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Streszczenie: Problematyka wychowania moralno-społecznego nabrała szczególnego znaczenia 
w dwudziestoleciu międzywojennym i była uwarunkowana wielorako zarówno w skali między-
narodowej, jak i Polski. Podjęto próbę budowania wizji „nowego” człowieka, dobrze przygoto-
wanego do życia w warunkach pokoju, działającego na podstawie idei współpracy, solidarności, 
sprawiedliwości itp.

Potrzeba łączenia wysiłków świata intelektualnego w wypracowaniu podstaw wychowania 
moralnego opartego na wartościach ogólnoludzkich i narodowych stała się przedmiotem zainte-
resowania Międzynarodowych Kongresów Ligi Nowego Wychowania, Międzynarodowych Kon-
gresów Wychowania Moralnego, Międzynarodowych Kongresów Nauczycieli Szkół Średnich, 
jak również pedagogicznych kongresów organizowanych w Polsce (Poznań 1929, Wilno 1931, 
Lwów 1933, Warszawa 1939). Największe autorytety nauk pedagogicznych w Europie i Polsce 
postulowały wzorzec człowieka stawiającego na takie wartości, jak patriotyzm, pokój, wolność, 
powinności społeczno-obywatelskie, przyjaźń, tolerancja, dobro, szacunek dla pracy, indywidu-
alizm itp. Kluczową rolę we wdrażaniu tych wartości przypisywano rodzinie oraz szkole z jedno-
czesnym zaangażowaniem państwa w tworzeniu właściwych podstaw organizacyjno-programo-
wych do realizacji procesu wychowania.

Słowa kluczowe: wychowanie moralno-społeczne, wychowanie obywatelskie, cele wychowania 
moralnego, rozwój moralny, wartości ogólnoludzkie, wartości narodowe, Międzynarodowe Kon-
gresy Ligi Nowego Wychowania, Międzynarodowe Kongresy Wychowania Moralnego, kongresy 
pedagogiczne w Polsce.

1. Wprowadzenie

Problematyka wychowania moralnego jest wciąż aktualna i ważna we współ-
czesnej teorii i praktyce pedagogicznej, a refleksja nad kondycją moralną jednostek 
i społeczeństw jest naturalnym elementem edukacyjno-kulturowej ewolucji spo-
łeczeństwa. Wydaje się, że istotny wkład do odbywającej się na przestrzeni wielu 
lat dyskusji wniosła międzynarodowa aktywność pedagogów-badaczy i praktyków, 
przejawiająca się wystąpieniami na kongresach pedagogicznych, organizowanych 
w okresie międzywojennym. Problematyka ta stanowiła przedmiot zainteresowań 
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wielu badaczy, wśród których można wymienić przykładowo Helenę Radlińską1, Ję-
drzeja Sobczaka2, Leonarda Grochowskiego3, Jana Hellwiga4 czy  Alicję Kicowską5.

Interesujące z punktu widzenia poznawczego jest prześledzenie ówczesnej my-
śli pedagogicznej, dotyczącej głównych idei wychowania moralno-społecznego, pre-
zentowanych podczas obrad międzynarodowych kongresów pedagogicznych. Bazą 
źródłową niniejszej analizy są publikacje zamieszczane w ówczesnych periodykach 
i pracach zwartych.

Po zakończeniu I wojny światowej nastąpił znaczny wzrost zainteresowania 
oświatą i podnoszeniem jej rangi. Zjawisko to uwarunkowane było wielorako. 
Przede wszystkim, jako naturalny efekt zakończonych działań wojennych, pojawiły 
się silne tendencje pacyfistyczne, których wyrazem były m.in. działania w kierunku 
zmiany postaw ludzkich. Inicjowało to w konsekwencji ewolucję kierunków polity-
ki wewnętrznej i międzynarodowej poszczególnych państw, budowanej na wycho-
waniu „nowego” człowieka, który przeciwstawiając się wojnie będzie jednocześnie 
dobrze przygotowany do życia w warunkach pokoju.

Jednak proces ten nie przebiegał jednakowo. Szczególnie w warunkach pań-
stwa polskiego wpływała nań niedawna (zaborowa) sytuacja polityczna i wiążące 
się z nią procesy ewolucji społecznej i narodowej. Jak pisze Krzysztof Maliszew-
ski, także „Dwudziestolecie międzywojenne zdominowane zostało przez optykę 
zmian, chaosu, załamania ładu, niepewności płynącej z nowego i niewiadomego, 
kryzysu wartości”6. Na szczegółowe uwarunkowania tej sytuacji wskazywał jesz-
cze w okresie międzywojennym Mieczysław Ziemnowicz, który pisał: „Jesteśmy 
więc świadkami przewartościowania dawnych wartości, rewizji dawnych ideałów, 
ponownego precyzowania celów życia”7. Na spustoszenia moralne w polskim spo-
łeczeństwie, spowodowane długoletnią niewolą, zwracała uwagę także Stanisława 
Sarjusz-Wolska8, która określiła podstawowe cele, zasady i zadania wychowania mo-
ralnego i obywatelskiego w odniesieniu do społeczeństwa i państwa. Wydaje się, że 
dobrze oddaje istotę ówczesnych realiów moralnego stanu społeczeństw ocena Mi-
chała Strzeleckiego, który zauważa, że „Przeżywany przez międzywojenną Europę 

1 H. Radlińska, Z dziejów pracy społecznej i oświatowej, [w:] tejże, Pisma pedagogiczne, t. III, 
Wrocław – Warszawa – Kraków 1964.

2 J. Sobczak, „Nowe Wychowanie” w polskiej pedagogice okresu drugiej Rzeczypospolitej (1918–
1939), Bydgoszcz 1998.

3 L. Grochowski, Studia z dziejów polskiej szkoły i pedagogiki lat międzywojennych, Warszawa 
1996.

4 J. Hellwig, Udział Polski w międzynarodowej współpracy w dziedzinie oświaty dorosłych w okre-
sie międzywojennym, [w:] Z tradycji polskiej teorii i praktyki andragogicznej, [red.] E. Sapia-Drew-
niak, A. Stopińska-Pająk, Toruń 1997.

5 Kongresy i zjazdy pedagogiczne w Polsce w XX wieku, [red.] A. Kicowska, Toruń 2001.
6 K. Maliszewski, Teoria wychowania moralnego w pedagogice kultury II Rzeczypospolitej, Ka-

towice 2004, s. 65.
7 M. Ziemnowicz, Problemy wychowania współczesnego, Warszawa – Kraków 1931, s. 1.
8 S. Sarjusz-Wolska, Zarys wychowania moralnego i obywatelskiego, Warszawa 1927.
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głęboki kryzys duchowy, wyrażający się z jednej strony w silnej kontestacji oraz rela-
tywizacji nienaruszalnych dotąd norm i reguł życia zbiorowego, z drugiej zaś w stop-
niowym powstawaniu i rozwoju reżimów totalitarnych, stanowił niewątpliwie ważki 
czynnik determinujący sposób definiowania celów wychowania społecznego”9.

Cele należało realizować poprzez oddziaływania wychowawcze skupione na 
przebudowie moralności Polaków, a szczególnie tej jej sfery, która dotyczyłaby ta-
kiego „zespołu pojęć etycznych oraz wzorców postępowania, który nie tylko zabez-
pieczałby przed negatywnymi konsekwencjami europejskiego kryzysu wartości, ale 
także wytwarzał dyrektywy oraz wewnętrzną motywację do świadomych działań na 
rzecz dobra społecznego”10.

Michał Strzelecki, analizując wizje wychowania społecznego w polskiej myśli 
politycznej okresu międzywojennego, zwraca uwagę na dwa zasadnicze stanowiska 
w zakresie postrzegania źródeł moralności społecznej w owym okresie. Większość 
formacji ideowych była przekonana o konieczności oparcia się na gruncie ponad-
czasowych i uniwersalnych zasad etyki chrześcijańskiej, u pozostałych natomiast 
dominowało przeświadczenie, że normy moralne winny być wyprowadzane z war-
tości ogólnohumanistycznych oraz aktualnych potrzeb określonych grup i instytu-
cji społecznych11. Nie wdając się w szczegółowe rozważania na ten temat, należy 
przyjąć za autorem, iż „polska myśl polityczna uznawała uformowanie trwałego 
systemu pojęć moralnych Polaków za jedno z najważniejszych zadań wychowania 
społecznego, a zarazem istotny czynnik warunkujący urzeczywistnienie jego pozo-
stałych celów. Różnice między poszczególnymi orientacjami ideowo-politycznymi 
wynikały natomiast w głównej mierze ze sposobu definiowania charakteru i źródła 
pożądanych norm etycznych”12. Większość z nich (np. środowiska katolickie) za 
jedyny fundament autentycznej i ponadczasowej moralności uznawała prawdy reli-
gijne i wartości chrześcijańskie, takie jak: miłość bliźniego, rzetelna, uczciwa i za-
angażowana praca, będąca odzwierciedleniem naturalnej potrzeby człowieka oraz 
głównym środkiem jego doskonalenia się, a także cnoty cierpliwości, wytrwałości 
oraz godność i podmiotowość człowieka13. Wiara katolicka oraz związane z nią 
wartości duchowo-moralne stanowić miały najwyższe dobro społeczne, stąd też 
miały być akceptowane, pogłębiane i praktykowane w życiu codziennym jednostek, 
grup, narodu14. Stanowisko to podzielały również stronnictwa ludowe, które po-
głębiały akceptację zasad etyki chrześcijańskiej i kształtowanie postaw religijnych.

9 M. Strzelecki, Wizje wychowania społecznego w polskiej myśli politycznej lat 1918–1939, Byd-
goszcz 2008, s. 113.

10 Tamże, s. 113.
11 Tamże, s. 114.
12 Tamże, s. 141.
13 Tamże, s. 117.
14 Zob.: L. Zarzecki, O głównych postulatach wychowania narodowego, „Przegląd Wszechpol-

ski” 1924, nr 6, s. 470; tenże, Wychowanie narodowe. Studia i szkice, Warszawa 1926, s. 389–390; 
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Socjaliści i piłsudczycy wyprowadzali system wartości ze swoiście pojmowa-
nych potrzeb społecznych oraz preferowali wartości ogólnoludzkie, takie jak: bez-
interesowność, uczciwość, wytrwałość, systematyczność, życzliwość, solidarność, 
ofiarność, oraz kształtowanie cnót ważnych z punktu widzenia państwa – obowiąz-
ki obywatelskie, szacunek dla prawa, odpowiedzialność, odwaga cywilna15.

Zainteresowanie problematyką wychowania społeczno-moralnego występowa-
ło w naukowych rozważaniach pedagogów, socjologów, historyków, a także w śro-
dowisku nauczycielskim, co będzie przedmiotem rozważań w niniejszym artykule. 
Przebudowa świadomości i postaw społeczeństwa, a szczególnie młodego poko-
lenia, należała bowiem przede wszystkim do takich środowisk wychowawczych, 
jakimi są rodzina i szkoła. Stąd też analiza ich wzajemnych relacji oraz określenie 
czynników warunkujących skuteczność oddziaływań w zakresie wychowania mo-
ralno-społecznego stała się ważnym wyzwaniem nie tylko teoretycznym, ale rów-
nież praktycznym.

