcu 1941 r. Polskiego Wydzia u Lekarskiego przy Uniwersytecie  w Edyn-
burgu14, który jako jednowydzia owa szko a z j zykiem polskim jako j zykiem wyk adowym funkcjonowa a a  do 1949 r.15. 

Zmieniono w dniu 1.05.1941 r.  nazw  resortu o wiaty- od tego momentu by  to Urz d O wiaty i Spraw Szkolnych, 
a w jego ramach najwa niejsze by y dwa wydzia y:

a/ Wydzia  ogólny – kierowa  nim prof. Tadeusz Sulimirski16  Opracowywano w nim sprawy organizacyjno-gospo-
darcze szkolnictwa powszechnego  i redniego, zajmowano si  dzia alno ci  wydawnicz 17.

b/ Wydzia  szkolnictwa – jego zarz dc  by  Franciszek Lenczowski18. Zadania tego wydzia u by y skoncentrowane 
wokó  problematyki zarz dzania ró norodnymi szko ami oraz uczniami polskimi przebywaj cymi w szko ach brytyj-

7 Do tego momentu sprawy szkolnictwa powszechnego i redniego podlega y Ministerstwu Opieki Spo ecznej. Zob. wi cej M. Hu as, 
Go cie czy intruzi? Rz d polski na uchod stwie IX 1939- VII 1943, Warszawa 1996, s. 155.

8 Instytut Polski i Muzeum gen. Sikorskiego (dalej: IMPS), Akta Ministerstwa Wyzna  Relig  nych i O wiecenia Publicznego (dalej: MWRiOP), 
A. 19. I./9, Wydzia  Ogólny, Sprawozdania za rok 1941 r., Sprawozdanie z dzia alno ci Urz du O wiaty i Spraw Szkolnych za rok 1941, k.1.

9 Gen. Haller z o y  wizyt  w Prywatnej Szkole Powszechnej im. A. Ma kowskiego w Castlemains. Zob. wi cej IMPS, MWRiOP, A. 19. 
I./12, Sprawozdanie za rok 1941 Prywatnej Szko y Powszechnej im. A. Ma kowskiego w Castlemains, k. 1.

10 J. Rabi ski, Stronnictwo Pracy we w adzach naczelnych Rzeczypospolitej Polskiej na uchod stwie w latach 1939- 1945, Lublin 2012, s. 286.
11 Art. 2 dekretu Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 1.05.1941 r. o utworzeniu Urz du O wiaty i Spraw Szkolnych, Dz. U. RP  z dnia 

14.06.1941 r., nr 3, s.1.
12 IMPS, MWRiOP, A. 19. I./7, Wydzia  Ogólny, Sprawozdanie za okres lipiec 1940- czerwiec 1941 r., k. 1.
13 Marian Jedlicki (1899 -1954)- historyk pa stwa i prawa, wyk adowca w okresie mi dzywojennym na Uniwersytecie Pozna skim, w cza-

sie wojny przebywa  w Wielkiej Brytanii, gdzie od 1943 r. wyk ada  na polskim Wydziale Prawa w Oxfordzie, po wojnie powróci  do Poznania, 
gdzie kontynuowa  sw  prac  naukow . Zob. H. Izdebski, Jedlicki Marian Zygmunt, [w:] M. Prosi ska – Jackl (red.), S ownik historyków polskich, 
Warszawa 2004, s. 205.

14 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17.03.1941 r. o Polskim Wydziale Lekarskim przy Uniwersytecie w Edynburgu, Dz. U. z 1941 r., 
Nr 2, poz.4 , s.1.

15 Zob. wi cej J. Rosowski, Polski Wydzia  Lekarski przy Uniwersytecie w Edynburgu (1941 – 1949), [w:] Nauka polska na obczy nie, Londyn 1955, 
z. 1, s. 37.

16 Tadeusz Sulimirski (1898- 1983)- doktor prawa, historyk,  archeolog, rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego, sekretarz w resorcie edukacji 
w rz dzie na uchod stwie, rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczy nie w Londynie.

