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Wstęp
Podczas plenum Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodowej z 5 stycznia 1966 roku głos zabrał Edward Ochab1. Wygłosił przemówienie podsumowujące akcję „Tysiąca szkół na Tysiąclecie”. Zaznaczył, że wyniki zbiórki pieniężnej
na budowę nowych gmachów szkolnych przekroczyły spodziewane rezultaty.
Zakładano, że społeczna akcja przynosić będzie rocznie ze składek 1 mld zł.
Jednakże w latach 1959–1965 udało się zebrać 8,5 mld zł. Wynik był tym bardziej zaskakujący, że na samym początku realizacja zbiórki napotkała różne
organizacyjne problemy. W dalszej części swojego wystąpienia Ochab przedstawił plenum efekty budownictwa szkolnego, jakie zapewniły dodatkowe środki
zebrane podczas zbiórki społecznej2. Z tej perspektywy akcję można było uznać
za niewątpliwy sukces władzy.
Projekt społecznej akcji na tysiąclecie państwa polskiego został zainicjowany
podczas narady działaczy oświatowych, która odbyła się 24 września 1958 roku.
Pomysł wysunąć miał sam I sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (KC PZPR) Władysław Gomułka. W ciągu kolejnych lat
władza podjęła mnóstwo starań, aby projekt ten został zrealizowany. Zorganizowano specjalny fundusz, który miał koordynować zbiórkę. Dokonano także wielu
zmian w dziedzinie oświaty i budownictwa. Równocześnie szerzono propagandę
polityczną, która wykorzystywała wizerunkowo wszystkie osiągnięcia tego projektu. Wyniki akcji okazały się na tyle dobre, że komunistyczne władze postanowiły zorganizować podobną zbiórkę na rzecz budowy szkół-pomników. Dlatego
ostateczne zakończenie akcji budowy tysiąclatek nastąpiło dopiero w 1972 roku,
czyli sześć lat po tysięcznej rocznicy polskiej państwowości. Po wszystkich tych
zabiegach władz na terenie całej Polski młodzież mogła udać się do nowych
szkół, które już na pierwszy rzut oka
wyraźnie odbiegały od tych budowanych dotychczas.
W taki oto sposób można pokrótce
streścić przebieg akcji „Tysiąca
szkół na Tysiąclecie”. To zagadnienie jak najbardziej zasługuje na to,
aby stać się przedmiotem badań
historycznych. Akcja okazała się
Fot. 1. Szkoła tysiąclecia w Węgierskiej Górce, 1973
jednym z największych sukcesów
7
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wizerunkowych władz Polski Ludowej. Jej efekty są widoczne do dzisiaj w postaci
wzniesionych wówczas budynków. Ponadto po projekcie nie pozostały jedynie
gmachy szkolne. Pamięć o społecznej akcji, która miała poprawić kondycję polskiej oświaty, w dalszym ciągu żyje w społeczeństwie. Jest pamiętana, a niekiedy
stawiana za wzór słusznych rozwiązań. Zresztą nie ma w tym niczego dziwnego.
W gmachach szkół wybudowanych dla uczczenia tysiąclecia państwa polskiego
gros swojego czasu spędziły tysiące młodych Polaków i z każdym nowym rokiem
szkolnym kolejni uczniowie mają okazję się w nich uczyć.
Cała literatura dotycząca tysiąclatek okazuje się zaskakująco niewielka. Osoba
zainteresowana tym tematem nie znajdzie nic oprócz kilku artykułów naukowych3 oraz krótkich artykułów prasowych4. Skłania to do postawienia pytania,
jakie są powody takiego stanu rzeczy. Może wynikać to z tego, iż temat nie wydaje
się porywający. Cóż przecież można ciekawego napisać o budowaniu szkolnych
budynków czy o prowadzonej zbiórce pieniężnej? Są to jednak pozory. Dogłębna
analiza źródeł oraz odniesienie samej akcji do szerszego kontekstu historycznego
pozwolą na wyprowadzenie wielu istotnych wniosków.
Kolejne poznawane szczegóły akcji budowy szkół tysiąclecia sprowokowały
mnie do zainteresowania się kilkoma nowymi zagadnieniami. Wkrótce okazało
się, że moja praca nie może się obyć bez odpowiedzi na następujące pytania.