Problematyka wychowania moralno-społecznego była przedmiotem zaintere-
sowania nie tylko socjologów, ale też różnych orientacji badawczych, począwszy od 
pedagogiki kultury, a na odmianach pedagogiki ideologicznej (pedagogika katolic-
ka, pedagogika socjalistyczna itp.) kończąc16. W naukach humanistycznych, w tym 
również w pedagogice kultury, wyraźnie sygnalizowano różne przejawy kryzysu 
moralnego w społeczeństwie, objawiającego się obniżeniem norm wykształcenia, 
kultem doraźności i przewagi wartości materialnych nad duchowymi. W polskiej 
pedagogice kultury, której głównymi reprezentantami byli: Bogdan Suchodolski, 
Sergiusz Hessen, Bogdan Nawroczyński, wychowanie moralne zajmowało szczegól-
ne miejsce. Bogdan Suchodolski analizując aktualną strukturę kategorii moralnych 
w okresie międzywojennym pisał, iż wysuwa się ona na plan pierwszy, przyjmując 
dominującą pozycję nad innymi sferami społecznego działania. „Dziś zwycięstwo 
to przypada w udziale motywom i kryteriom moralno-społecznym. Jedną z przy-
czyn tego zwycięstwa jest niepokój światowy, grożący zagładą cywilizacji i wyma-
gający opanowania”17.

Obecnie wyraźniej akcentuje problem Krzysztof Maliszewski pisząc, że „Teoria 
wychowania moralnego pedagogiki kultury jest przejawem próby ocalenia wolno-
ści i przymusu, indywidualności i wspólnoty, obowiązku i skłonności, powinności 
i możliwości jej wypełniania, stanowi również wyraz głębokiej świadomości histo-
rycznego dorobku z poszukiwaniem usytuowania we współczesności”18. Podejmu-

F. Filipowicz, Myśl pedagogiczna Lucjana Zarzeckiego, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 
1974, s. 67–68, 137–138, [za:] M. Strzelecki, dz. cyt., s. 124.

15 M. Strzelecki, dz. cyt., s. 140.
16 Zob.: S. Wołoszyn, Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku. Próba syntetycznego zarysu na 

tle powszechnym, Kielce 1998, s. 31–88.
17 B. Suchodolski, Wychowanie moralno-społeczne, [w:] Encyklopedia wychowania, [red.] 

S. Łempicki i inni, Warszawa 1935, z. 14, s. 895.
18 Zob.: K. Maliszewski, dz. cyt., s. 163.
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jąc próbę uzasadnienia tej tezy autor wskazuje na aksjologiczne i etyczne wpływy 
filozofii antypozytywistycznej oraz na specyficzny klimat intelektualny tych cza-
sów19. Podobne tezy znaleźć można u Feliksa W. Araszkiewicza, który dokonując 
pogłębionej analizy ideałów wychowawczych Drugiej Rzeczypospolitej wskazywał 
na rolę ideologii wychowawczej władz państwowych tego okresu20.

Wielu autorów analizowało znaczenie szczegółowych komponentów wycho-
wania społeczno-moralnego tego okresu. Wydaje się, że szczególnie wartościowa 
jest myśl Henryka Rowida, który kładł nacisk na wartości społeczne, wiążące się 
z takimi ideami, jak idea „współpracy i korporacji, idea solidarności opartej na 
wzajemnym zaufaniu, na szczerości i sprawiedliwości, idea wysiłku duchowego. 
Współczesna cywilizacja głosi ewangelię pracy, będącej jedynym i niewyczerpanym 
źródłem wszelkich wartości materialnych i duchowych”21.

Bogdan Nawroczyński, wielokrotnie zabierając głos nie tylko w Polsce, ale też 
na forum międzynarodowym, podkreślał, że wśród nowych zadań wychowawczych, 
szczególnie ważnych po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, niezwykle istotna 
jest potrzeba łączenia wysiłków świata intelektualnego w wypracowaniu podstaw 
wychowania moralnego opartego z jednej strony na wartościach ogólnoludzkich 
i narodowych, zaś z drugiej na ideale wychowania łączącego cele społeczne z ce-
lami indywidualnymi22. W pierwszym publicznym sprawozdaniu Państwowego 
Instytutu Pedagogicznego w Warszawie z 22 października 1922 roku Bogdan Na-
wroczyński odniósł się pozytywnie do dorobku naukowego w zakresie pedagogiki 
Niemiec, USA, Francji. Jednocześnie sugerował, iż Polska w tym względzie nie 
może korzystać tylko z dorobku tych państw, lecz musi stworzyć system szkolny od-
powiadający potrzebom narodowym, z dobrym zapleczem teoretycznym opartym 
na rodzimych badaniach nad procesem i istotą wychowania. Jak pisał, „cel wycho-
wania zawsze jest historycznym wytworem pewnego społeczeństwa i pewnej kultu-
ry. Pedagogika nie stwarza wartości i celów wychowawczych, ale je zastaje w sumie-
niu ludzi, narodu i epoki. Zadaniem jej jest opracować je logicznie, a więc łączyć 
z innymi wartościami i celami życia ludzkiego w system pozbawiony sprzeczności; 
wyprowadzać z nich i dostosowywać do nich wartości i cele podrzędne, oraz środki 
i normy postępowania”23.

Znaczenie odpowiednio zbudowanej idei wychowania społeczno-moralnego 
uznawała także polska armia tego okresu. Generał Józef Latour przekonywał, że 
„Wychowanie moralne, jako osnowa wychowania w ogóle, na szczególną zasługuje 

19 Tamże, s. 104.
20 Zob.: F. W. Araszkiewicz, Ideały wychowawcze Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1978.
21 S. Wołoszyn, Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, t. III. Warszawa 1966, 

s. 225.
22 Zob.: B. Nawroczyński, Tempo rozwoju społecznego a zadania wychowawcze pokolenia, „Mu-

zeum” 1927, r. 42, nr 1–2, s. 25–35.
23 B. Nawroczyński, Teoria i praktyka wychowania, „Przegląd Pedagogiczny” 1923, r. 42, nr 1, 

s. 13.
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pieczę. Kto chce dać Ojczyźnie dobrych obywateli, społeczeństwu dobrych ludzi, 
a armii dobrych żołnierzy, przede wszystkim dbać winien o moralną stronę czło-
wieka. Na fundamencie moralnej wartości opiera się wszystko”24. Niewątpliwie 
z myślą tą nie tylko należy się zgodzić, ale też można ją w pełni odnieść do szkoły, 
będącej przecież instytucją kształtującą dobrych obywateli.

2. Organizacje międzynarodowego ruchu pedagogicznego 
w okresie międzywojennym

Powstawanie lokalnych, krajowych i międzynarodowych organizacji akceptu-
jących idee nowego wychowania stwarzało podwaliny do budowania nowej mo-
ralności, dającej szanse na ocalenie cywilizacji. Organizacje te przede wszystkim 
identyfikowały się z ideami Ligi Narodów oraz Międzynarodowej Ligi Nowego Wy-
chowania (Luque Internationale pour l’Education Nouvelle)25, która powstała jako 
efekt wzniosłych pobudek humanitarnych, a jej założycielami byli pedagodzy: Owi-
diusz Decroly, Adolf Ferriere, E. Rotten, dr Paul Geheeb i inni.

Celem Międzynarodowej Ligi Nowego Wychowania było zapewnienie poko-
ju i rozwijanie współpracy międzynarodowej. Liga sprawy wychowania młodzieży 
traktowała priorytetowo. W myśl jej założeń, szkoła jest przede wszystkim powoła-
na do długiej i odpowiedzialnej pracy nad wychowaniem młodzieży w nowym du-
chu, opartym na miłości i poczuciu braterstwa narodów. Podczas I Kongresu Ligi 
Nowego Wychowania, który odbył się w 1921 roku, ustalono następujące zasady 
„nowego wychowania”:
1.  Istotnym celem wszelkiego wychowania jest przygotować dziecko do tego, aby 

pragnęło urzeczywistnić w życiu supremację ducha nad materią: trzeba zatem, 
aby wychowanie bez względu na to, jakie by były skądinąd poglądy wychowawcy, 
dążyło do zachowania i potęgowania sił duchowych dziecka.

2.  Wychowanie powinno szanować osobowość, może zaś się ona rozwinąć tylko 
dzięki systemowi, który prowadzi do wyzwolenia potencjalnych sił duchowych 
dziecka, a wolność jest pierwszym tego warunkiem.

3. Nauczanie, a właściwie mówiąc, zaprawianie do życia powinno dać ujście wro-
dzonym zainteresowaniom dziecka, to znaczy tym, które budzą się samorzutnie 
i znajdują swój wyraz w najróżniejszych czynnościach ręcznych, umysłowych, 
artystycznych, społecznych, organizacyjnych i innych.

4. Nowe Wychowanie rozwija indywidualne samowychowanie się, wewnętrzną sa-
mokontrolę, na tym podłożu powinien się rozwinąć samorząd całej szkolnej spo-
łeczności oparty o współpracę uczniów i nauczycieli.

24 O zasadach i środkach wychowania moralnego, zob.: „Muzeum” 1927, r. 42, nr 1–2, s. 35.
25 Zob.: Liga Nowego Wychowania, „Przegląd Pedagogiczny” 1931, nr 21, s. 463.
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5. Egoistyczne współzawodnictwo powinno być zupełnie zarzucone. Nowe Wycho-
wanie niech wpoi w dzieci ducha współpracy, niech nauczy współpracować i słu-
żyć ogółowi.

6. Nowe Wychowanie jest za koedukacją, za wspólnym wychowaniem i naucza-
niem chłopców i dziewcząt. Jest jednak przeciw narzucaniu identycznego po-
stępowania z dziewczętami i chłopcami; jest za współpracą, przy której obie płci 
mogłyby poznawać się i wpływać wzajemnie na siebie.

7. Nowe Wychowanie przygotowuje w dziecku przyszłego obywatela, który potrafi 
spełnić swe obowiązki względem swych bliskich, względem swego narodu i ludz-
kości, a także człowieka świadomego swej godności ludzkiej i szanującego ludz-
ką godność każdego człowieka26.

Obok Ligi Narodów27 na gruncie genewskim działało Międzynarodowe Biuro 
Pracy, które wspólnie z Międzynarodowym Instytutem Współpracy Intelektualnej 
(mającym siedzibę w Paryżu), m.in. udzielały swojego protektoratu wielu kongresom.

Wśród najważniejszych międzynarodowych organizacji oświatowych powsta-
łych i pracujących w duchu Ligi Narodów działało także Międzynarodowe Biuro 
Wychowania (Bureau Internationale l’Education – BIE)28, powstałe z inicjatywy 
Instytutu Jean Jacques Rousseau w Genewie w 1926 roku i przy wsparciu Świato-
wego Związku Stowarzyszeń Pedagogicznych (The World Federation of Education 
Associations)29. Szybko rozwijająca się działalność Ligi miała także formę organi-

26 Tamże, s. 463.
27 Liga Nowego Wychowania (New Education Fellowship, Ligue Internationale de L’Educa-

tion Nouwelle) powstała w 1923 roku, skupiając dawniej istniejące drobne zrzeszenia: angielskie, 
francuskie, szwajcarskie. Ułatwiała ona wzajemne stosunki między szkołami nowego typu (od 1899 
roku), propagowała twórczość dziecięcą, organizowała wymianę międzynarodową uczniów, propa-
gowała szkoły leśne. Nazwa Ligi pojawiła się na IV Zjeździe w Locarno. Zob.: H. Radlińska, Z dzie-
jów pracy społecznej i oświatowej, s. 413.

