




~(1 

I przed Narodem 
niosą oświaty kaganIec 

1918-1928 



Egzemplarz 

NI ... ..................... .. 

Czcionkami Drukarni Państwowej 10 Łodzi. 



Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Ignacy Mościcki 





" ... 1 przed Narodem 
niosą 

oświaty kaganiec" 

1918-1928 . 

Jednodniówka 
Z Okazji Dziesięciolecia SzI<oInictwa 

Powszechnego 
wydana 

przez Komitet Wystawy Szkolnictwo Powszechnego 
w powiecie Łódzkim 



... Wyżej porywać dusze1 

A żadnej ziemią nie ~ skalać 1 
Ale wszystkie pozapalać 
N a nowe wieki i czyny . 

. Juljusz Słowacki. 

J 



Marszałek Józef Piłsudski 





Dr. Qustaw Dobrucki 
Millister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 

Wladyslaw Żlobicki 
Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Powszechnego 





Dr. Antoni Ryniewicz 
Kurator Okręgu Szkolnego Łódzkiego 

Dr. Leon Pilecki 
Naczelnik Wydziału Szkolnictwa 

Powszechnego w Kuratorjum Okręgu 
Szkolnego Łódzkiego 

Edmund P/aj/er 
Wizytator Szkolnictwa Powszechnego 

W Kuratorjum Okręgu Szkolnego 
Łódzkiego 





W/adyslaw Jaszczolt 
Wojewoda Łódzki 

Aleksy Rżewski 
Starosta Powiatu Łódzkiego 





R
a

d
a

 S
zk

o
ln

a
 P

ow
ia

to
w

a 
w

 Ł
o
d
z
i
 

Si
ed

zą
 o

d 
le

w
ej

 k
u 

pr
aw

ej
: 

G
. 

M
os

ki
ew

ic
zó

w
na

, 
A

. 
Rż

ew
sk

i,
 s

ta
ro

st
a 

po
w

. 
Łó

dz
ki

eg
o,

 
J.

 Ś
Wi

er
cz

, 
Pr
ze
wo
dn
ic
zą
cy
 R

. 
Sz

k.
 P

ow
., 

W
. 

Z
aw

ad
zk

i,
 i

ns
p.

 s
zk

ol
ny

, 
A

. 
Br
ze
zi
ńs
ki
. 

St
oj

ą:
 

L
. 
Ja
śn
ie
wi
cz
, 

se
kr

et
ar

z 
R

. 
Sz

k.
 P

ow
., 

T.
 S

ei
b,

 
za

st
. 

in
sp

. 
sz

k"
 

Z
. 

W
oj

ci
e-

ch
ow

sk
i,

 K
. 

F
ra

nk
e.

 





Waclaw Zawadzki 
Inspektor szkolny powiatu Łódzkiego 

Tadeusz Seib 
Zastępca inspektora szkolnego pow. Łódzkiego 

2 





W ACtA W ZA W ADZKI 
Inspektor Szkolny pow. łódzkiego. 

Szkolnictwo powszechne w pOW_ łódzkim_ 

( 1918-1928). 

Troskę o szerzenie i rozwol oświaty niosło społeczeństwo polskie 
w całej pełni, jak tylko mogło ,stanowić o sobie. Ilekroć więc słabł ucisk 
zaborcy, usilnie zabiegaliśmy o p,omna,żanie swych wartości duchowych 
i ~u1turalnych. Znamienny ten objaw szczególnie się uwydatnia w b. Kró
lestwie Kongresowem po wybuchu wojny wszechświatowej. 

Na terenie, który zmuszony był opuścić żołnierz i czynownik 'rosyj
ski, hudzi się z żywiołową siłą ruch oświa:t,owy, tworzą się liczne szkoły. 
Prowa,dzone śród wielkich łrudności zewnętrznych i wewnętrznych, nie 
ujęte w ramy prawidłowej organiz,a,cji, szkoły z okresu 1914-1917 nie 
odpowiadają właściwym normom naukowO' - wychowaWlczym. Zapał bo
wiem, jaki cechuje ówczesne siły nauczycielskie, tu i ówdzie praca oHarna, 
pełna poświęcenia r patrj'otyzmu, nie zdoJa zastąpić hależyteg.o przygoto
wania ,clio Ipowa!żnelj dl wielce odpowiedzi.alnej ,czyn11!ośd. :kS'zltaJcenia przy
sz.łeg,o OIbywClltela. 