17 IMPS, MWRiOP, A. 19. I./9, Wydzia  Ogólny, Sprawozdanie z dzia alno ci Urz du O wiaty i Spraw Szkolnych za rok 1941,  k.1.
18 Franciszek Lenczowski zosta  pó niej mianowany na wicedyrektora Polskiego O rodka Szkolnego im. Stanis awa Staszica w Glasgow, 

prezesa Zrzeszenia Polskich Nauczycieli Szkó  rednich i Powszechnych. Zob. wi cej T. Radzik , Zrzeszenie Nauczycielstwa Polskiego Zagranic  
w latach 1941-1991, Lublin 1993, s. 46.
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skich. Nadzorowano równie  wydawanie podr czników, prowadzono dokszta canie o nierzy i utrzymywano wspó -
prac  (dotyczy a ona edukacji) z sojusznikami (Czechy)19.

Funkcjonowanie  pierwszych polskich szkÓ  na uchod stwie
Gen. Haller pocz tkowo posiada  w obozie rz dz cym mocn  pozycj . Pozyska  fundusze na edukacj  dzieci polskich 

na uchod stwie od Polonii ameryka skiej. Dba  o to, aby wspó praca z prezydentem W adys awem Raczkiewiczem prze-
biega a bardzo dobrze. Mia o to swoje wymierne znaczenie w postaci materialnej. Dla urz du, którym kierowa , pomimo 
pomocy materialnej ze strony Polonii, najwa niejsze by y jednak rodki przekazywane z bud etu. Potrzeby Þ nansowe po 
podpisaniu umowy Sikorski- Majski w dniu 30.07.1941 r. wzros y prawie 10-krotnie. Bud et dla o wiaty na uchod stwie 
zamyka  si  w 1940 r. skromn  sum  2894 (£), tymczasem w 1941 r. by a to ju  kwota 21300 (£) – czyli ok. siedmiokrotnie 
wi ksza. Szybko ros a liczba polskich placówek edukacyjnych. Pocz tkowo na terenie Wielkiej Brytanii istnia y tylko trzy 
licz ce si  szko y: liceum m skie w Londynie, e skie gimnazjum i liceum w Londynie oraz m ska bursa w Glasgow20. 

Jedn  z pierwszych polskich placówek o wiatowych, które powsta y na uchod stwie, by o Gimnazjum i Liceum im. 
Juliusza S owackiego (szko a dla ch opców) na Ealing’u  w Londynie, dzia aj ce od 3.09.1940 r.21. Pocz tkowo utworzono 
w nim 4 klasy – III i IV Gimnazjum oraz I i II Liceum, do których ucz szcza o 74 uczniów. Kadra o wiatowa sk ada a si  
z dyrektora (Dariusz Wiktor), 8 nauczycieli, 2 wychowawców internatu (dr Bronis aw Hager, prof. Eugeniusz Jarra, ks. 
mgr Henryk Misiak, Darren Mitchell, dr in . Pawe  Nowacki, prof. Stefan Ry ewski, dr Stanis aw Seliga, Bernard Szuber-
lak, Józef W odarczyk, dr Bronis aw Kaprocki)22. Szko a odnosi a sukcesy dydaktyczne, jak i wychowawcze, cho  zdarza y 
si  te  ró ne wypadki niesubordynacji ze strony uczniów (ucze  Jan Kierski zosta  karnie usuni ty ze szko y za niew a-
ciw  postaw  wobec jej dyrektora23). Zdawalno  egzaminu maturalnego by a wysoka (na 120 osób przyst puj cych do 
egzaminu pisemnego w cz ci humanistycznej zda o 108, w cz ci ustnej 23 osoby nie zda y)24. W szkole pr nie dzia ali 
harcerze i PCK. Pojawiali si  tam z wizytacjami nie tylko gen. Haller, ale tak e premier gen. W. Sikorski czy prezydent RP 
W. Raczkiewicz. Wspólne doroczne wizytacje w szko ach sta y si  swego rodzaju tradycj , a genera  umiej tnie potraÞ  
porozumie  si  z wymienionymi politykami, pozostaj cymi ze sob  w konß ikcie. Rozmowy genera a z prezydentem RP 
dotyczy y m.in. kwestii tak szczegó owych, jak przebieg ewakuacji gimnazjum polskiego z Londynu do Szkocji, czy nawet 
wybór delegata na kongres nauczycielski25.