28 Międzynarodowe Biuro Wychowania postawiło sobie za cel scentralizowanie informacji pe-
dagogicznych, dotyczących szkolnictwa powszechnego i średniego oraz skoordynowanie wyników 
pracy wychowawczej, a szczególnie nowych metod nauczania i wychowania w kontekście między-
narodowym. W statucie MBW podkreślało, iż instytucja „stać będzie na stanowisku bezwzględnej 
neutralności narodowej, politycznej, filozoficznej i wyznaniowej – pracować w duchu ściśle nauko-
wym i obiektywnym. Jego praca rozgałęziać się będzie w dwu kierunkach: gromadzenia źródeł, od-
noszących się do wychowania publicznego i prywatnego, oraz prowadzenia badań w tym zakresie/ 
rozsyłanie ankiet, zbieranie statystyki itp.”. (Międzynarodowe Biuro Wychowania i jego reorganizacja, 
„Oświata i Wychowanie” 1929, r. I, s. 337). MBW zwróciło się również do polskiego Ministerstwa 
WRiOP z propozycją przystąpienia w charakterze członka – założyciela. Organami MBW były: 
Rada Biura, Komitet Wykonawczy, Komisje i Sekretariat. Rada wybierała członków Komitetu Wy-
konawczego co dwa lata. Zarząd Biura wyrażał nadzieję na poparcie moralne i finansowe rządów 
poszczególnych państw oraz wielkich instytucji międzynarodowych (tamże, s. 338).

29 Duże zasługi w zakresie organizacji międzynarodowych (światowych) kongresów pedago-
gicznych miała Wszechświatowa Federacja Stowarzyszeń Pedagogicznych (World Federation of 
Education Associatons). Ideowa geneza tej instytucji wiąże się z powstałym Zrzeszeniem Peda-
gogicznym w Stanach Zjednoczonych (National Education Association), które w celu zbliżenia 
międzynarodowego na polu wychowania zorganizowało w 1923 roku zjazd w San Francisco, gdzie 
postanowiono założyć stałą organizację pod nazwą World Federation of Education Associations, 
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zacyjną w postaci koła Międzynarodowego Biura Wychowania w Genewie (Bureau 
International d’Education, Gene’ve, rue des Maraichers 44).

Dla Polski szczególne znaczenie miał rok 1929, ponieważ, po reorganizacji 
w lipcu tego roku, do Międzynarodowego Biura Wychowania, przyjęto w charak-
terze członków założycieli Hiszpanię, Polskę, Szwajcarię i Republikę Ekwadoru30. 
Pierwsze posiedzenie Rady Międzynarodowego Biura Wychowania w 1929 roku 
odbyło się 10 lipca, na którym przedstawiciel MWRiOP Władysław Radwan pod-
pisał nowy statut. Do Rady BIE z ramienia ministerstwa mianowani zostali: Maria 
Sokalowa, Bolesław Kielski, Jan Hellmann oraz w charakterze zastępcy Helena 
Radlińska.

Podstawowa wymiana informacji międzynarodowej w zakresie oświaty i wycho-
wania odbywała się przez sekcje tworzone w różnych krajach należących do Ligi. Sta-
łym współpracownikiem Międzynarodowego Biura Wychowania ze strony polskiej 
był m.in. dr Jakiel Albin, który został mianowany przez władze szwajcarskie docen-
tem pedagogiki Uniwersytetu w Genewie31. Oficjalnym organem prasowym Zarządu 
Głównego Międzynarodowej Ligi Nowego Wychowania był kwartalnik „New Era”.

Polska Sekcja Międzynarodowej Ligi Nowego Wychowania została powołana 
w 1927 roku na IV Międzynarodowym Kongresie Ligi Nowego Wychowania (Lo-
carno 3 – 15 sierpnia 1927) z inicjatywy Heleny Radlińskiej. Statut Sekcji został 
jednak zalegalizowany dopiero w lipcu 1929 roku. Jak stwierdzano w statucie: „Ma 
ona charakter federacji instytucji pedagogiczno-naukowych i dąży na terenie pol-
skim do urzeczywistnienia zasad i wytycznych Nowego Wychowania32.

Sekcja skupiała wszystkie stowarzyszenia nauczycielskie szkół średnich i po-
wszechnych oraz szczególnie prężnie działające w tym zakresie TNSW. Przez kilka 
lat Sekcji przewodniczyła Helena Radlińska, przy aktywnej pomocy i udziale Ja-
dwigi Michałowskiej i Marii Sokalowej, natomiast w latach trzydziestych funkcję 
przewodniczącej pełniła Jadwiga Michałowska33.

Sekcja Polska Ligi Nowego Wychowania miała swój duży udział w propagowa-
niu, organizowaniu i kierowaniu delegatów na międzynarodowe kongresy pedago-
giczne. Zajmowała się również przygotowywaniem i urządzaniem wystaw polskich, 
programu artystycznego ukazującego dorobek polskiej kultury na forum między-

której zjazdy miały odbywać się co dwa lata. W Federacji uczestniczyły organizacje nauczycielstwa 
szkół średnich, nie tylko państwowych, wszystkich niemal państw europejskich. Zob.: Ł. Kabziń-
ska, Udział polskich pedagogów w Międzynarodowych Kongresach Ligi Nowego Wychowania okresu 
międzywojennego, [w:] Kongresy i zjazdy pedagogiczne w Polsce w XX wieku, [red.] A. Kicowska, To-
ruń 2001, s. 192–193.

30 Międzynarodowe Biuro Wychowania w Genewie, „Oświata i Wychowanie” 1930, r. 2, nr 10, 
s. 998.

31 Kronika, „Przegląd Pedagogiczny” 1935, nr 11, s. 180.
32 Liga Nowego Wychowania, „Przegląd Pedagogiczny” 1931, nr 21, s. 463; Z. Iwaszkiewiczo-

wa, 3 kongresy pedagogiczne międzynarodowe w lecie 1929 roku, „Przegląd Pedagogiczny” 1929, 
nr 5, s. 115.

33 Zob.: J. Sobczak, dz. cyt., s. 71.
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narodowym przy okazji organizowanych kongresów. Jednym z wielu przykładów 
działalności było urządzenie polskiej wystawy pedagogicznej na Kongresie w Hel-
singör w 1929 roku, oraz na Kongresie Wychowania Moralnego w Paryżu, gdzie 
jednocześnie miał miejsce aktywny udział delegatów Sekcji w obradach.

Dzięki staraniom Sekcji Polskiej Międzynarodowej Ligi Nowego Wychowania, 
odwiedziło Polskę wielu wybitnych pedagogów zagranicznych, a wśród nich np. 
w r. 1929 wiceprezes Ligi dr Adolf Ferriere, zaś w roku 1931 dyr. George Bertier, 
prof. Edouard Claparede, Jean Piaget, Carlotte Buhler, pedagog amerykański Mar-
garet Floy Washburn34.

Precyzując cele i zadania swej działalności, Sekcja Polska Międzynarodowej 
Ligi Nowego Wychowania stwierdzała, iż „ma na celu propagowanie nowoczesnych 
idei pedagogicznych, głoszonych przez Międzynarodową Ligę Nowego Wycho-
wania, oraz ułatwianie współpracy nauczycielstwa i wychowawców różnego typu 
szkół i różnych stopni nauczania. Jednocześnie [...] służy jako łącznik między pol-
skim światem pedagogicznym a międzynarodową centralą, która żywo interesuje 
się sprawami szkolnictwa odrodzonej Polski”35. Sekcja postawiła sobie jednocze-
śnie zadanie zobrazowania całokształtu nowatorskiej działalności pedagogicznej 
w Polsce i zaprezentowania szeregu twórczych i aktualnych poczynań na forum 
międzynarodowym. W celu gromadzenia i ułatwienia wymiany doświadczeń, Sek-
cja Polska Międzynarodowej Ligi Nowego Wychowania zwróciła się do wszystkich 
pedagogów zainteresowanych nowym wychowaniem z ankietą dotyczącą czterech 
głównych problemów: metod pracy stosowanych w szkole; systemu wychowania 
i metod wychowawczych; form i zakresu współdziałania domu i szkoły oraz współ-
działania szkoły z instytucjami opieki społecznej nad dziećmi oraz organizacjami 
społecznymi i kulturalnymi36.

Wzrost znaczenia kongresów pedagogicznych w Polsce, także tych o charak-
terze międzynarodowym, należy tłumaczyć również faktem uczestniczenia w nich 
najwybitniejszych pedagogów, naukowców, nauczycieli i działaczy oświatowych. 
Rangę kongresów w środowisku pedagogicznym podnosił fakt popierania ich przez 
polskie władze oświatowe – Ministerstwo WR i OP oraz przez takie organizacje, 
jak Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych, Związek Nauczycielstwa 
Polskiego RP, Polską Sekcję Ligi Nowego Wychowania, Redakcję „Przeglądu Pe-
dagogicznego” i inne. Zwłaszcza nauczyciele, podejmując udział w międzynarodo-
wych kongresach pedagogicznych dawali dowód swojego zaangażowania nie tylko 
w problemy wychowania, nauczania w szkole. Bardzo często włączali się aktywnie 

34 Margaret Floy Wasgburn, Liga Nowego Wychowania, „Przegląd Pedagogiczny” 1931, nr 21, 
s. 463.

35 Zarząd Sekcji Polskiej Międzynarodowej Ligi Nowego Wychowania, Odezwa Sekcji Polskiej 
Międzynarodowej Ligi Nowego Wychowania, „Przegląd Pedagogiczny” 1931, nr 6, s. 142.

36 Zob.: tamże, s. 142 – 143; Ł. Kabzińska, Udział polskich pedagogów w Międzynarodowych 
Kongresach Ligi Nowego Wychowania..., s. 188–208.
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w badania naukowe, co manifestowało się między innymi działaniami w zakresie 
przygotowywania i wypełniania ankiet, kwestionariuszy, opracowywania sprawoz-
dań rozpoznających różne problemy pedagogiczne. Udział tych osób w kongresach 
dawał możliwość zaprezentowania własnych wyników badań czy też wniosków 
z działań praktycznych na szerokim forum fachowców. Polacy zatem często aktyw-
nie uczestniczyli w obradach, wygłaszając referaty, odczyty, popularyzując w ten 
sposób polskie osiągnięcia w zakresie badań pedagogicznych, psychologicznych 
oraz informując o problemach szkolnictwa polskiego.

W międzynarodowym ruchu pedagogicznym udział brali zarówno pedagodzy, 
socjologowie, psychologowie, reprezentujący różne orientacje naukowe, jak też 
działacze oświatowi czy wręcz nauczyciele – praktycy z doświadczeniem w zakre-
sie nowatorstwa dydaktyczno-metodycznego. Wśród osób najczęściej reprezentu-
jących Polskę można wymienić takie nazwiska, jak: Helena Radlińska, Stefan Ba-
ley, Maria Żebrowska, Zygmunt Mysłakowski, Florian Znaniecki, Sergiej Hessen, 
Józefa Joteyko, Ludwig Krzywicki, Józef Mirski, Stefan Szuman, Kazimierz Kor-
niłowicz, Maria Grzywak-Kaczyńska, Maria Sokalowa, Zofia Żukiewiczowa, An-
toni Konewka, Anna Oderfeldówna, Zofia Degen-Ślósarska, Roman Dybowski, 
Zofia Jętkiewiczowa, Bolesław Kielski37 i wielu innych38.

Problematyka wychowania społeczno-moralnego była wówczas przedmiotem 
zainteresowania wielu badaczy, a o wzroście znaczenia tej problematyki świadczyło 
uczynienie jej kwestią pierwszoplanową na wielu międzynarodowych spotkaniach 
pod egidą Ligi Narodów. Stymulowała ona dyskusję o procesach wychowawczych 
w skali światowej oraz inicjowała międzynarodową współpracę pedagogów, nauczy-
cieli w zakresie podstawowych poszukiwań na rzecz problematyki wychowania 
moralnego. Podstawowymi formami współpracy międzynarodowej w tym obszarze 
były głównie rezolucje, zjazdy, kongresy pedagogiczne, różne akcje oświatowe i wy-
chowawcze, wymiana doświadczeń i badań na forum międzynarodowym, a także 
wydawanie publikacji zwartych, periodyków, organizowanie wzajemnych wizyt, wy-
staw itp.39.