Stosutl!ki z1ui1eniaj ą się zas,adnicZ!o na korzyść sprawy, g,dy u steru 
s.zJkolnictwa stają polskie władze oświatowe. 

Powiat ł6dzki j przedmiot naszych rozważań, w chwili, gdy polski 
inspekJto1" szkolny przejął urzędowanie z rąk okupantów niemiedkiclr, pr'z,ed
stawiał spuściznę wcale nieświetną. 

W życiu wewnętrznem S'zkół śder:ały się różne sprzeczne wpływy, 
panoWlał zupełny r'ozlst1"6j. Normy orlganizacyjne rosyjskie, mocne jeszcze 
i żywe, nie dawały się rugować wprowadzonym p1"'z.ez okupantólW inowa
CjOffij te z,alś .przeciws1t;awiały się z aSia dlom, na k~órydl sp:o!łe:czeństwOl tutej
sze, usiłujące mieć wpływ na szkołę, chcialo oprzeć system wychowania 
i nauczania swych dzieci. 

I strona zewnętrzna szkół cierpiał,a wiele, głównie z powodu lichych 
pomieszczeń, braku ,dostatecznych środk1ów na potrzeby rzeczowe oraz st.o
su.nkowa niskiegO' procentu sił nauczydelskich wykwaHHkow1anych. God;zi 
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się tutaj zaznaczyc, ze celem z,aspok'oje1nia tej p'ilnej ,potrzeby szkolnictwa 
okręgu łódzkiego podejm1ują prace Stowarzyszenie Nauczycieli Chrze-ścijan 

m. Łodzi (jedyna wówcz,as organiza,cja nauczyci!e.Isk,a) i Kolo Okręgowe 
P. M. S., które bądź 'tworzą ku~sy' ,dokształcające dla; nauczycielstwa przed-

''wojennego, nie dostatecznie przygotowanego do prow.adzenia szkoły w zmie
nionych warunkach, bądź też organizują kursy ,pedag-ogiczno - metodyczne 
dla młodzieży, pragnącej poświęcić się zawodowi nauczydelski~mu. Nie
zasobne we własne środki i pozbawione pomocy czynników miarodajnych, 
zasłuż-one te instytucje nie mogły, niestety, -rozwinąć s'zerszej w ty.m kie
runku akcjiJ. 

O wiele korzystniej wyglądały stosunki w szk,ołach, utworzonych 
przez okupantów dla mnie j 'szości niemieckiej, w dość zna:cznym odsetku 
zaludniające' j pow. ł'ódz'k'i. Nie sz/czędzolno środlków na pozy.skanie dla 
szkół odpowiednich izb lekcyjnych, zruj'll'owane przez wojnę budynki szkol
ne pośpiesznie remontowano, ws.zystkie zaś zaopatrywano w niezbędne 

utensylja i pomoce naukowe. 
Niemniej intensywną .pracę podję1iokupanci celem zapewnienia 

szkołom powszechnym niemie-ckim dostatecznej liczby nauczycie1i. Już 

w r. 1916 wznowili zajęcia w b. państwowem seminarjum nauczycielskiem 
w Łodzi, zaprowadzając wykładowy język niem1eckij wkrótce z,aś potem 
otworzyli przy wymienionem seminarjum kurs praktyczno - metodyczny 
dla kandydatów nauczycielskich. Rezulta:tem tej energicznej akcji było 
uruchomienie, w krótkim stosunkowo cz,asie, znacznej i!lości szkół powszech
nych niemieckicH, nad któremi z chwilą objęcia sz.kolnictwa prze'z inspek
tora pols'kiego roztoczyły opiekę powołane do życia przez okupantów Kra
jowe Niemieckie Zwi'ązlki Szkolne, katolicki i ewangieHcki. 