Wobec nasilenia bombardowania brytyjskiej stolicy zwyci y a tendencja do przenoszenia szkó  poza Londyn – naj-
cz ciej a  do Szkocji, gdzie stacjonowa  I Korpus Polski. Ze wzgl dów bezpiecze stwa Gimnazjum i Liceum e skie 
im. Marii Sk odowskiej- Curie, w którym by o wówczas ok. 50 uczennic, przeniesiono do Scone Palace pod Perth. Kadra 
szko y sk ada a si  z dyrektora (M. Paw owski), 10 nauczycieli, 2 wychowawców internatu, lekarza (Maria Litawska. Prof. 
Eugeniusz Jarra, Jadwiga Wyszogrodzka, Ignacy Wieniewski, James Robertson, John Wa  , W adys aw Stachnik, Roman 
Bakun, Anne Fraser, Irena Górska, W adys aw J dral, Marian J dral, dr Joanna Zakrzewska)26. Przysz  prac  m odzie y 
e skiej wyobra ano sobie bardzo tradycyjnie. Uczono dziewcz ta m.in.: ksi gowo ci, szycia, robótek r cznych, introli-
gatorstwa, pisania na maszynie27. Pierwszy egzamin dojrza o ci zda y wszystkie uczennice. W szkole dzia a y samorz d, 
wietlica, sodalicja maria ska, biblioteka, kó ka przedmiotowe, chór szkolny i kino28. 

W Wielkiej Brytanii d ono do wskrzeszenia kszta cenia zawodowego, którego rozwój wi za  si  z powo aniem do 
istnienia w 1941 r. O rodka Kszta cenia Handlowego w Glasgow – wraz z gimnazjum kupieckim, liceum handlowym 

19 IMPS, MWRiOP, A. 19. I./9, Wydzia  Ogólny, Sprawozdanie z dzia alno ci Urz du O wiaty i Spraw Szkolnych za rok 1941, k. 2; IMPS, 
MWRiOP, A. 19. I./7, Wydzia  Ogólny, Sprawozdania za okres lipiec 1940- czerwiec 1941, Stosunki z Czechami i innymi Sprzymierze cami, k. 15.

20 J. Rabi ski, dz. cyt., s. 290.
21 O szkole w Ealing’u pisa a Anna Harasimow, Szko a im. T. Ko ciuszki, [w:] A. Podhorodecka (red.), W s u bie o wiacie. 50 lat Polskiej Macie-

rzy Szkolnej, Londyn 2003, s. 236.
22 IMPS, MWRiOP, A. 19. I./7, Wydzia  Ogólny, Sprawozdanie za okres lipiec 1940- czerwiec 1941 r., k. 7.
23 IMPS, MWRiOP, A. 19. I./4, Wydzia  Szkolnictwa, Pismo w sprawie J. Kierskiego, k. 2.
24 IMPS, MWRiOP, A. 19. I./4, Wydzia  Szkolnictwa, Korespondencja w sprawie kursów maturalnych i innych egzaminów, k. 8-9.
25 Notka z dnia 15.01.1941 r., [w:] J. Piotrowski (red.), Dzienniki czynno ci Prezydenta RP W adys awa Raczkiewicza 1939-1947, t.1, Wroc aw 

2004, s. 300.
26 IMPS, MWRiOP, A.19. I./6, Wydzia  Szkolnictwa, Gimnazjum I Liceum e skie im. M. Sk odowskiej- Curie w Scone Palace, Sprawy 

personalne, k. 7.
27 IMPS, MWRiOP, A. 19. I./7, Wydzia  Ogólny, Sprawozdanie za okres lipiec 1940- czerwiec 1941 r., k. 8.
28 IMPS, MWRiOP, A.19. I./6, Wydzia  Szkolnictwa, Gimnazjum I Liceum e skie im. M. Sk odowskiej- Curie w Scone Palace, Sprawy 

uczniowskie, k. 4- 6.
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oraz kursami korespondencyjnymi. Du  rol  zacz to przywi zywa  do edukacji najm odszych, bowiem dla dzieci i m o-
dzie y polskiej ucz cych si  w szko ach brytyjskich, organizowano tzw. komplety dokszta caj ce z przedmiotów ojczy-
stych29. 

Urz d gen. Hallera nadzorowa  tak e (we wspó pracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych) szko y polskie, funk-
cjonuj ce w innych krajach. Ju  wówczas, w pierwszych latach wojny, dzia a y szko y w Sztokholmie, na Cyprze, w Gre-
noble, Tel-Awiwie czy Oberbergu w Szwajcarii, gdzie nauk  pobiera o 167 internowanych w tym kraju o nierzy polskich. 