W ramach Ligi Narodów działała także Międzynarodowa Komisja Współpra-
cy Intelektualnej Ligi Narodów, która stanowiła jednocześnie Radę Nadzorczą 
Instytutu Współpracy Intelektualnej, mającego swą siedzibę w Paryżu. Na dwu-
nastym z kolei posiedzeniu (23–29 lipca 1930 roku) postanowiono powołać do 
Sekretariatu Ligi Narodów nowego urzędnika, jak to określono: „o specjalnych 
kompetencjach w zakresie pedagogicznym”. Rada Nadzorcza Instytutu Współpra-
cy Intelektualnej postanowiła także zorganizować badanie podręczników szkolnych 

37 Naczelnik Wydziału MWRiOP.
38 Zob.: J. Hellwig, dz. cyt., s. 134 – 135.
39 Zob.: tamże, s. 132–134.
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z zakresu geografii i historii w kontekście problematyki wychowania w duchu poro-
zumienia i współpracy międzynarodowej40.

Lata trzydzieste XX wieku charakteryzowały się wzrostem współpracy mię-
dzynarodowej w zakresie tworzenia wspólnej płaszczyzny do przepływu informacji 
i rozwiązań praktycznych w zakresie pedagogiki. Znamienne dla tego procesu były 
obrady VII Kongresu Międzynarodowego Ligi Nowego Wychowania, który odbył 
się w 1935 roku w Cheltenham w Anglii. Na zjeździe tym, związanym jednocześnie 
z 21 rocznicą istnienia Ligi Nowego Wychowania, za temat główny przyjęto kwestię 
„Wychowanie a wolne społeczeństwo”. Jak czytamy w sprawozdaniu Janiny Bu-
chholzowej: „W epoce gorączkowych przemian, chaotycznego skłębienia haseł 
i dążeń, ludzkość przeżywa kryzys poglądów na stosunek jednostki do społeczeń-
stwa, na wartości moralne, na cele wychowawcze. Dziś hasła wolności, demokracji, 
humanitaryzmu uchodzą wśród niektórych za sentymentalne przeżytki minionej 
epoki, za to kształtują się nowe hasła, nowe fanatyzmy, wyrastają nowe «religie spo-
łeczne», których wyznawcy w chaosie międzynarodowej anarchii szukają ostoi, po-
czucia pewności, choćby kosztem ofiar i wyrzeczeń”41. Przedstawiciele 60 narodów 
(około 1500 uczestników) rozpatrywali w różnych kontekstach teoretycznych rolę 
rodziny w życiu społecznym, doceniając jej fundamentalne znaczenie w kształtowa-
niu moralności dziecka i jego wszechstronnego rozwoju. Kongres ocenił doniosłe 
znaczenie życia rodzinnego, a szczególnie wzajemnych relacji między rodzicami 
a dzieckiem, stosowanego systemu metod i środków wychowania. W obrębie zain-
teresowań uczestników znalazła się także współpraca rodziny ze szkołą, przy czym 
eksponowano szczególnie sferę rozwoju fizycznego, emocjonalnego, moralnego 
i społecznego. „Wychowanie pełnego, harmonijnego człowieka, zdatnego do przy-
szłej współpracy obywatelskiej” uznano za główny cel pracy wychowawczej rodziny 
i szkoły42.

3. Problematyka moralna i społeczna jako przedmiot obrad 
Międzynarodowych Kongresów Wychowania Moralnego

Międzynarodowa społeczność pedagogiczna starała się reagować na każdy 
istotny problem edukacyjny. W związku z zaistniałym pod koniec XIX wieku kry-
zysem wartości, grupa angielskich pedagogów, na czele z Frederickem Jamesem 
Gouldem, wprowadziła w życie ideę Międzynarodowych Kongresów Wychowania 
Moralnego. Pierwszy kongres odbył się jeszcze przed I wojną światową w 1908 

40 Rozwój ośrodków informacyjnych w sprawach szkolnych przy Lidze Narodów, „Oświata i Wy-
chowanie” 1930, r. 2, nr 10, s. 998.

41 J. Buchholzowa, Życie rodzinne i współpraca domu i szkoły na Międzynarodowym Kongresie 
Ligi Nowego Wychowania, „Praca Szkolna” 1936/37, r. XV, s. 161.

42 Tamże, s. 163.
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roku w Londynie. Wyrażano na nim przekonanie, że możliwe jest odrodzenie du-
chowe ludzkości przez jedną, wspólną wszystkim ludziom moralność. Bez względu 
na różnice rasowe, wyznaniowe, państwowe powinien obowiązywać jeden ideał wy-
chowania moralnego. Praca z młodzieżą i nad młodzieżą, oparta na entuzjazmie 
i szacunku, miała łączyć narody43. Polscy uczestnicy prezentowali polskie problemy 
pedagogiczne w szerszej, oświatowo-wychowawczej skali, odniesione do sytuacji 
zaborów.

Na I Międzynarodowym Kongresie Wychowania Moralnego w Londynie, jako 
delegatka Związku Nauczycielstwa Polskiego, wystąpiła Stefania Sempołowska, 
która w podjętej problematyce wychowawczej poruszyła szereg istotnych kwestii. 
Korzystając z okazji, przedstawiła w kategoriach etycznych kwestię ucisku narodu 
polskiego i kultury polskiej przez zaborcę rosyjskiego. Jej wystąpienie spotkało się 
z burzliwymi oklaskami uczestników, ale jednocześnie wywołało protest delegatów 
rządu carskiego44. Na kongresie zaprezentowano również polskie książki z zakresu 
wychowania moralnego, a nawet obrazy ilustrujące walkę narodu polskiego45.

Kongresy Wychowania Moralnego odbywały się co cztery lata w różnych 
państwach, a zorganizowane zostały przez Międzynarodową Radę Wychowania 
Moralnego, mającą swą siedzibę w Genewie. I Kongres Wychowania Moralnego 
odbył się w Londynie w roku 1908, drugi w Hadze w roku 1912, trzeci w Genewie 
w roku 1922, czwarty w Rzymie w roku 1926, piąty w roku 1930 w Paryżu, zaś 
szósty w roku 1934 w Krakowie. I wojna światowa spowodowała, że nastąpiła dzie-
sięcioletnia przerwa w organizacji Międzynarodowych Kongresów Wychowania 
Moralnego.

Trzeci Międzynarodowy Kongres Wychowania Moralnego, który odbył się 
w Genewie, podjął istotne problemy edukacyjne, jak rola nauczania historii dla 
osiągnięcia porozumienia międzynarodowego, oraz poddał analizie czynniki 
uspołecznienia młodzieży46. Wygłoszono wówczas wiele referatów poświęconych 
wychowaniu obywatelskiemu w Polsce, których autorami byli Ludwik Bykowski, 
Tadeusz Kupczyński, Aleksander Patkowski, natomiast Natalia Gąsiorowska przed-
stawiła problematykę nauczania historii w Polsce47.

Czwarty Międzynarodowy Kongres Wychowania Moralnego, który odbył się 
w Rzymie 28 października 1926 roku, obradował pod hasłem: „Współpraca ludzi 
wszystkich narodowości, wszystkich wyznań nad wychowaniem moralnym”. Udział 
wzięło 170 osób, reprezentujących 36 narodowości. Polskę reprezentowali między 
innymi prof. Zygmunt Mysłakowski (Kraków), dr Stefania Ciesielska-Borkowska, 
prof. Ignacy Myślicki, prof. Józefa Joteyko, Maria Hornowska. Prezesem kongresu 

43 K. Maliszewski, Teoria wychowania moralnego…, s. 67.
44 D. Wawrzykowska-Wierciochowa, Stefania Sempołowska, Warszawa 1981, s. 85.
45 L. Grochowski, dz. cyt., s. 8.
46 Zob.: tamże, s. 10.
47 Tamże, s. 102.
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był prof. Francesco Orestano. W odezwie komitetu organizacyjnego stwierdzono, 
iż program kongresu nie reprezentuje opinii żadnej partii czy towarzystwa, lecz jest 
otwarty na różne przekonania religijne, filozoficzne, narodowościowe czy indywidu-
alne przeświadczenia. Tego rodzaju podejście do tematyki wychowania moralnego 
zmierzało do szukania platformy ułatwiającej szerszą dyskusję i porozumienie się 
narodów w tak ważnej kwestii. Intencją było przygotowanie gruntu do zapobiegania 
konfliktom i kryzysowi przez dążenie do współpracy międzynarodowej, zapewniają-
cej postęp społeczny.

Uczestnicy kongresu skłaniali się do akceptacji idei, aby kodeks moralny sta-
nowił podstawę wychowania. Obrady toczyły się zatem wokół dwóch problemów: 
„Możliwość wspólnej, ogólnoludzkiej podstawy wychowania moralnego”, „Osobo-
wość, warunki jej rozwoju w rodzinie, szkole i społeczeństwie”. Dodatkowym, trze-
cim tematem uczyniono kwestię nauczania historii, która miała stanowić jeden ze 
sposobów kształtowania osobowości młodzieży.

Pierwszy problem ujęto ze stanowiska filozoficznego, zwracając uwagę na 
możliwości oparcia wychowania moralnego na ogólnoludzkich podstawach. W tej 
kwestii ujawniło się dwojakie stanowisko uczestników kongresu: negatywne i po-
zytywne. Przedstawiciele pierwszego stanowiska zwracali uwagę na niemożliwość 
wspólnego porozumienia się różnych grup społecznych i indywidualności, co do 
ustalenia zakresu jednolitej koncepcji wychowania moralnego. Natomiast reprezen-
tanci pozytywnego stanowiska (większość obradujących) przekonywali o możliwo-
ści współpracy i współżycia ludzkości w zakresie tak fundamentalnej kwestii jak 
wychowanie moralne młodego pokolenia. Przyjęto motto, które dobrze oddawało 
tę intencję: „Staraj się przejąć duchem solidarności ponad wszelkie różnice religij-
ne, narodowościowe, polityczne; szanuj wszystko to, co ludzkie; bądź bohaterem 
nie wojny i zniszczenia, lecz kultury i miłości”48.

Zagadnienie dotyczące rozwijania osobowości u młodzieży prezentowane było 
przez pedagogów pod przewodnictwem Adolfa Ferriera. Podjęto dyskusję wokół 
takich szczegółowych problemów jak: „1) osobowość dziecka – zupełna wolność 
czy dyscyplina? 2) osobowość nauczyciela; 3) nawoływanie do odnowienia wpły-
wów rodziny; 4) wychowanie dziewcząt; 5) osobowość jednostki w społeczeństwie, 
którego równowaga wymaga, by jednostka chroniła siebie, a zarazem inne”49.

W celu udokumentowania osiągnięć poszczególnych krajów w zakresie badań 
nad rozwojem osobowości młodzieży zorganizowano międzynarodową wystawę 
prac uczniów, należących do takich organizacji, jak: skauting, Czerwony Krzyż 
Młodzieży, Liga Dobroci i inne. Prezentowano różne materiały, a wśród nich al-
bumy ilustrujące formy i metody pracy młodzieży, korespondencję międzyszkolną 
oraz inne prace. Prezentacja ta dobitnie dowodziła, iż realne formy pracy z mło-

48 S. Ciesielska-Borkowska, IV Międzynarodowy Zjazd Wychowania Moralnego w Rzymie 
(28 września – 2 października 1926 r.), „Przegląd Pedagogiczny” 1926, nr 34, s. 906.