Po pierwsze i najważniejsze, czy sama akcja nie była jedynie propagandowym
dodatkiem to zaspokojenia realnych potrzeb szkolnictwa? Innymi słowy, czy
szkoły te zostałyby wybudowane bez przeprowadzenia takiej zbiórki, jeżeliby nie
warunkowały jej specyficzne, polityczne zapotrzebowania? Jest to istotna kwestia, ponieważ ukazuje wiele mechanizmów działania Polski Ludowej. Po drugie,
w jaki sposób autorytarne władze PRL zdołały przeprowadzić akcję – w sferze
deklaracyjnej – charytatywną? Czy w ogóle zasadne jest użycie takiej kategorii
na określenie społecznej zbiórki i pomocy przy budowie nowych szkół? Ile było
w tym wszystkim przymusu, a ile dobrowolności? Trzecim zagadnieniem, jakie
zainteresowało mnie już na samym początku badań, była kwestia propagandy
politycznej, jaka towarzyszyła realizacji państwowego projektu. Nie wystarczy
jednak przedstawić jej formy, ważna jest także treść. Chwyty propagandowe
oraz mniej lub bardziej spójny przekaz w mediach wydają się niezwykle interesujące. Szczególnie zważywszy na to, jak spektakularnym sukcesem okazał się
cały projekt budowy tysiąclatek. Czwarte pytanie nasuwające się po przebadaniu zasobu źródłowego dotyczy zmian, jakie nastąpiły wraz z powiększeniem
zaplecza polskiej oświaty o tysiące nowych klas lekcyjnych. Zmiany w systemie
szkolnictwa Polski Ludowej musiały być powiązane z prowadzonym właśnie
8
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projektem budowy szkół-pomników. Co więcej, na zagadnienie to możemy spojrzeć szerzej. Wraz z nowymi szkołami nie zmieniły się tylko formy kształcenia.
Modyfikacji uległy także inne dziedziny, niekoniecznie ściśle związane z edukacją. Mowa tutaj o architekturze oraz technologii budownictwa. Obie te dziedziny
musiały zastosować nowe rozwiązania, aby budowa tak dużej liczby szkół w tak
krótkim czasie stała się w ogóle możliwa. Ostatnie pytanie odnosi się bardziej
do aspektów socjologicznych. Czemu akurat ta akcja została uznana za duże
osiągnięcie, mimo że w latach jej trwania państwo wybudowało większą liczbę
zwyczajnych szkół?
Przy przedstawianiu założeń pracy warto także odnieść obrany temat do nurtu
badań. Z drugiej jednak strony muszę przyznać, że z racji tak skromnego zasobu
opracowań odnoszących się do akcji tysiąclatek nie mogłem sobie pozwolić ani
na poszukiwanie wielu paralel, ani na prowadzenie wymyślnych rozważań na
ten temat. Niemniej warto mieć na uwadze, jaką klasyfikację problemową da się
nadać tematowi szkół tysiąclecia. Przy tym temacie adekwatny zdaje się kierunek
historiografii, który zajmuje się problematyką starań o przyśpieszoną modernizację. Nagłe i skokowe polepszenie stanu polskiej oświaty przypomina bowiem
inne wysiłki podejmowane w walce z różnego typu zapóźnieniami. XX wiek zdaje
się mieć mnóstwo przykładów podobnych działań. Niewątpliwie istnieje pewna
korelacja pomiędzy podobnymi projektami a komunistycznym modelem państwa.
Jednakże problem ten jest o wiele starszy. Wszak nigdy w dziejach rozwój cywilizacyjny nie postępował równomiernie na mapie całego świata5. Podobny problem
przyśpieszonej modernizacji państwa dotyczył choćby Królestwa Kongresowego
w pierwszej połowie XIX wieku6. Istotną pozycją wśród polskich opracowań
omawiających to zagadnienie jest monografia Adama Leszczyńskiego7.

Kształt pracy
Pierwszym odruchem przy komponowaniu tekstu historycznego jest przedstawienie omawianego tematu chronologicznie. Nakazywałoby to rozpoczęcie pracy
od pierwszych pomysłów na zaspokojenie potrzeb oświaty i zakończenie jej na
otwarciu ostatniej szkoły-pomnika czy też na ostatnich rozliczeniach funduszy
zbiórkowych. Takie rozwiązanie wiązałoby się jednak z pewnymi ograniczeniami.