W szwedzkim Sztokholmie pod koniec 1940 r. by y 4 oddzia y klasowe a liczba uczniów wynosi a 34. Kierownikiem 
szko y by  mgr Zygmunt Polejewski, kadra nauczycielska sk ada a si  z 8 osób. Szko a nie posiada a pe nych praw szko y 
redniej pa stwowej30.  Na Cyprze w Platres z ko cem 1941 r. powsta o liceum i gimnazjum, której dyrektorem zosta  dr 
ukasz Kurdybacha31. W szkole uczy o si  ok. 70 dzieci i m odzie y. W maju 1941 r. uchod cy z Cypru zostali ewaku-

owani do Palestyny, nast pnie do Pó nocnej Rodezji32. Pierwsza placówka edukacyjna na Bliskim Wschodzie powsta a 
w Tel- Awiwie 7.12.1940 roku33. By o to: przedszkole, szko a powszechna, gimnazjum oraz liceum z klasami humani-
styczn  i humanistyczno-matematyczn . Pocz tkowo ucz szcza o do niej 29 uczniów – otwarto tylko 2 klasy, lecz szybko 
ich liczba zwi kszy a si  do 6. Szko a posiada a pe ne uprawnienia do tytu owania si  redni  szko  pa stwow . Kadra 
nauczycielska przyby a z Bukaresztu. Dyrektorem zosta a mianowana Helena Baryszowa34, natomiast funkcj  kierow-
nika pe ni  Alojzy Jele . Najwi ksz  trudno ci  nowo powsta ej szko y by  brak podr czników oraz lektur szkolnych35. 
Jednostkowe egzemplarze zosta y przywiezione z Rumunii, a w pó niejszym czasie problemem podr czników zaj a si  
Delegatura Ministerstwa Pracy i Opieki Spo ecznej36. 

W roku szkolnym 1940/ 1941 mury placówki opu ci o 76 uczniów37. W szkole odby  si  te  pierwszy egzamin matu-
ralny. Komisja egzaminacyjna powo ana zosta a przez Delegata MPiOS w Jerozolimie i zatwierdzona przez gen. Halle-
ra. W pierwszym roku 20 absolwentów zda o egzamin dojrza o ci, w ród nich 12 by o o nierzami38. W kolejnym roku 
uczniowie wojskowi nie ucz szczali na zaj cia z uczniami cywilnymi. Kadra pedagogiczna liczy a sobie 10 nauczycieli 
(w ród nich by  Janusz J drzejewicz), sekretarza, wo nego, lekarza. W szko ach w Iranie nauczyciele pracowali na 2 zmia-
ny – od 7 do 12, oraz w niektórych szko ach od 16 do 19.30. Rok szkolny trwa  8 miesi cy. Problemem by o obsadzenie 
stanowiska nauczyciela j zyka angielskiego 39. W poszerzanie dzia alno ci placówki ch tnie w czali si  uczniowie, którzy 
dzia ali w samorz dzie uczniowskim, ró nych kó kach przedmiotowych, dru ynach harcerskich. Ko o Rodzicielskie or-
ganizowa o kolonie, uroczysto ci okoliczno ciowe, bezp atne do ywianie dzieci40.

Sprawy organizacyjne, administracyjne i kadrowe 
Urz du O wiaty i Spraw Szkolnych

G ównym obszarem dzia ania urz du by y Wyspy Brytyjskie, gdzie znalaz a si  wi kszo  kadry nauczycielskiej 
przebywaj cej na uchod stwie. Wed ug prowadzonej wówczas ewidencji w Wielkiej Brytanii znajdowa o si  ok. 70 
wykwaliÞ kowanych nauczycieli szkó  rednich i 158 nauczycieli szkó  powszechnych. Dnia 6.03.1941 r. minister Haller 
uczestniczy  w Perth w Szkocji w zje dzie nauczycielstwa polskiego  w Wielkiej Brytanii. Zjazd mia  na celu doprowa-