Dane statystyczne, z dnia 1 stycznia 1918 r., stwierdzają, że pow. 
łódzki wówczas liczył: 

10 publicznych szkół .powszechnych z polskim i ęzykiem nauczania 
63 - o 109 oddzialach i tyluż siłach nauczycielskich; 

20 prywatnych szkół' powszechnych z wykł.adowy1m językiem nie
mieddm, utrzymyw.anych przez "Schulve-rband" - 27, w których 

było czynnych 39 oddziałów i takaż liczba nauc,z'Y1cie1i. 
Stopień organizacyjny tych szkół uwidocznia zestawienie, 

Szkoły 

Z polskim~jęz. nauczania • 
Z niemieckim jęz. nauczania 
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z którego wynika, że stosunek i,lości oddziałów i nauczycieli w szkołach 
z niemieckim języtkiem nauczania stanowił 26,3% ogólnej Hlczby szkół w po
wiecie. Frekwencja w szkołach wynosiła wÓWczas ogółem 9093 dzieci, 
z czego szkoły powszechne z polskim językiem nauczania liczyły 6890, nie
mieckie - 2203 ·dzieci; stosunek przeto Jdzieci, pobierających naukę w szko
łach z niemieckim językiem wykładowym wyrażał się w 24,2%. 

Taki stan rzeczy, dowodnie &twierdzający upośledzenie ludności 

polskiej, stanowiącej zgórą 80% ogółu mieszkańców pow. łódzkiego, 

ulega niebawem zmianie na lepsze', dzięki planowej akcji polskich władz 
szkolnych i życzliwemu współdziałaniu czynników społecznych. Prze
dewszystkiem podjęto starania w celu zapewnienia 'szkołom dostatecznej 
1lości i'zb lekcyjnych, ponieważ od zaspokojenia tej potrzeby zależy w zna
cznej mierze rozwój szkolnictwa powszechnego illościowy i j ,akośdowy (mam 
tu na myśli podnoszenie stopnia organ,izacyjnego szkół). 

Zniszczony dotkliwie działaniami wojennemi, powiat łódzki nie 
mÓgł, w pierwszych chwilach org,anizowania się Państwa Polskiego, 'przy
stąpić własnemi siłami do budowy szkół powszechnych, zabiegi władz 
szkolnych i czynników obywatelskich zmierzały narazi e ku pozyskaniu 
większej ilości izb lekcyjnych - już to przez dokonanie remontu we włas
nych budynkach szkolnych, które ucierpiały od wojny, już to przez zarzą
dzenie stosownych w domach szkolnych przeróbek, już to przez najem 
pomieszczeń w budynkach prywatnych. 

Przyrost ogólnej liczby iib lekcyjnych w okresie od 1. 1. 1918 r. do 
1. L 1923 r. odtwarza takie zest,awienie Hczbowe: 

Rok 

1918 
1923 

I Ilość izb lekcyjnyc;h 

, własnych I najętych 

I 52 , 49 
88 I 121 

W następnem pięoi'oleciu stosunek ten wykazuje tablica Nr. 1 (patrz 
str. 22). 

Ilość więc własnych izb lekcyjnych po latach dzi~ęciu wzrosła niemal 
trzykrotnie, gdy liczlba pomie'szlczeń najętych, poczynając od r, 1925 stalle 
się Zimniej sza. 

Do postępu w tym względzie przyczynia slię budowa gmachów szikloJ
nych, rozpoczęta w ,pow. łódzkim wcześniej, niż weszła w życie ustawa 
o budowie public'znych szkół 'powszechnych, 
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tABLICA Nr. 1 

/92~ . . . /926 /92t5 
ZE/TA WIE/Y/E LICZBOW~ o 8./A./-./Y /~/Y/E: 

EZZ! JZBY WĆ/J//YC 
.Z) OK /92<7 /9Z.5 1926 /927 1928 

7~.B :y 96 /02 122- /30 11-3 ~ vv.:.a ...... .l'YE 

JZ.fł.Y 
1~5 1'2 129 /2/ /0<3 W:Y/V/l./tfj:TE. , 

Pierwsza przystąpiła do budowy szkół gmi'na miejska Zg,ierz s da
jąc powiatowi przykład godnej uznania ofi,arn'ośd i zrozumienia' potrzeb 
szkoln~ctwa. 