Jak ukazać wszystkie problemy związane pośrednio z projektem? Jaką zachować
przy tym kolejność, skoro występowały one jednocześnie? W jaki sposób podzielić rozdział poświęcony kontekstom historycznym? Sam ten temat okazałby się
9
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na tyle duży, że pierwsze informacje o zbiórce na budowę szkół, pojawiłyby się
dopiero w połowie tej książki.
Z tych względów postanowiłem odejść od ścisłej chronologii i ułożyć tekst
w trochę inny sposób. Podstawowym kryterium kolejności rozdziałów stało się
to, w jakim stopniu dany problem dostępny był szerokim kręgom społecznym,
a w jakim jedynie garstce specjalistów lub partyjnych decydentów. Taka kompozycja nakazuje rozpoczęcie pracy od przedstawienia oficjalnego przebiegu projektu,
od początku aż do samego końca. Będzie to zarazem niedługie wprowadzenie do
tematu. Wszystkie kolejne rozdziały będą dotyczyć coraz poufniejszych zagadnień. Od realizacji zbiórki pieniężnej poprzez propagandę towarzyszącą akcji aż
po dokumenty stanowiące ścisłą tajemnicę państwową, związaną z kwestiami
bezpieczeństwa kraju.
Dlaczego dostęp do informacji powinien być wyznacznikiem kolejności? Jest ku
temu kilka powodów. Po pierwsze, taki układ pracy przedstawia to, jakie formy
realizacji projektu przyjęły komunistyczne władze. Po drugie, wskazuje na jeden
z głównych problemów, nad którymi pragnąłbym zatrzymać się podczas analizy
projektu. Jak dalece ta akcja była odgórnie sterowanym projektem o wyraźnych,
zdefiniowanych celach propagandowo-politycznych?
Należy także wytłumaczyć podział pracy na dwie części. Pierwsza, Tysiąclatki
dla społeczeństwa, odnosi się do tych wszystkich informacji, z jakimi mogli się
spotkać przeciętni obywatele PRL. Z kolei druga część, Tysiąclatki dla władzy,
zawiera wszystko, czego decydenci nie przeznaczyli do wiadomości publicznej.
Taki podział jest do pewnego stopnia sztuczny, granica pomiędzy nimi bowiem
zdaje się płynna. Trzeba go jednak było wprowadzić dla lepszego uporządkowania wywodu.
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Wstęp [w:] Centrum i peryferie, pod red. B. Gołębiowskiego, Łomża 1999, s. 7–8.
6
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Podziękowania
Mówi się, że sukces ma wielu ojców, a porażka jest sierotą. Pozwolę sobie na
pewną dozę zuchwalstwa i wymienię osoby, dzięki którym powstała ta książka.
Przede wszystkim podziękowania należą się dr. hab. Maciejowi Wojtyńskiemu.
To właśnie on był pomysłodawcą przygotowania pracy naukowej poświęconej
tysiąclatkom. Dzięki jego intuicji udało mi się odnaleźć tak interesujący temat
badawczy. Nie bez znaczenia był także jego udział w procesie tworzenia. Profesor
Wojtyński był promotorem tej monografii, która w pierwszej wersji powstała jako
praca magisterska. Jestem mu niezmiernie wdzięczny za okazane wsparcie, cierpliwość oraz zainteresowanie. Chciałbym podziękować także dr. hab. Błażejowi
Brzostkowi oraz dr. hab. Marcinowi Zarembie, którzy wspólnie prowadzili seminarium dyplomowe w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Na
tych zajęciach przedstawiłem wstępny zamysł pracy i uzyskałem wiele cennych
wskazówek oraz sugestii co do kierunku planowanych badań.