29 T. Radzik,  Spo eczno  polska w Wielkiej Brytanii, [w:] B. Szyd owska- Ceglowa (red.), dz. cyt., s. 457.
30 IMPS, MWRiOP, A. 19. I./9, Wydzia  Ogólny, Sprawozdania za rok 1941, Szkolnictwo poza Wielk  Brytani , Szwecja, k. 8.
31 Po pobycie na Cyprze . Kurdybacha s u y  na Wschodzie w Samodzielnej Brygadzie Strzelców Karpackich do 31.12.1942 r. W Jerozoli-

mie spotka  si  z nim S. Kot, który zaanga owa  go w prowadzenie dzia alno ci wydawniczej podr czników szkolnych w Podkomisji dla Oceny 
Podr czników Szkolnych na Wschodzie. Zob. wi cej K. Bartnicka, ukasz Kurdybacha (1907- 1972). Stan bada  i problematyka badawcza, „Rozprawy 
z Dziejów O wiaty” 1988, s. 113- 114.

32 IMPS, MWRiOP, A. 19. I./9, Wydzia  Ogólny, Sprawozdania za rok 1941, Szkolnictwo poza Wielk  Brytani , Cypr, k. 9.
33 IPMS, MWRiOP, A. 19. I./7, Wydzia  Ogólny, Sprawozdania za okres lipiec 1940- czerwiec 1941, k. 8.
34 H. Baryszowa przed wojn  pracowa a w prywatnym Gimnazjum e skim E. Majewskiej w Warszawie, by a cz onkiem Zwi zku Zawo-

dowego Nauczycielstwa Polskich Szkó  rednich. Zob. J. Draus, O wiata i nauka polska na Bliskim i rodkowym Wschodzie 1939- 1950, Lublin 1993, s. 
76.

35 IPMS, MWRiOP, A. 19. I./9, Wydzia  Ogólny Sprawozdania za rok 1941, Szkolnictwo poza Wlk. Brytani , k. 5. Dopiero  25.08.1942 r. gen. 
J. Haller powo a  do istnienia Komisj  Oceny Podr czników przy Urz dzie O wiaty i Spraw Szkolnych w Londynie.

36 IPMS, MWRiOP, A. 19. II./14, Sprawa kierownictwa Szko y Polskiej w Tel- Awiwie za rok 1941/ 1942, k. 8.
37 IPMS, MWRiOP ,A. 19. II./9, Sprawozdanie Gimnazjum i Liceum w Tel- Awiwie za rok 1940/ 1941, k. 3.
38 Tam e,  k. 9.
39 AAN, Ministerstwo Pracy i Opieki Spo ecznej Rz du RP w Londynie, Sprawozdanie z dzia alno ci Delegatury MPiOS w Teheranie na 

czas od 1 do 31.05.1943 r., sygn.. 131, k. 15.
40 Tam e,  k. 12.
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dzi  do powo ania jednej organizacji zwi zkowej nauczycieli polskich41. Reorganizacja administracyjna urz du zwi zana 
by a  z jego rozwojem strukturalnym. Na przestrzeni dwóch lat Urz d O wiaty i Spraw Szkolnych  rozrós  si  od 2 osób 
(w momencie powo ania w 1941 r.) do 26 zatrudnionych w 1943 r.42. Zgodnie z przedstawion  propozycj  prezydenta 
Raczkiewicza resort otrzyma  nazw  Dzia  Wychowania Narodowego43. 

Gen. Haller wyra a  sprzeciw wobec braku jedno ci wszystkich dzia ów oraz typów szkolnictwa44. W ród osób, które 
najbardziej pomog y genera owi w organizacji pracy samego urz du, znale li si : profesor archeologii na Uniwersyte-
cie Jagiello skim T. Sulimirski oraz profesorowie gimnazjalni F. Lenczowski i Ignacy Wieniewski45. Przy wsparciu wy-
mienionych wy ej urz dników i pedagogów J. Haller móg  si  skupi  na wytyczeniu nowej drogi polskiej edukacji na 
uchod stwie, co mo na by o zauwa y   w tekstach jego wyst pie  na forum Rady Narodowej. Genera  popiera  model 
bezp atnego, powszechnego szkolnictwa podstawowego i redniego. Nauka w szko ach wy szych mia a by  p atna, ale 
osoby zdolne, lecz ubogie powinny otrzymywa  wed ug niego zni ki. 