49 Tamże, s. 906.
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dzieżą mogą przynieść efekty w postaci podniesienia poziomu wychowania mo-
ralno-społecznego do wysokiej rangi. Zaprezentowana wystawa prac zainicjowała 
szeroką dyskusję, dotyczącą działań, zmierzających do przekształcenia wychowa-
nia w duchu nowych prądów, uwzględniając zasadę życzliwości międzynarodowej.

Kolejny, piąty Międzynarodowy Kongres Wychowania Moralnego odbył się 
w Paryżu w dniach od 23 do 27 września 1930 roku. Na kongresie, w którym 
uczestniczyło kilkaset osób, reprezentowanych było 35 narodowości, wśród nich 
znalazła się dwudziestoosobowa grupa delegatów z Polski. Delegatem rządu pol-
skiego był wizytator Stefan Borucki, a oprócz niego byli przedstawiciele MWRiOP, 
Uniwersytetu Warszawskiego, Polskiego Komitetu Wychowania Moralnego oraz 
kilku reprezentantów instytucji kulturalnych i pedagogicznych.

Konferencja paryska poświęcona była problematyce autonomii i karności 
w wychowaniu moralnym. Za wiodące przyjęto trzy zagadnienia: „Znaczenie histo-
rii do celów wychowania moralnego”, „Rola dyscypliny i autonomii w wychowaniu 
moralnym”, „Różne sposoby postępowania w wychowaniu moralnym”50. Poszcze-
gólne kwestie zaprezentowano w formie referatów inicjujących następnie ożywioną 
dyskusję. Wyróżnić należy dwa wystąpienia naukowe: referat prof. Petera Petersena 
z Jeny na temat: „Przymus i autonomia w wychowaniu”, w którym autor uzasad-
niał konieczność oparcia wychowania moralnego „na wpływach, wytwarzających 
się w zżytych ze sobą grupach społecznych, na które składają się młodzież i dojrzali 
wychowawcy”51. P. Petersen zachęcał pedagogów wszystkich krajów do zapoznania 
się ze szkołami niemieckimi i skandynawskimi, w których powyższa idea była wpro-
wadzana do pracy wychowawczej. W drugim referacie, pt. „Różne sposoby postę-
powania w wychowaniu moralnym”, Jean Piaget zaprezentował najnowsze wyniki 
badań własnych nad rozwojem moralnym dziecka. Jednocześnie uczony przekony-
wał uczestników kongresu do oparcia procesu wychowania na zasadach swobody 
i aktywności dziecka, wyrażał przekonanie, iż własne doświadczenia dziecka najle-
piej sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi jego osobowości oraz krytycznie wypo-
wiadał się na temat skuteczności pouczeń moralnych i słownych metod wpajania 
zasad moralnych.

O różnorodności celów i metod wychowania, uwarunkowanych cywilizacyjny-
mi i narodowymi czynnikami wypowiadał się Abdullach Jussuf Ali (delegat Indii do 
Ligi Narodów). Za najistotniejsze czynniki rzutujące na efektywność wychowania 
uznał osobowość wychowawców oraz atmosferę moralną domu rodzinnego i szko-
ły. Wyraził przekonanie, iż nie metody wychowują, lecz ludzie i ich dojrzała silna 
osobowość52. Polskę reprezentowało nieliczne grono pedagogów i nauczycieli, ale 

50 B. Nawroczyński, V Kongres wychowania moralnego w Paryżu w dn. 23–27. 09. 1930 r., „Prze-
gląd Pedagogiczny” 1930, nr 34, s. 779.

51 Tamże, s. 779.
52 B. Nawroczyński, V Kongres Międzynarodowy Wychowania Moralnego, Paryż, dn. 23–27 

września 1930 r., „Oświata i Wychowanie” 1930, r. 2, nr 10, s. 996.
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przybyli na obrady także pedagodzy pracujący w polskich szkołach we Francji. Bog-
dan Nawroczyński, jako uczestnik kongresu, w relacji zamieszczonej w „Oświacie 
i Wychowaniu” stwierdził, iż w trakcie obrad miały miejsce cztery mniejsze wystą-
pienia polskich autorów, mające przyczynkarski charakter53. Referaty zgłoszone na 
kongres wydano drukiem przed jego rozpoczęciem, tłumacząc nadesłane teksty 
w języku angielskim, niemieckim i włoskim na język francuski54.

VI Kongres Wychowania Moralnego zorganizowano w Polsce, w Krakowie, 
w dniach od 11 do 15 września 1934 roku55. Pierwotnie planowano, że miejscem 

53 Tamże, s. 997.
54 Cinguie’me Congre’s Intern. d’Education Morale (Paris 1930). Raports et me’moires, Paris, 

F. Alcan, 1930) – B. Nawroczyński, V Kongres Międzynarodowy..., s. 993.
55 Na VI Międzynarodowym Kongresie Wychowania Moralnego miały miejsce między inny-

mi wystąpienia: Przemówienie powitanie – Frederick J. Gould’a (jeden z inicjatorów i organiza-
toró Kongresów Wychowania Moralnego); Leon Brunschvieg, „Siły moralne wspólne wszystkim 
ludziom” (Francja – profesor Sorbony;) Peter Petersen, „Narodowo-polityczne kształcenie moral-
ności” (profesor Uniwersytetu w Jenie); Sergiej Hessen, „O pojęciu i celu wychowania moralnego” 
(profesor Uniwersytetu w Pradze); Walther Eckstein, „Ogólnoludzkie źródła poznania moralnego” 
(doktor filozofii i prawa z Wiednia); Gustaw Ichheiser, „Idealistyczna czy realistyczna pedago-
gika?” (doktor z Wiednia); Bogdan Nawroczyński, „Świat faktów i świat wartości jako czynniki 
wychowania moralnego” (profesor Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego, Warszawa); Constantin Na-
rly, „Osobowość jako ideał wychowania” (profesor Uniwersytetu w Cernauti, Bukareszt); Zdzisław 
Zmigryder-Konopka, „Humanizm jako czynnik wychowania moralnego” (docent historii starożyt-
nej Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego, Warszawa); W. M. Kozłowski, „Znaczenie wychowawcze 
i międzynarodowe uproszczonej łaciny (profesor Uniwersytetu Poznańskiego); Florian Znaniecki, 
„Dążenia społeczne jako siły moralne” (profesor socjologii Uniwersytetu Poznańskiego); Vaclav 
Prihoda, „Znaczenie i metody wychowania zbiorowego” (docent Uniwersytetu w Pradze); Ludwi-
ka Dobrzyńska-Rybicka, „Czynniki wychowania moralnego w pracy zbiorowej” (profesor Uniwer-
sytetu Poznańskiego); Adam Stawarski, „Zasady prawa karnego a wychowanie moralne” (doktor, 
wiceprokurator z Krakowa); Róża Muszkatblit, „Odrodzenie narodowe jako czynnik odrodzenia 
moralnego” (Warszawa); Halvdan Koht, „Działalność Stowarzyszenia Norden” (profesor Uniwer-
sytetu w Oslo); Anna Szemińska, „Rozwój pojęć moralnych u dziecka” (asystentka prof. J. Piage-
ta, Warszawa); Isaac Polacco, „Wychowanie ważniejsze, niż wykształcenie” (członek zarządu Ligi 
Francuskiej Wychowania Moralnego w Paryżu); Vladimir Ghidionescu, „Ewolucja walorów w wy-
chowaniu moralnym w uzgodnieniu z rozwojem psychologicznym dziecka” (profesor Uniwersytetu 
w Cluj); Helena D’abancourt de Franoueville, „Poczucie piękna w wychowaniu moralnym” (Kra-
ków); Stefan Szuman, „Psychologia idealizmu młodzieży jako punktu wyjścia samodzielnej posta-
wy moralnej wobec życia” (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego); Rudolf Dreikurs, „Znaczenie 
uczucia społecznego dla moralnego wychowania” (lekarz neurolog, Wiedeń); Andrzej Krzesiński, 
„Radość i jej znaczenie w wychowaniu moralnym” (ks. dr docent Uniwersytetu Jagiellońskiego); 
P. de Vuyst, „Wychowanie moralne z punktu widzenia pedagogicznego i społecznego” (Bruksela); 
Harald Amundsen, „Złoty środek w wychowaniu” (dyrektor Szkoły Wojskowej, Bergen); Mauri-
ce Pradines, „O naturze sił moralnych, których źródłem może być religia” (profesor Uniwersyte-
tu w Strasburgu); Dymitr Katzaroff, „Czym jest wychowanie moralne?” (profesor Uniwersytetu 
w Sofii); Aleksander Wóycicki, „Podstawy wychowania moralnego” (ks. dr profesor Uniwersytetu 
Stefana Batorego w Wilnie); Józef Mirski, „Rola samowychowania w wychowaniu moralnym” (dy-
rektor kursów MWR i OP dla dyrektorów gimnazjów, Warszawa); Friedrich Lipsius, „Byt, war-
tość i wychowanie moralne” (profesor Uniwersytetu w Lipsku); Andre Lalande, „O przesądach 
sprzeciwiających się rozwojowi sił moralnych” (profesor Sorbony); Irena Harand, „Interwencja” 
(Wiedeń); Gaston Bachelard, „Wartość moralna kultury naukowej” (profesor Uniwersytetu w Di-
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kongresu będzie Jena, lecz w obawie przed naciskami i ograniczeniami ze stro-
ny narodowo-socjalistycznej władzy niemieckiej zdecydowano się zorganizować 
go w Krakowie56 pod protektoratem prezydenta Rzeczypospolitej. Organizacją 
kongresu zajęła się Sekcja Polska Międzynarodowej Ligi Nowego Wychowania, 
która zwróciła się do wszystkich stowarzyszeń i organizacji, nie tylko należących 
do Sekcji, z prośbą o wysłanie delegatów do Komitetu Organizacyjnego Kongre-
su. Ostatecznie ukonstytuował się Komitet Organizacyjny, w którym honorowe 
przewodniczenie objął prof. Tadeusz Zieliński, przewodniczącym został prof. 
Oskar Halecki, zaś wiceprezesami profesorowie uniwersytetów: Stanisław Arnold, 
Bogdan Nawroczyński, Mieczysław Michałowicz, Stefan Szuman, Zygmunt My-
słakowski, Cezaria Ehrenkreutzowa, Florian Znaniecki, Stanisław Łempicki. We 
wszystkich spotkaniach aktywny udział w formie referatów i dyskusji brali m.in. 
Józefa Joteyko, Oskar Halecki, Helena Radlińska, Bogdan Nawroczyński, Zyg-
munt Mysłakowski, Jadwiga Michałowska, Helena Witkowska. W kongresie wzięli 
także udział reprezentanci innych nauk, takich jak socjologia, psychologia, histo-
ria.

Za cel kongresu uznano „zorganizowanie współpracy tych wszystkich, którzy 
bez względu na rasę, narodowość, wyznanie pragną pracować dla postępu wychowa-
nia moralnego”57, natomiast temat główny został wysunięty przez Polskę i zatwierdzo-
ny przez Międzynarodową Radę Wychowania Moralnego w następującym brzmieniu: 
„Siły moralne wspólne wszystkim ludziom, źródła tych sił i ich rozwój przez wycho-
wanie”. Poza tym przyjęto zagadnienia, które prezentowano w poszczególnych sek-
cjach, takie jak: koedukacja, młodzież jako czynnik porozumienia między narodami, 
badanie literatury dziecięcej, zagadnienie moralności w stosunku do pracy.