Projekt gm:achu na pomieszczenie dwóch szkół powszechnych 7-k1la
sowy"h, męskiej il żeńskiej, w Zgierzu opracow,ał inż. Henryk Stifelman 
i wolkres,ie jegn budowy .sprawowa.ł prawdziwie po oibywa,tel,sku nadzór te'ch
TIliczny. Wiele również energji i czasu pOlświęcał budowie tej szkoły bur
mistrz m, Zgierza, p, J au Świercz. 'I oto w r, 1924 stanął wspaniały, prze
stronny gmach szkolny, tonący w słońcu i powietrzu, odpowia,dający wszel
kim wymag,aniom higjeny i technikli, prawdziwa ozdoiba m. Zgierza, war
sztat pracy dila 1000 dzied, ,które dotychc'zas zmuszone były polbierać na
ukę w izbaich najętych ciasnych, niski chi, dusznych. 
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Szkoła powszechna w Zgierzu od ulicy Łęczyckiej (strona połudntowa) 

Szkoła powszechna w Dzierzqźnie 
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W ślad za Zglierzem poszla gm. Lućmierz, która opierając 'się na pr,o
j ekcie inż . .Józefa Kabana, postawiła piękny dom szkO'lny na pomieszczenie 
4-klas'Owej publicznej szkoły powszechnej w ' Dzierzążnie. Wielce przy
służyli się tej sprawie pp. KarollO'stwo Franke, ofiarując, pod budowę szkoły 
obszar czteromorgowy. 

Zkolei 'powstał stylowy budynek szkolny, według projektu inż, Ka·· 
bana, we wsi Józef,owie, gm. Brójce, gdzie 'Z pO'czątkiem 1926/27 r. szk 
znalazła swą siedzibę tamtejsza 2-kilasawa publiczna szkola powszechna. 

Szkoła powszechna w Józefowie 

Równocześnie n1iemwl r.ozpoczęła się praca przy budowie pu'blicznych 
sZłkół powszechnych: 7-klasowej w Czarnocinie, 4-kla'sO'wej wWodzinie 
Pry w.atnym , 3-kla's'Owej w Saniach, 3-k1lasO'wej w Nowosolnej i 7-klasowej 
w Rudzie Pabjanickiej. 

Z pośród budujących się szkół, n~ektóre, j(tk w CzarnoClinie, Nowo
solnej i W od'zinie Prywatnym, są już na ukO'ńczeniu i częściowO' oddane ZO'
stały dO' użytku szkolnego. 
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W innych pt10waldzą się roboty w te'mpie przyśpieszonem, aby bu
dynk,i mogły służyć swemu prz,ezna1czen1u już 'z rozpo.częciem się nowego 
roku szkolneg'o. 

N a'leży też 'podkreślić .dbyw:atelski wysiłek m. Alleksandrowa Łę

czyckiego.. Z inicjatywy tamtejszego burmistrza, p. Marjana Andrzejaka, 
nabyło :miasto własnym sumptem budynekj w stan1e surowym; po dokonaniu 
zaś stosownych zmian i przeróbek, oddało go, we wrześniu 1927 r., do 

Szkoła powszechna w Czarnocinie 

użytku 7-klasowej publicznej szkoły powszech\nej Nr. 1, mielszczącej się 

dotychczas w lokalach najętych, połoiJOInych w pięciu punkta·ch miasta, 
w dość znacznej od siebie od,ległości. 

W międzycz,as,ie gm1na Brus dokonała remontu mocno uszkodzIonego, 
wskutek dział.ań wojennych, domu szkolnego we wsi Gadce Starej, gidzie 
znalazł.a pomieszczenie 2-klas-owa szkoła plowszechna; jak również prze
budowała zniszczony przez grzyb i wilgoć budynek 2-klasowejl szkoły po
wszechnej 'w Srebrnej. 
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Szkota powszechna w Wodzinie Prywatnym 

Poza tern wykazała swą ofiarność gm. Bełctów, przystosowując bu
dynek szkolny w Bełdow1e na potrzeby s'zkoły 3-klasowej; a wieś Rzepki, 
gm. Czarnocin, postawiła dom gromadzki, prze~naczlony na sie,dzibę szkoły 

powszechnej l-k1lasowej. 