Haller wyra a  te  pogl dy dotycz ce wychowania m odzie y, gdy  jego zdaniem tylko wojskowa dyscyplina by a 
w stanie doprowadzi  do sukcesów w wychowaniu m odego pokolenia. Ten pogl d by  rezultatem uko czenia przez 
niego szkó  wojskowych. Wi ksze zdziwienie móg  wzbudzi  jego g boki katolicyzm. Spore grono polskich nauczycieli 
w Wielkiej Brytanii krytykowa o tak silne zaanga owanie szefa urz du w sprawy relig  ne, jednak mimo to udawa o si  
wówczas unikn  wi kszych konß iktów46.

Genera  by  zwolennikiem prowadzenia wspó pracy mi dzy nauczycielami polskimi z Glasgow oraz Edynburga z ich 
kolegami z innych krajów (nie tylko Brytyjczykami), jak równie  ministerstwami o wiaty Czechos owacji, Jugos awii, 
Belgii, Holandii, Luksemburga oraz Francji47.

Kwestia Þ nansowania zada  edukacyjnych pozosta a nadal du ym problemem. Pocz tkowo w 1941 r. ze rodków 
bud etowych Urz d O wiaty i Spraw Szkolnych otrzyma  niewielkie rodki48. W bud ecie na rok 1942 wysoko  rod-
ków przeznaczonych na o wiat  na emigracji zosta a znacznie zwi kszona i ros a dynamicznie z roku na rok. W 1942 r. 
opiewa a na 67 326 funtów, to w 1943 si ga a ju  295 090 funtów. Zwi zane to by o z exodusem ludno ci polskiej z ZSRR 
i konieczno ci  uruchomienia szkolnictwa dla nowych uchod ców, którzy znale li si  pod opiek  rz du w Londynie. 
Same tylko wydatki na szko y rednie i powszechne wynios y wówczas 54 820 funtów49. 

Haller wobec coraz wi kszych potrzeb w kwestii podr czników szkolnych, powo a  rozporz dzeniem z dnia 
25.08.1942 r. Komisj  Oceny Podr czników, której kierownikiem zosta  prof. Zygmunt Kukulski. Braki w zakresie pod-
r czników by y bardzo dokuczliwe, bowiem w mi dzyczasie liczba placówek szkolnych na Wyspach Brytyjskich wzros a 
do 22 w 1943 r., za  liczba uczniów polskich na tym terenie do ok. 1500 osób. Co ciekawe, w latach 1941-1943 matur  otrzy-
ma o jedynie 212 z ogó em 283 zdaj cych, co wskazuje na wysoki poziom wymaga  ze strony Komisji Egzaminuj cych50. 
Ze wzgl du na uchod ców z ZSRR konieczne sta o si  równie  powo anie Delegata Urz du na rodkowy Wschód, gdzie 
na szlaku przemarszu Armii Polskiej pod dowództwem gen. W adys awa Andersa powstawa y polskie szko y – w Iraku, 
Iranie, Palestynie i Egipcie.

Przeciwnicy polityczni J. Hallera – wraz z rozszerzeniem kompetencji jego urz du – coraz cz ciej publicznie krytyko-
wali jego prac  jako kierownika resortu edukacji. Niekiedy krytyka nadchodzi a z niespodziewanej strony – od kolegów 

41 T. Radzik, dz. cyt., s. 8. Poza wymienionymi organizacjami sprawami o wiatowymi w czasie II wojny wiatowej zajmowa y si : Rada 
Wychowania Narodowego, Komisja Odbudowy Szkolnictwa i Reformy Ustroju Szkolnego, Komisja Pomocy Materialnej, Komitet Ochrony Czy-
sto ci J zyka Polskiego, Fundusz Kultury Narodowej, Polski O rodek Bada  Naukowych, Komitet Obywatelski Pomocy Uchod com Polskim 
w Londynie, zrzeszenia profesorów oraz studentów. Zob. wi cej J. Serwa ski,  dz. cyt., s .428. Zob. wi cej IMPS, MWRiOP, A.19. I./7, Wydzia  
Ogólny, Sprawozdania za okres lipiec 1940- czerwiec 1941, Dokszta canie nauczycieli, k. 3.