Świadomość kryzysu moralnego i poczucie konieczności dokonania 
fundamentalnych przemian w mentalności ówczesnych społeczeństw towarzyszyły 
obradom VI Kongresu. Wyrażano przekonanie, że zjednoczenie myśli naukowej 
przedstawicieli wielu narodów wokół wychowania moralnego skoncentrowanego 
na ogólnoludzkich, uniwersalnych wartościach przyczyni się do uratowania kultury 
i odrodzenia etycznego. Uczestnicy obrad nie prezentowali jednak identycznych 
poglądów, a „Podczas obrad dochodziło do kolizji niektórych koncepcji wychowa-

jon); Helena Radlińska, „Interwencja” (profesor Wolnej Wszechnicy Polskiej, Warszawa); Swami 
Yatiswarananda, „Miejsce kultury moralnej w naszym planie wychowawczym” (Indie); Wilhelm 
Borner, „Intelekt jako jednocząca siła moralna” (Wiedeń); Tokahiko Tomoyeda, „Siła życia jako si-
ła moralna” (profesor Uniwersytetu w Tokjo); Mahajot Sahai, „Wychowanie moralne w Gurukuli” 
(profesor Mohindra College, Indie); Frederick J. Gould, „Historia a wychowanie moralne” (Lon-
dyn): przemówienie pożegnalne – Oskar Halecki (profesor Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego, War-
szawa); zob.: Siły moralne wspólne wszystkim ludziom, ich źródła i rozwój przez wychowanie. Referaty 
wygłoszone na VI Międzynarodowym Kongresie Wychowania Moralnego w Krakowie. Wydane 
staraniem Komitetu Organizacyjnego VI Międzynarodowego Kongresu Wychowania Moralnego, 
Zakłady Graficzne „Bibljoteka Polska” w Bydgoszczy, 1934.

56 K. Maliszewski, Teoria wychowania moralnego…, s. 67.
57 „Oświata i Wychowanie”1934, r. VI, s. 77.
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nia moralnego, zwłaszcza w konfrontacji liberalnego, oświeceniowego liberalizmu 
z konserwatywnym, romantycznym nacjonalizmem”58.

Peter Peterson w swoim referacie nawiązał do zagadnień autorytetu, autono-
mii i dyscypliny w wychowaniu, które były przedmiotem dyskusji kongresu pary-
skiego (1930 rok). Podtrzymał swoje stanowisko, wyrażając pogląd, iż wychowanie 
młodzieży w całej Europie, zarówno w rodzinie jak i instytucjach wychowawczych 
różnego typu straciło punkt oparcia w racjonalizmie oświeceniowym, idealizmie 
filozoficznym (Fichtego, Hegla, Kanta), a współczesna pedagogika wyraża jedynie 
troskę przede wszystkim o egzystencję i konkretny byt indywidualnego człowieka. 
Wychowanie moralne, zdaniem referenta, powinno być zakorzenione na rodzimych 
pierwiastkach religii, języka, filozofii i opierać się na czynnikach narodowo-poli-
tycznych, w „atmosferze ścisłego narodowego zespolenia wszystkich jego członków”59.

Do czynników duchowych, będących podstawą wychowania moralnego, nawią-
zywał w swoim wystąpieniu Bogdan Nawroczyński. Świat realnie istniejący i świat 
wartości religijnych, poznawczych, estetycznych, moralnych często sobie przeciw-
stawiane, jak konstatował, powinien być zintegrowany w kontekście rozważań isto-
ty i celów wychowania moralnego. Autor sformułował tezę, iż „Nie nastawione na 
wartości czynniki wychowania ze świata faktów są bezduszne; nie związane z rze-
czywistością cele wychowania są nieżyciowe”60. Dążenie do syntezy tych „dwóch 
światów” powinno być nie tylko przedmiotem rozważań teoretycznych, ale również 
przyświecać wychowawcom w pracy z młodzieżą.

Na znaczenie nauczania historii dla rozwoju emocjonalnego i moralnego 
młodzieży zwracał uwagę polski przedstawiciel Zdzisław Zmigryder-Konopka (do-
cent historii starożytnej). We wnioskach końcowych swego wystąpienia domagał 
się uwzględnienia w programach kształcenia szerszej wiedzy o człowieku i społe-
czeństwie oraz oparcia jej o wspólne podstawy kultury europejskiej i narodowej. 
Podkreślał, że rozpowszechnienie „ogólnoludzkiej humanitas” jest koniecznością 
w kontekście współczesnych tendencji i przejawów życia społecznego61.

Sergiej Hessen podkreślał, iż cele wychowania moralnego muszą być obiektyw-
ne i odnosić się do relacji między jednostką a środowiskiem społecznym, bowiem 
„każde dążenie społeczne, indywidualne czy zbiorowe jest siłą moralną przez to, że 
buduje, lub pomaga do zbudowania pewnego systemu społecznego, utworzonego 

58 K. Maliszewski, Teoria wychowania moralnego..., s. 68.
59 P. Petersen, Narodowo-polityczne kształcenie moralności, [w:] Komitet Organizacyjny 

VI Międzynarodowego Kongresu Wychowania Moralnego, Siły moralne wspólne..., s. 32.
60 B. Nawroczyński, Świat faktów i świat wartości jako czynniki wychowania moralnego, [w:] 

Komitet Organizacyjny VI Międzynarodowego Kongresu Wychowania Moralnego, Siły moralne 
wspólne…, s. 91.

61 Zob.: Z. Zmigryder-Konopka, Humanizm jako czynnik wychowania moralnego, [w:] Komitet 
Organizacyjny VI Międzynarodowego Kongresu Wychowania Moralnego, Siły moralne wspólne…, 
s. 120–136.
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zgodnie z pewnymi w nim tkwiącymi normami obowiązującymi”62. Ideę i rolę syste-
mu społecznego jako wytworu kultury poddawał analizie także Florian Znaniecki. 
Zauważał, że znajduje się on obecnie w chaosie, co stawia współczesność przed ko-
niecznością zorganizowania wspólnych działań, w których „wszystkie siły moralne 
ludzkości, stare i nowe, znajdą wyraz bezpośredni bez konfliktów i bez wzajemnego 
zwalczania siebie”63.

Wypowiadając się z podobną intencją, także Ludwika Dobrzyńska-Rybicka 
(profesor Uniwersytetu Poznańskiego), przyjmując socjologiczny punkt widzenia, 
zwróciła uwagę na konieczność budowania wychowania moralnego w duchu idei 
pracy i współdziałania międzynarodowego, gdzie jednostki będą świadome swych 
obowiązków i zadań64.

Aktualny wydźwięk miało także wystąpienie Isaaca Polacco, członka zarządu 
Ligi Francuskiej Wychowania Moralnego, który zwrócił uwagę na niedocenianie 
roli wychowania moralnego w porównaniu z kształceniem. „Byłoby rzeczą pożąda-
ną – przekonywał – aby we wszystkich krajach orientacja władz rządowych i aka-
demickich zmierzała w kierunku: poświęcania większej uwagi wychowaniu, aniżeli 
wykształceniu”65.

Z tym wystąpieniem korespondował referat Paul de Vuysta pt. „Wychowanie 
moralne z punktu widzenia pedagogicznego i społecznego”, w którym autor okre-
ślił rolę rodziny, szkoły, organizacji społecznych i kościoła w wychowaniu moral-
nym, zwracając uwagę na najistotniejsze metody i zasady wychowania.

Teoretyczne podstawy wychowania moralnego z określeniem istotności moral-
ności, procesu wychowania moralnego i czynników warunkujących rozwój moralny 
dziecka jako jednostki, można też było odczytać między innymi w wystąpieniach 
Dymitra Katzaroffa66, Józefa Mirskiego67, Aliny Szemińskiej68.

Należy zwrócić także uwagę na szczególne znaczenie referatu Józefa Mirskie-
go, w którym autor zademonstrował duży stopień ogólności, syntetyzując wiedzę 
psychologiczną, socjologiczną i pedagogiczną na temat wychowania moralnego. 
Ukazał funkcje wychowania moralnego w kontekście wychowania w ogóle, jak rów-

62 F. Znaniecki, Dążenia społeczne jako siły moralne, [w:] Komitet Organizacyjny VI Między-
narodowego Kongresu Wychowania Moralnego, Siły moralne wspólne…, s. 147.

63 Tamże, s. 149.
64 Zob.: L. Dobrzyńska-Rybicka, Czynniki Wychowania moralnego w pracy zbiorowej, [w:] Ko-

mitet Organizacyjny VI Międzynarodowego Kongresu Wychowania Moralnego, Siły moralne wspól-
ne…, s. 162–165.

65 I. Polacco, Wychowanie ważniejsze, niż wykształcenie, [w:] Komitet Organizacyjny VI Mię-
dzynarodowego Kongresu Wychowania Moralnego, Siły moralne wspólne…, s. 201.

66 Zob.: D. Katzaroff, Czym jest wychowanie moralne?, [w:] Komitet Organizacyjny VI Między-
narodowego Kongresu Wychowania Moralnego, Siły moralne wspólne…, s. 269–283.

67 J. Mirski, Rola samowychowania w wychowaniu moralnem, [w:] Komitet Organizacyjny 
VI Międzynarodowego Kongresu Wychowania Moralnego, Siły moralne wspólne…, s. 299–324.

68 A. Szemińska, Rozwój pojęć moralnych u dziecka, [w:] Komitet Organizacyjny VI Międzyna-
rodowego Kongresu Wychowania Moralnego, Siły moralne wspólne…, s. 183–197.
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nież w odniesieniu do procesu samowychowania. Autor zwracał uwagę na takie 
antynomie, jak swoboda a przymus w wychowaniu oraz wychowanie indywidual-
ne a wychowanie społeczne, sugerując potrzebę podejścia integralnego do wycho-
wania, w którym współdziałają wszystkie czynniki rozwojowo-wychowawcze. Jak 
uzasadniał Józef Mirski, „wychowanie moralne może być tylko wychowaniem inte-
gralnym, że tedy w wychowaniu moralnym nie tyle chodzi o cząstkowe i specjalne 
cele i metody, a więc np. o samo – tzw. kształcenie woli i wypełnianie jej taką czy 
inną treścią, lecz raczej o całość wychowanka jako osobowości, i o pokierowanie 
samorzutnym jego rozwojem ku ideałowi osobowości moralnej. […] Istotą tej for-
my wychowania jest pewien szczególny stosunek między wychowawcą a wychowan-
kiem, a mianowicie stosunek oparty całkowicie na wzajemnej miłości i szacunku”69. 
Wychowanie moralne rozumiał jako „obcowanie duchowe” dojrzałej osobowości 
wychowanka z wychowankiem, który podlega wychowaniu i samowychowaniu rów-
nocześnie. Rozbudzenie dążenia do pracy nad sobą, nad swoim rozwojem uczucio-
wym, moralnym i społecznym uznał za główny sens pracy wychowawczej nauczycie-
la – wychowawcy. W podobnym duchu wystąpiła Helena Radlińska, stwierdzając, 
iż „Wychowanie wymaga atmosfery wolności i bezinteresownej służby, zwróconej 
ku wyżynnym, lecz wciąż zdobywanym źródłom, od wieków zasilających wszystkie 
narody”70. Trzeba przyznać, że myśl ta zawiera ponadczasowe przesłanie, które 
aktualne jest także współcześnie i stanowi podstawę do budowania nowoczesnej 
szkoły.