1111 

Szkoła powszechna w Nowosolnej 
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Dzięki tym szlachetnym wysiłkom zyskałO' tutejsz,e szkO'lnictwo pOW· 
szec'hne w O'statniem trzyleciu 41 własnych izb lek\cyjny'ch; wkrótce zaś, 
bO' z pJoczątki\em 1928/29 r. szk., liczba ich powięlk,szy się o 16. 

Obecnie prowa,dzą się też prace około budowy 7-klasowej szkoły 

powszechnej, 'O 13 salach lekcyjnych, w m, Tuszyni€. 
Koszta budowy szk'ół pokrywały gminy z własnych funduszów, przy 

p'0mocy Sejmiku Powiatoweg,o oraz dlo.facyj i pożyC'z,ek' ze Skarbu Państwa. 

Szkoła powszechna w Rudzie Pabjanickiej 

Wydatki na budO'wnictwo szkO'lne wyniosły, .pO' dzień 1 stycznia 
1928 r., ogóte'm zł, 825)900, W tej -sumie mieszc'zą się za:siłki bezzwrotne 
ze Skarbu Państw!a, w iIO'śoi zł. 181,170 i pożyczki, udzielone gminom na 
lat piętnaście, w kwocie zł. 177,800. 

W spółC'ześni'e ze wzrastaniem ilo'ści: izb lekcyjnych powiększała się 

znaczniie Hcz'ba sJił nauczyciels:ki'ch w Jp'Olwiecie, podnosi się stopień oirg.a
n~zacyjny szkół, wz'magała się frekwencja dziatwy w szkołach, 

IlO'ŚĆ .dzieci, uczęszczaj ą'cy'c'h do publicznych s,zkół pO'ws'Zechnych 
pow. łódzkiego, w O'kresie pierwszeg10 dlziesięciO'led.a wskrzeszonej Polski, 
podaje tablica Nr. 2 (patrz str. 28). 

27 



/6 

I~ 

li, 

Ij 

l. 

II 

10 

9 

TABLICA Nr. 2 

: r- r-- r-
r--' r---"1 ~ -

-
-

-

I() u::> ~ O 1\. «) ~ O - o. 
~ If) \Xl ~ ~ co \O I'\l )(') ~ o ..... ł-- t1') ex;) l\. I<) I() CO ł'-. 
~ ...... ~ ~ ~ n Y) I() -.r- ~ ..... ..... ..... ........ ........ ........ ...... - ..... 

/9/8 /9/9 /920 /ą21 /9Z? /925 192f /92j 19t6 /51.1 

Zmniejszenie się frekwencji dzieci, poczynając od r. 1924, jest na
stępstwem ohniżania się naturalneg,o przyrostu 'ludności w okresie wielkiej 
wojny. Ściśle rzeczy biorąc, frekwencja ta pozornie tylko maleje. Zna
miennym bowiem wskaźnikiem postępu jest stosunek Hczby dzi,eci, pobie
rających naukę w szkołach powszechnych, na początku i na końcu okresu 
sprawozdawczego, do ogólnej ilości dzieci w wieku szkolnym. 

Otóż w dniu 1 stycznia 1918 r. st'osunek ten wynosH w pow. łódZlkim 
54,6%, po latach zaś ·dziesi:ęciu podniósł się do 93,6%. 

Je1śli porównać 'Przecię1ne wynikli pad tym W'zlględem na terenie wo
jew6dztw centralnych z r. 1925/26 1 które się wyraziły w 8Q·, 8 % , to powiat 
łódzki, wykazując wówcz,as 89,1%, znacznie je prze"wyższył. 

Do osiągnięcia tego .poważnego suk,cesu przyczyniła s~ę stanowcza 
i energiczna reaJlizacj a ustawy o obowiązku szkolnym. 