42 J. Draus, O wiata i nauka polska na Bliskim i rodkowym Wschodzie 1939- 1950, Lublin 1993, s. 37- 40.
43 Notka z dnia 28.03.1941 r., [w:] J. Piotrowski (red.), dz. cyt., s. 343.
44 Na skutek wyjazdu ministra S. Kota oraz zmiany sytuacji politycznej na Wschodzie, gen. Haller wysun  w 1942 r. postulat otworzenia 

na Wschodzie Delegatury Ministerstwa.
45 I. Wieniewski pracowa  w okresie mi dzywojennym w MWRiOP w Warszawie, by  kierownikiem referatu szkolnictwa polskiego na 

uchod stwie, przed wojn  nauczycielem w Warszawie.                                                                                                                                    
46 W. J. Wysocki, wiatopogl d religijny J. Hallera, [w:] W kr gu Józefa Hallera, Warszawa 2010, s. 60-67. 
47 S. Aksamitek, Genera  Józef Haller-zarys biograÞ i politycznej, Katowice 1989, s.208-209.
48 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21.05.1941 r. o wydatkach i dochodach pa stwowych na okres od 1 I do 31.12.1941 r., Dz. U. 

RP z dnia 14.06.1941 r., nr 3, s. 10.
49 Bud et na rok 1942, Dz. U. RP z 1942 r., nr 1, s. 7-9.
50 Gen. Haller dla osób, które zda y egzamin maturalny zorganizowa  w 1943 r. trzymiesi czny kurs administracyjny dla kandydatów na 

inspektorów o wiaty, którzy mieli by  delegowani do ró nych miejsc. Zob. AAN, Zbiór akt polskich w adz emigracyjnych w Londynie, sygn. 9, k. 64.
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genera ów. W 1942 r. gen. Marian Kukiel publicznie apelowa  o usuni cie z listy lektur Omy ki Boles awa Prusa, która 
by a uwa ana przez niego za dzie o anty-powsta cze, zatem niewskazane do czytania w latach wojny. Urz d O wiaty 
odpowiada  oÞ cjalnie, i  Omy ka nigdy nie by a na li cie lektur. Haller i jego nieco archaiczny sposób kierowania tak 
du ym pionem administracji pa stwowej, sta  si  przedmiotem ataków z ró nych stron politycznej barykady. W 1943 r. 
na forum Rady Narodowej podczas obrad na temat edukacji krytykowano m.in. poziom wykszta cenia nauczycieli i ja-
ko  podr czników. Krytykowano tak e zbyt du y wp yw wojska na o wiat . Wiele wskazuje na fakt, i  genera  zosta  
zaakceptowany jako kierownik ma ej, niewiele znacz cej komórki zatrudniaj cej kilka osób. Bieg wydarze  wojennych 
sprawi , e kierowany przeze  urz d znacznie si  rozrós  i zainteresowa  decydentów wiod cych partii politycznych na 
uchod stwie, które chcia y zdoby  w nim swoje wp ywy. Tym bardziej, e niektórzy politycy dostrzegli d ugofalowy 
potencjalny wp yw tego urz du na przysz y bieg spraw w wyzwolonym kraju.

Urz d zaanga owa  si  w prace, z których wynika o, e trzeba b dzie w wyzwolonym kraju zasadniczo rozbudo-
wa  resort edukacji. Planowano m.in. odbudow  polskich placówek o wiatowych na Ziemiach Zachodnich, gdzie – jak 
zak adano – b dzie po wojnie szczególna potrzeba zwi kszenia godzin nauki j zyka polskiego, historii i geograÞ i. Dla 
sprostania tym potrzebom zorganizowano m.in. kurs nauczycielski w Edynburgu i specjalny kurs dla przysz ych inspek-
torów o wiaty51. Im wi cej realnych decyzji spoczywa o w r kach genera a, tym bardziej nara a  si  swoim przeciwni-
kom. Ka de jego potkni cie przedstawiano w dyskusjach politycznych jako wynik niekompetencji, zaawansowanego 
wieku, b d  po prostu braku podstawowych umiej tno ci politycznych. Co gorsza, do przeciwników z innych stronnictw 
do czyli niektórzy wybitni dzia acze Stronnictwa Pracy. Najwi ksze znaczenie mia a w tym przypadku gra polityczna 
podj ta przez znanego cz onka Rady Narodowej ks. Zygmunta Kaczy skiego. Ten wp ywowy cz onek stronnictwa by  
jednocze nie w dobrych relacjach z premierem i prezydentem z racji pe nienia funkcji kapelana g owy pa stwa. Na fo-
rum Rady Narodowej podnosi  konieczno  „przeorganizowania” Urz du i restytucji Ministerstwa Wyzna  i O wiecenia 
Publicznego. Prawdopodobnie ju  wówczas planowa  przej cie kierowania ministerstwem z r k wiekowego genera a.