4. Wkład Polaków w promowanie idei wychowania  
moralno-społecznego

Oprócz Kongresów Wychowania Moralnego, tematykę wychowania społecz-
no-moralnego podejmowały inne zjazdy czy też kongresy o randze międzynarodo-
wej, gdzie swą obecność zaznaczali nie tylko ludzie nauki, ale również nauczycie-
le – praktycy z różnych szkół. Środowisko nauczycielskie było szczególnie mocno 
reprezentowane przez nauczycieli szkół średnich skupionych wokół Towarzystwa 
Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych71. Poza tym tradycje kongresów pedago-
gicznych sięgające czasów niewoli dowodzą, iż problem wychowania moralnego 
młodego pokolenia należał do istotnych kwestii wymagających zarówno opracowa-
nia teoretycznego, jak i podjęcia dyskusji na szerszym forum, skupiającym repre-
zentantów także różnych orientacji polityczno-ideologicznych.

69 J. Mirski, Rola samowychowania…, s. 320.
70 H. Radlińska, Interwencja, [w:] Komitet Organizacyjny VI Międzynarodowego Kongresu 

Wychowania Moralnego, Siły moralne wspólne…, s. 357.
71 Ł. Kabzińska, Udział polskich pedagogów w międzynarodowych kongresach nauczycieli szkół 

średnich okresu międzywojennego, „Forum Oświatowe” 2005, nr 1 (32), s. 129–142.
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W tematykę wychowawczą z uwzględnieniem problemu wychowania moral-
no-społecznego wpisują się także kongresy pedagogiczne zorganizowane w Polsce 
w latach 1929–1939. Pierwszy kongres odbył się w dniach 8–10 lipca 1929 roku 
w Poznaniu, drugi miał miejsce w Wilnie w dniach 5–8 lipca 1931 roku, trzeci 
zorganizowano we Lwowie w dniach 17–21 czerwca 1933 roku, natomiast czwarty 
w Warszawie od 27 do 29 maja 1939 roku72.

Pierwszy Kongres Pedagogiczny zorganizowany został przez Związek Pol-
skiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych i odbył się w 8–10 lipca 1929 roku 
w Poznaniu z okazji dziesięciolecia państwa polskiego oraz 10 rocznicy obrad 
Sejmu Nauczycielskiego. W zjeździe uczestniczyło około 2000 nauczycieli szkół 
powszechnych i średnich, delegacje nauczycielstwa czeskiego, słowackiego, jugo-
słowiańskiego i rumuńskiego oraz przedstawiciele Ministerstwo WRiOP i lokalne 
władze szkolne. W przemówieniu ministra oświaty Sławomira Czerwińskiego, za-
tytułowanym „O ideał wychowawczy szkoły polskiej”, został przedstawiony ideał 
wychowawczy jako najogólniejszy cel wychowania, uwzględniający potrzeby i aspi-
racje społeczeństwa w danym momencie dziejowym z jednoczesnym połączeniem 
potrzeb rozwojowych jednostki i grup społecznych.

Zarysowany przez Sławomira Czerwińskiego ideał wychowawczy został skon-
kretyzowany i przełożony na język praktyki w kolejnych wystąpieniach uczestników 
kongresu. Jakkolwiek główna tematyka kongresu poznańskiego dotyczyła analizy 
dotychczasowego postępu w dziedzinie reform szkolnych oraz dążenia do stworzenia 
jednolitego systemu szkolnego w państwie, to również znalazły się ważne odniesie-
nia do problematyki wychowania społeczno-moralnego. Między innymi Romuald 
Petrykowski domagał się, by wychowaniu szkolnemu nadać charakter społeczno-
-państwowy, a szkołę uczynić kuźnią rzetelnego patriotyzmu i państwowości pol-
skiej. Florian Znaniecki w swym wystąpieniu wypowiadał się za szeroko pojętym 
ruchem samokształcenia indywidualnego i samowychowania, jako skutecznej formy 
przygotowania się człowieka do aktywnej i wytrwałej działalności kulturalnej. Poza 
tym podkreślał znaczenie zorganizowanego współdziałania z organizacjami społecz-
nymi73.

Drugi Kongres Pedagogiczny, zorganizowany przez Wydział Pedagogiczny 
Związku Nauczycielstwa Polskiego, odbył się w Wilnie w dniach 4–8 lipca 1931 
roku. Obrady kongresu wileńskiego nawiązywały do głównych tematów kongresu 
w Poznaniu, a szczególnie dotyczyły celów wychowania i nauczania oraz zadań 
szkoły powszechnej. W kontekście wiodących problemów związanych z celami 
kształcenia i wychowania zastanawiano się nad tym, jakie cechy charakteru i umy-

72 Zob.: W. Wojtyński, Zjazdy oświatowe i kongresy pedagogiczne w okresie międzywojennym, 
„Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1959, nr 2, s. 3–26; W. Jamrożek, Kongresy pedagogiczne w roz-
woju myśli i praktyki edukacyjnej w II Rzeczypospolitej, [w:] W kręgu dorobku edukacyjnego II Rzeczy-
pospolitej, [red.] K. Jakubiak, T. Maliszewski, Kraków 2011, s. 15 – 28

73 Zob.: Ł. Kabzińska, Kongresy pedagogiczne w Polsce (1894–1939), [w:] Encyklopedia Pedago-
giczna XXI wieku, t. II, G–Ł, Warszawa 2003, s. 764.
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słu ucznia można i należy kształtować w procesie wychowania i nauczania. Okre-
ślano rolę poszczególnych przedmiotów nauczania w realizacji celów wychowania 
moralnego, koncentrując się na celach wychowawczych odnoszonych do ideału wy-
chowania społeczno-państwowego i demokratycznego kształtu życia w odrodzonej 
Polsce. Między innymi Karol Makuch w referacie dotyczącym celów i metod wy-
chowania i nauczania odniósł się do postulatów kongresu poznańskiego, formułu-
jąc wniosek, iż szkoła spełni swą misję dziejową, jeśli stanie się organem wychowa-
nia społeczno-państwowego. Do założeń tych nawiązywali kolejni mówcy: Hanna 
Pohoska, Maria Librachowa, Romuald Petrykowski i Hugo Kaufman, którzy ukazy-
wali możliwości realizacji przyjętych celów ogólnych w nauczaniu poszczególnych 
przedmiotów szkolnych.

Oprócz obrad plenarnych uczestnicy II Kongresu Pedagogicznego pracowali 
w pięciu komisjach tematycznych, z których pierwsza poświęcona była organizacji 
wychowania, gdzie podczas obrad wypracowano wniosek, że szkoła przez odpo-
wiednie wychowanie fizyczne, higieniczne, społeczno-moralne i intelektualne po-
winna wychowywać obywateli „zdrowych i sprawnych fizycznie; rozwiniętych umy-
słowo i wyposażonych w życiowo potrzebną, kulturalnie użyteczną wiedzę ogólną 
oraz fachową, wychowanych w kulturze moralnej i towarzyskiej”. Praca wychowaw-
cza w szkole powinna być nastawiona na samokształcenie i samowychowanie, na 
samorządzie uczniowskim w ścisłej współpracy z rodziną74. Podsumowując obrady 
II Kongresu Pedagogicznego należy stwierdzić, że ugruntował on stanowisko wy-
chowania społeczno-państwowego, przy czym wypracowano teoretyczne przesłanki 
ideału wychowania państwowego, w którym znaczącą rolę przypisywano nauczycie-
lowi i organizacjom uczniowskim75.

Trzeci Kongres Pedagogiczny odbył się we Lwowie w dniach 17–21 czerwca 
1933 roku i obradował pod hasłem „Szkolnictwo wobec rzeczywistości”. Tema-
tycznie nawiązywał do ideału wychowawczego sformułowanego przez kongres po-
znański. Celem i treścią obrad plenarnych, jak również dyskusji była interpretacja 
wielorakich szczegółów nowego ustroju szkolnego, związanego z realizacją ustawy 
o ustroju szkolnictwa z 11 marca 1932 roku. Przedstawiano w trakcie obrad możli-
wości realizowania wychowania państwowego w różnych dziedzinach pracy szkol-
nej. Kongres lwowski potraktował problematykę wychowania państwowego trojako: 
1) zajął się analizą nowych programów nauczania pod względem obywatelskim, 
społecznym, gospodarczym, historycznym, uznając je za istotę wychowania pań-
stwowego; 2) określił zasady organizacyjne szkół powszechnych, średnich i zakła-
dów kształcenia nauczycieli oraz ich zadania w zakresie wychowania państwowego; 
3) poddał analizie zadania ucznia i nauczyciela w rzeczywistości polskiej oraz rolę 
oświaty pozaszkolnej76.

74 Ł. Kabzińska, Kongresy pedagogiczne…, s. 765.
75 Tamże, s. 765–766.
76 Tamże, s. 767–768.
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Czwarty Kongres Pedagogiczny zorganizowany został przez Zarząd Główny 
ZNP i odbył się 27–29 maja 1939 roku w Warszawie77. Kongres obradował pod ha-
słem: „Wychowanie a struktura społeczna Polski” i na pierwszym miejscu postawił 
sprawy społeczne i społeczną rolę wychowania. Zagadnienie to zaprezentował Józef 
Chałasiński, który wskazał na związek między wychowaniem a strukturą społeczną 
Polski, przestrzegał przed nadinterpretacją roli wychowania, wskazywał na rozbież-
ności między nadziejami społeczeństwa związanymi z wychowaniem a praktyczny-
mi rezultatami. Jego zdaniem, o jednolitości społecznej systemu szkolnego decydu-
je przede wszystkim dostępność szkoły dla wszystkich ludzi o różnych poziomach 
zamożności, demokratyczne treści nauczania, oparcie procesu wychowania na 
zasadzie wolności i godności człowieka. Kolejne referaty (Heleny Radlińskiej, 
Antoniego Bolesława Dobrowolskiego) zawierały również elementy krytyki wobec 
wychowania państwowego. Przedmiotem rozważań stała się także funkcja społecz-
na systemu oświaty i wychowania, a głównymi referentami byli Maria Uklejska, 
Czesław Wycech, Tadeusz Burakowski.

Ważnym zagadnieniem podejmowanym przez IV Kongres było wychowanie 
patriotyczne, tj. „w służbie ojczyźnie”, gdzie za podstawowe uznano idee człowie-
czeństwa i wolności jednostki oraz obywatelsko-wojskowe i społeczno-moralne przy-
gotowanie do obrony kraju i pomnażania jego dorobku we wszystkich dziedzinach.

Kongres ten, podobnie jak wiele międzynarodowych kongresów pedagogicz-
nych organizowanych w duchu idei Ligi Nowego Wychowania, podjął uchwałę o ko-
nieczności uniezależnienia szkolnictwa od jakichkolwiek grup partyjno-politycz-
nych i wyznaniowych. Akcentowano konieczność wychowania nowego obywatela 
zaangażowanego w służbie dla postępu i demokracji oraz postulowano dokonanie 
przeobrażeń społecznych w kraju przez zreformowaną pracę wychowawczą szkoły 
i działalność pozaszkolną. Podniesienie poziomu intelektualnego narodu, a szcze-
gólnie młodego pokolenia wiązano z profesjonalizmem nauczyciela, jego kompe-
tencjami oraz osobotwórczą rolą.