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1. Oficjalny przebieg akcji

Część I

Tysiąclatki
dla
społeczeństwa
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Sto, tysiąc razy podpisuję się całym sercem, umysłem i wolą pod nim
[pod apelem o budowę tysiąca szkół – przyp. K.W.]1
– list nauczycielki z Sokolników, pani Umińskiej do Władysława Gomułki, 19 września 1958

1. Oficjalny przebieg akcji
Za pierwszą oficjalną zapowiedź akcji budowy tysiąclatek można uznać wypowiedź Gomułki z 7 września 1958 roku. Był to fragment jego przemówienia wygłoszonego na ogólnopolskich dożynkach. Towarzysz „Wiesław” zaznaczył wówczas,
że konieczne jest zainicjowanie akcji budowania szkół siłami społecznymi, aby
państwo nie musiało samo dźwigać tego obowiązku2. Taka akcja miałaby być
jedną z naczelnych form uczczenia zbliżającego się tysiąclecia. W przemówieniu
tym nie padło jeszcze konkretne hasło budowy tysiąca nowych szkół. Gomułka
mówił wówczas o uczczeniu rocznicy poprzez „zbudowanie na terenie całego
kraju najwartościowszych pomników w postaci tysięcy [podkr. K.W.] pięknych,
zdrowych i wygodnych szkół dla swoich dzieci”3. Niewykluczone, że właśnie ten
zwrot retoryczny w nieodległej przyszłości zainspirował władze do ustalenia
za cel akcji wybudowanie właśnie tysiąca szkół-pomników. W swoim przemówieniu I sekretarz podkreślił, że
przygotowanie do inwestycji trzeba
rozpocząć natychmiast. Przedstawił
także, na czym dokładnie miałaby
polegać powszechność akcji. Kiedy
jedni obywatele mieli bezpośrednio
budować nowe szkoły, inni mieli
zwozić lub wytwarzać niezbędne
materiały. Zdaniem Gomułki architekci powinni przygotować w czynie
społecznym potrzebną dokumentację, a reszta społeczeństwa odpowiednio się opodatkować. Cytowany
na wstępie tego rozdziału fragment
Fot. 2. Władysław Gomułka i Marian Spychalski
w kuluarach Sejmu, 1957
listu ukazuje, jak szerokim echem
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odbiła się wypowiedź wygłoszona
przez Gomułkę podczas dożynek.
Niewiele później konieczność rozpoczęcia akcji budowy tysiąclatek
została wyartykułowana podczas
XII Plenum KC PZPR4. Hasła, jakie
pojawiły się podczas obrad, doczekały się pozytywnego odzewu społecznego5. Wkrótce Ogólnokrajowy
Komitet Frontu Jedności Narodu (OK
FJN) powołał do życia Społeczny
Fundusz Budowy Szkół (SFBS). Jego
zadaniem była realizacja projektu, Fot. 3. Przewodniczący Rady Państwa Aleksander
który nakreślił w swojej wypowie- Zawadzki (pierwszy od prawej), 1957
dzi Gomułka oraz precyzowały stosowne uchwały wydane na XII Plenum6. Owo plenarne posiedzenie OK FJN odbyło
się 29 listopada 1958 roku7. Wzięli w nim udział między innymi członkowie Prezydium Komitetu Przygotowawczego Obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego,
kuratorzy okręgów szkolnych i przedstawiciele innych wówczas działających
ogólnokrajowych funduszy społecznych. Aleksander Zawadzki, przewodniczący
OK FJN, odczytał podczas posiedzenia referat o zadaniach FJN w realizacji hasła
budowy 1000 szkół oraz o utworzeniu SFBS. W wyniku dalszych obrad podjęto
uchwałę o powołaniu do życia tej nowej instytucji.
W ten sposób rozpoczęła się ogólnopolska zbiórka środków niezbędnych do
rozpoczęcia dodatkowych inwestycji szkolnych. Jednym z założeń akcji budowy
tysiąclatek było zaangażowanie jak największej części społeczeństwa8. W 1961
roku zauważono, że szczególnie sprawnie realizowana jest zbiórka pieniędzy od
robotników. Dokładali oni na budowę tysiąclatek 0,5% swoich zarobków9. W tym
samym czasie świadczenia z pozostałych sektorów rosły, choć w dalszym ciągu
nie osiągnęły oczekiwanego wymiaru. Akcja budowy szkół tysiąclecia przez
kolejne lata wciąż cieszyła się zainteresowaniem społecznym10. Według informacji
dostępnych władzom największego wsparcia udzielano budowom szkół o ośmiu
pomieszczeniach do nauki11. Odnotowywano, że niekiedy chęci do czynów były
większe niż możliwości materiałowe. Często podkreślaną informacją był udział
w akcji zbiórkowej środowisk polonijnych.
W 1959 roku przygotowano pierwszą „listę tysiąclatek”. Znalazło się na niej
221 obiektów, które miały powstać w najbliższym czasie sumptem społecznym12.
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