Podsumowanie
Kilkuletnia dzia alno  gen. J. Hallera w dziedzinie o wiaty zaowocowa a przede wszystkim powstaniem nowej 

jednostki zarz dzaj cej o wiat  z rozro ni t  struktur  administracyjn . Najwa niejsza decyzja w tej kwestii zapad a 
16.04.1943 r., kiedy to gen. Haller wyda  rozporz dzenie w sprawie utworzenia delegatur Urz du O wiaty i Spraw Szkol-
nych w Iranie (z siedzib  w Teheranie), Palestynie (obejmuj c  Egipt oraz Liban52) - z siedzib  w Jerozolimie, Afryce – 
z siedzib  w Nairobi oraz Meksyku – z siedzib  przy Poselstwie RP w Meksyku53. By o to jednak ju  wówczas konieczne 
wobec du ego rozproszenia polskiego uchod stwa wojennego na kilku kontynentach.

Haller zostaj c w 1940 r. nieformalnym ministrem o wiaty nie mia  na tym polu do wiadczenia, a mimo to, dzi ki swej 
osobistej popularno ci wyniesionej z lat walki o stworzenie Drugiej Rzeczypospolitej, podo a  wyzwaniu. Z czasem kie-
rowany przez niego Urz d O wiaty i Spraw Szkolnych mia  mocniejsz  pozycj . Genera  okaza  si  zaskakuj co sprawny 
w walce o obsadzenie stanowisk politycznych. W 1943 r. 70 letni Haller móg  si  spodziewa  powolnego odsuwania go ze 
sceny politycznej z racji wieku. Prze om nast pi  przy okazji zasadniczej zmiany sk adu gabinetu po tragicznej mierci pre-
miera W. Sikorskiego. Podzi kowano mu wówczas za pe nienie funkcji 14.07.1943 r., a ju  w dniu 21.07.1943 r.54 prezydent 
poinformowa  ks. Z. Kaczy skiego55 o swoim planie zmiany kierownictwa w resorcie o wiaty, a tak e przemianowaniu 
urz du szkolnego w Ministerstwo Wyzna  Relig  nych i O wiecenia Publicznego56. Reforma ta oznacza a, e dla genera a 
nie by o ju  miejsca w polskiej o wiacie na uchod stwie, dla której rozpocz  si  nowy okres.

51 IMPS, MWRiOP, A. 19. III./39, Wy sze kursy nauczycielskie, Pismo w sprawie kursów, k. 1-2.
52 IMPS, MWRiOP, A. 19. III. /10, Pismo Stanis awa Rzerzychy, k. 1.
53 IMPS, MWRiOP, A. 19. II./ 52, Rozporz dzenie Ministra Kierownika Urz du O wiaty i Spraw Szkolnych z dnia 16.04.1943 r., k. 1. Wy-

dane rozporz dzenie nie mia o niestety podstawy prawnej- gen. Haller bezprawnie powo a  si  na dekret z 1 maja 1941 r.. Zob. wi cej. W. Chmie-
lewski, Powstanie delegatur polskiej administracji szkolnej na uchod stwie, „Rozprawy z Dziejów O wiaty” 2012, t. XLIX, s. 45-47.

54 Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 21.07.1943 r. o utracie mocy obowi zuj cej dekretu Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 1.05.1941 
r. o utworzeniu Urz du O wiaty i Spraw Szkolnych, Dz. U. RP  z 31.07.1943 r., nr 7, s. 51.

55 Ks. Z. Kaczy ski ju  wcze niej dzia a  w organizacji polon  nej wiatpol (1937 r.). Zob. AAN, Akta wiatpolu- dzia acze, organizacje 
instytucje, sygn.. 109, k. 86.

56 Notka z dnia 21.07.1943 r. , [w:] J. Piotrowski (red.), dz. cyt., s. 98.
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