Polskie osiągnięcia w zakresie pedagogiki zyskiwały pozytywną opinię europej-
skiego środowiska naukowego, m.in. w zakresie metod i form wychowania społecz-
nego opartych na samorządzie uczniowskim i spółdzielczości szkolnej. Doceniano 

77 Na program kongresu złożyły się przede wszystkim referaty: Józefa Chałasińskiego „Wy-
chowanie a struktura społeczna Polski”, Heleny Radlińskiej „Rola wychowania w przebudowie 
społecznej”, Antoniego Bolesława Dobrowolskiego „Wytyczne demokratycznego ustroju oświaty”, 
Zygmunta Mysłakowskiego „Współudział nauczycielstwa w tworzeniu systemu wychowawczego 
w państwie”, Jana Kolanki „Rola zrzeszonego ruchu nauczycieli w rozwoju szkolnictwa”, Stefa-
na Baleya „Czynnik psychologiczny w budowie programów”, Stanisława Kalinowskiego „Rola spo-
łeczna nauki”. Poza tym referaty w sekcjach wygłosili: Janina Bużycka, Albin Jakiel, Henryk Rowid, 
Karol Maj, Stanisław Rychliński, Władysława Hoszowska, Aleksander Patkowski, Ignacy Solarz, 
Ludwik Goryński, Maria Kaczyńska, Maria Uklejska, Czesław Wycech, Tadeusz Burakowski, Tade-
usz Kotarbiński, F. Dąbrowski, Stanisław Kwiatkowski, Władysław Radwan, Marian Odrzywolski, 
Bronisław Chrościcki, S. Skrzewski, J. Bednarz, Kazimierz Korniłowicz, Hanna Pohoska. Zob.: 
Wacław Wojtyński, Zjazdy oświatowe i kongresy pedagogiczne…, s. 22.
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wkład Heleny Radlińskiej, a w uznaniu powierzono jej udział w pracach komitetu 
redakcyjnego nad zbiorową książką poświęconą prof. Ovide Decroly’emu, gdzie 
zamieszczono również jej artykuł poświęcony zadaniom społecznym wychowania78. 
Recenzowano także pozytywnie prace polskich pedagogów, zwracając uwagę na 
oryginalność myśli takich autorów, jak Mieczysław Ziemnowicz – „Problemy wy-
chowania współczesnego” (1927) czy Henryk Rowid – „Szkoła twórcza” (1927)79.

Udział polskich pedagogów na arenie międzynarodowej w różnych kongresach 
i zjazdach przyczyniał się do upowszechniania wiedzy o stanie poszukiwań badaw-
czych polskich uczonych reprezentujących różne, także tworzące się subdyscypli-
ny pedagogiczne. Przekazywano informacje o tendencjach rozwojowych polskiej 
oświaty, o dorobku naukowym, jak również o osiągnięciach w zakresie wychowania.

Miejscem, gdzie także zaznaczyła się polska myśl wychowawcza, był kongres 
w Locarno (3–15 sierpnia 1927). Zorganizowało go angielskie stowarzyszenie 
„Nowe Wychowanie”, występujące pod nazwą „The New Education Fellowship”, 
którego ideologia zmierzała do wychowania nowego człowieka. Ideologia „Fellow-
ship” powstała jako protest przeciw nienawiści, wojnie i burzeniu dorobku kultu-
ralnego wielu pokoleń. Szukanie dróg nowego wychowania, postulowanie wzorca 
nowego człowieka, stawiającego na takie wartości jak przyjaźń, miłość, dobro, tole-
rancja, pokój stało się głównym motywem obrad kongresu. Jego główne przesłanie 
oddaje najlepiej wypowiedź polskiego uczestnika kongresu Mieczysława Ziemno-
wicza, określającego istotę nowego wychowania jako takie, które „ma ludzi zbliżać 
do siebie, nie oddalać, ma wszczepiać w serca potrzebę współpracy, nie walki, chęć 
poznania i wzajemnej pomocy, a nie pogardę lub lekceważenie. Środkiem do tego 
celu musi być wychowywanie w grupie, w którym jednostka dobrowolnie podda się 
dla wyższego celu ograniczeniom, wynikającym ze wspólnego pożycia. Wychowa-
nie musi oprzeć się na naturalnych popędach dziecka”80.

Udział Polaków na kongresie w Locarno był imponujący. Wzięło w nim udział 
52 uczestników z Polski, a wśród nich Maria Grzegorzewska, Józef Mirski, Jani-
na Młodowska, Anna Oderfeldówna, Stefan Szuman, Mieczysław Ziemnowicz81. 
W sumie w kongresie tym uczestniczyło ponad 1100 delegatów. Najliczniej prezen-
tował się świat anglosaski, później Niemcy (240 osób), zaś inne grupy nie przekra-
czały liczby 50 osób. Na kongresie byli także delegaci z tak odległych krajów, jak: 
Korea, Japonia, Chiny, Nowa Zelandia, Australia, Indie, Arabia82.

78 L. Grochowski, Studia z dziejów polskiej szkoły i pedagogiki…, s. 78.
79 Tamże, s. 52–55.
80 M. Ziemnowicz, „Wolność w wychowaniu”. Na marginesie Międzynarodowego Kongresu „no-

wego wychowania” w Locarno 3–15 VIII 1927 r., „Przegląd Pedagogiczny” 1927, nr 31, s. 732–733.
81 M. Grzegorzewska, IV Kongres Międzynarodowej Ligi Nowego Wychowania, „Polskie Archi-

wum Psychologii” t. I, 1927, nr 4, s. 324.
82 IV Konferencja Międzynarodowej Ligi Nowego Wychowania w Locarno, „Przegląd Pedagogicz-

ny” 1927, nr 18, s. 436.
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W kręgu zainteresowań problematyką wychowawczą pozostawał również 
VI Międzynarodowy Kongres Ligi Nowego Wychowania, który odbył się w Nicei 
w dniach 29 lipca –12 sierpnia 1932 roku. Za problem wiodący przyjęto związki 
wychowania z rozwojem społecznym. Rozważania skoncentrowano wokół dwóch 
zagadnień: „W jaki sposób wychowanie dostosowuje się do nowych potrzeb, wy-
wołanych przez szybko zachodzące przemiany społeczne?”; „W jaki sposób wycho-
wanie przyczynia się do doskonalenia społeczeństwa?” Powyższe problemy przed-
stawiane były w formie wykładów traktujących zagadnienie w sposób zasadniczy 
i ogólny oraz podczas obrad w sekcjach w postaci referatów i dyskusji83.

Interesujące postulaty wychowawcze pod adresem ówczesnej szkoły w swoim 
wystąpieniu wysunął Jean Piaget, który stwierdzał, iż aktualnie i dziś „potrzeba 
zaprowadzenia w szkole tzw. kultury społecznej, przetworzenia szkoły, dotąd izo-
lowanej od ludzkiej rzeczywistości, w żyjący element życia społecznego, gdyż tylko 
wtedy może się ona stać pozytywnym czynnikiem w tworzeniu się dziś już nieunik-
nionych przemian. Chcąc wytworzyć silne indywidualności, które mogłyby i chcia-
ły, zachowując siły i sumienia, w dobie kryzysu, ponosić odpowiedzialność za 
doprowadzenie go do końca, trzeba wychowanie oprzeć na religii jako niewzruszo-
nej i niezmiennej podstawie, podwalinie opinii, moralności, poczucia obowiązku 
i odpowiedzialności, dającej świadomość celów i znaczenia życia”84. J. Piaget wy-
kazał również analogię między historycznym rozwojem społeczeństw a rozwojem 
psychicznym dziecka, analogię między egocentryzmem dziecka a egocentryzmem 
poszczególnych narodów. Wyraził obawę, że ówczesne społeczeństwa nie dojrzały 
do idei solidaryzmu społecznego, skoro nie potrafią wyzwolić się z egoizmu nacjo-
nalistycznego.

Na nowe aspekty w wychowaniu zwróciła uwagę w swoim wystąpieniu He-
lene Parkhurst. Uznała ona, iż nowe wychowanie powinno przystosowywać czło-
wieka lepiej do życia politycznego, społecznego i ekonomicznego, powinno brać 
odpowiedzialność za usuwanie antagonizmów społecznych i narodowych. Podkre-
ślała potrzebę odnowienia wiary w wartości indywidualne, tkwiące w jednostce 
przy jednoczesnym docenianiu potrzeby rozwoju solidaryzmu społecznego w celu 
doskonalenia świata85.

Zarysowane powyżej poglądy na wychowanie społeczno-moralne uzewnętrz-
nione w kongresach międzynarodowych, w których udział mieli także przedstawi-
ciele Polski, są przykładem na to, iż ustalanie kierunków i możliwości porozumienia 
się w tak ważnej kwestii różnych narodów (i narodowości) jest fundamentem dla 

83 VI Międzynarodowy Kongres Nowego Wychowania, „Przegląd Pedagogiczny” 1932, nr 15, 
s. 292.

84 Z. Iwaszkiewiczowa, VI Kongres Ligi Nowego Wychowania (New Education Fellowship), cz. II, 
„Przegląd Pedagogiczny” 1932, nr 24, s. 482 – 483.

85 Z. Iwaszkiewiczowa, VI Kongres Ligi Nowego Wychowania (New Education Fellowship), 
cz. III, „Przegląd Pedagogiczny” 1932, nr 25, s. 502.
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realizacji uniwersalnych wartości. Próbowano wówczas wyznaczyć kluczową rolę 
podstawowym środowiskom wychowawczym, a w szczególności rodzinie i szkole, 
z jednoczesnym dużym zainteresowaniem państwa w celu stworzenia dobrych pod-
staw organizacyjnych i programowych do realizacji procesu wychowania.

Kongresy i zjazdy stanowiły doskonałą okazję do wyjaśnienia i sprecyzowa-
nia, czym jest moralność, rozwój moralny i wychowanie moralne oraz jakie są 
skuteczne metody ich wdrażania. W prowadzonych dyskusjach odwoływano się do 
wybranych, aktualnych kierunków filozoficznych i koncepcji teoretycznych wycho-
wania moralnego. Były one dobrym miejscem do polemiki naukowej w konfronta-
cji z doświadczeniami z praktycznej działalności wychowawczej. Nie omijały także 
trudnych problemów, takich chociażby jak spór o istotę moralności i jej związek 
z nurtami religijnymi, kwestie związku wychowania z ideologią państwową, a także 
wypracowanie nowego ideału człowieka w odniesieniu do ogólnoludzkich i narodo-
wych wartości.

Wydaje się, że problemy podejmowane na ówczesnych zjazdach pedagogów w ni-
czym nie straciły aktualności i powinny być poddane kolejnej reinterpretacji w chwili 
obecnej, z uwzględnieniem zmiany realiów tak w Polsce obecnej, jak i na świecie.
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The Concept of a Moral-Social Education on the Agenda  
of International  Pedagogic Conventions in the Interwar Period

Summary: The issue of a moral and social education became increasingly important during the 
two interwar decades and was dealt with in manifold ways on international and Polish levels. It 
was attempted to create the vision of a “New Man” perfectly adapted to a life in an age of peace, 
acting upon the ideas of cooperation, solidarity, justice etc.

The practical exigency to join the forces of the intelligentsia worldwide in order to work out 
a reference framework of moral education based on universal human and national values be-
came an issue of top priority for organizations like The International Conventions of the League 
of a New Education, The International Congress of Moral Education, The International Con-
ventions of Secondary School Teachers as well as for conventions organized in Poland (Poznań 
1929, Wilno 1931, Lwów 1933, Warsaw 1939). The leading representatives of pedagogic sci-
ences in Europe and Poland aspired the concept of an exemplary Man, modeled on such values 
as patriotism, peace, freedom, a civic sense of duty, friendship, tolerance, the belief in the good, 
appreciation of work, individuality etc. The key roles to turn these ideas/values into reality were 
assigned to families and schools, whereas it was the duty of the State to  provide the appropri-
ate framework,  organizational and programmatic, to accomplish the educational process suc-
cessfully.

Key words: moral-social education; civic education; issues of a moral education; moral devel-
opment; universal human values; national values; International Conventions of the League of 
a new Education; International Congresses of Moral Education; pedagogic conventions 
in Poland. 