Raidla Szkolna Powiatowawpr:owadlziła rzeczoną ustawę na terenie 
pow. ł6d:z'kiego w r. 1921, uS1ilnie polecając podwładnym sobie organom, 
dozorom szkolnym: pilne jej przestrzeganie. 
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Z wyjątkiem m. Zgierza, gdzie ustawa o obowiązkiu szkolnym o,drazu 
w całej f1ozciągłości znalazła należyte zastosowanie; przeważna i,lość gmin 
wiej skich, zwłaszcza położonych na peryferj,a'ch ,powiatu, wykazała słabe 
zrozumienie ,tej -ważnej ustawy, opóźniając j'ej reaHza'cję. Dziś ogól lud
ności pow. łódzkieg.a zżył 'się już z tą ustawą i p1"zestrzega jej dość pilnie. 
Stało się to w znacznej mierze dzięki rozw.ażnej, wytrwałej. nic'zem nie
zrażającej 'się pracy w tym kierunku ide,owego nauczycieilstwa. Najlepszym 

Szkoła powszechna w Saniach 

tego wskaźnikiem - stałe zmniej szanie się orzeczeń karnych za ni!eposyła
nie dZlleci ·do szkoły. 

Jak wyżej zazna1czyłem, rozwój iloś'ciowy sz:kolnildwa p'owsz,ech
nego ściścre się wiąże ze wz'roste,m iliczby nauczycieH. 

Przyrost sił nauczycielsik1kh w pow. łódzkim za oikre's sprawozdaw
czy ilustruje tablica Nr. 3 (patrz str. 30). 

S tą,d wy:ni:k a, że: 

10 ilość nauczycielstwa wzrosta w ciągu ,dziesiędolecia, więcej niż 

trzykrotnie; 
2° stosunek sił nauczydelskkh mę.sk1ich do k,ohie.cych, który w roku 

1918 wyrażał się w 40,3 %, obecnie podniósł się do 52,1 % . 
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TABLICA Nr. 3 

o __ ~ .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

/0/8 !9/9 /020 /92/ /922 /923 1921, /925 /926 102'1 

~ .//I!Y /'?9/k'/~ 

L2:Z7 .//ćy Ż.e-N./'k/C 

Wzrost ilościowy izb ilek'cyj nych i sił nauczyClielskich nie przesądza 
o podnoszeniu się poziomu szkolnictwa powszechnego, jeśli s:topień orga
nizacyjny szkół pozostaje nJlski. 

Postęp w tym wzg\lędzie jest koniecznością, - w ramach bowiem 
niJższej jednostki szkollnej niepodobna już dziś zaspokoić wciąż wzrasta
jących potrzeb oświatowych kraju. 

Pozostając w tyle poza szkołam,i wyżej z.orga:nizowanemi, zapewnia
jącemi ,dziatwie głębsze, dokład'niejsze, bardziej slzczegółowe wykonanie 
programu, szybko podążającemi naprzód pod względem naukowo - wycho
Wawczym, - ,szkoły p'owszechne niżS'ze'go tylpU, zwłaszlcz,a je-dnolkJ,asowe, nie 
mogą dać przyszłemu obywatelowi tego wykształcenia, jakie on powinien 
odebrać, ze względu na czekające go zadania i obowiązki. Wykazując zaś 
pewien stopień zacofania, szkoły niżej zorganizowane pOlWstrzymują eko
nomliczną i kJuHuralną emancypa1cję szerokich war;stw społec'Znych. 
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Na terenie pow, łódzkiego, mimo znaczne trudności, jakie szczegól 
nie nastręC'z,ała komas'acja szkół jednoklasowY'ch - lokalny bowj,em patrjo
tyzm częstokroć stawiał wład!zlQlffi szkolnym wi~likie, wprost nie do prze
zwyciężen~.a, za:pory - stopień organizacyj ny szkół wydatnie się podniósł 

w okres~e 1918-1928, 
Duży postęp w tym kierunku wymownie stwierdz'a 

TABLICA Nr. 4 
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W związku z podnoszeniem się s·topnia ott"ganizacyjne'go 'S'Zkół rośnie 
liczha d~leci, pobi:e'ra j ących ri,aukę w szkołach 6- i 7 -klasowY'ch, Gdy w ro
ku 1918 ani jedno dzle'ck~o nie korzystało z tego stopnia szkół, - w r. 1927 
frekwencj ,a w s'Zkoła~ch najwyżej zorganizowanych wynosi 7115, c'zy1i 48,3% 
ogólnej liczby dzied, uczęszczających do szkół powszechnych na terytor
jum pmv. łódz!kiego, 
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Pewnym również wskaźnikiem rozwoju szkolnictwa powszechnego 
pod względem jakośdowym jest stałe podnoszenie się skaJU ogólnego i, za
wodowego przygotowani,a sił nauczycielskich. 

Rzecz bowiem oczywista, że im więcej nauczycieli wykształconych, 
biegłych w stosowaniu środków dydaktyczno - metodycznych, staje przy 
wa,rsztacie s'zkolnym, tern ilepiej organizuje się życie wewnętrzne szkoły, 

tem skute'czniej prowadzi się pra'ca naukowO' - wychowawcz,a, tern coraz 
wyżej wznosi się ,p~óom szkoły. 

Szkoła powszechna w Aleksandrowie Łęczyckim 

Materiał nauczycielski, ja'k~ w pierwszych latach twO'rzącego się 

szkolnictwa powszechnego stanął na terenie pow, lódzkiegO' do pracy szkol
nej, posiadał .duże braki w wykształceniu ogólnem i zawodowem, Była to 
poważna ip:rzes z:koda do realizowamia za'mierzeń władz szkolnych w kferunku 
rozszerzenia i pogłębienia szkolnictwa powszechnego, Z wielką przeto 
energją rozpoczęto 'pracę nad dokształcaniem nauczycielstwa, - przede .. 
ws'zystkiem w rzecz,ach polskiich: języku' ojczys'tylm, historji i krajoznaw
stwie, przedmiotach zapoznanych w sz:kole obcej; zkolei zatroszczono s,ię 
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o danie podstaw wykształcenia pedagogicznego nauczycielom t. zw. cza
s owokwalifikowany.m , posiadającym cenzus 6-8-klas"owYi wreszcie pod
jęto p~acę cele,m dostatecznego przygotowania do zawodu tych z pośród 
czynnych nauczyoieli, którzy wykazywali się domowem wyksztalceniem, 
wz,ględnie świadectwem z 4-ch klas szkoły średniej. 

Te wszystki'e prace prowadzono na kursach wakacyjnY'ch. W czasie 
od 1918 d-o 1928 r., odbyło się w pow. łódzkim takich kursów - 23. Liczba 
ta pięknie mówi na korzyść tutejszego powiatu. Nie bez chluby też pod'aję~ 
że w liczbie 90 powiatów, które w okresi,e 1918-1922 utt"zą'dzały kursy wa
kacyjne, powiat łódzki, organizując 12 kursów, 'zajął trzecie miejsce (wy
przedz,iły go tylko Warszawa i Lubllin). 

Rezultaty pra1c tak znacznej ilości kursów dokształcających nie dały 
na siebie długo czekać, j ak to unaocznia 
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Powyższe zesta\vienie liczbowe stwierdza, że stosunek nauczycieli 
wykwalifikowanych do ogólnej li'czby nauczycieli, zatrudnionych w szko
łalch powsze'chnych pow. łódzkiego, który w r. 1920 ('z lat 1918-1919 brak 
dokładnych danych) wynosił zClJledwie 10%, z roku na 'fok stale się pod
nosząc, osiągnął w r. 1928 - 97,2%. Takim odsetkiem nauczycieli! wykwa
lifikowanych niewiele powiatów poszczycić się lnoże. 

Do pożądanego wyniku pra.·cy tutejszego nauczycielstwa nad włas
nem wyksztakeniem przyczynił się zapał do wiedzy; g'odna U'znania wy
trw.ałość w j ej nabywaniu oraz rozumienie konieczności pOldniesienia swych 
umysłowych horyzontów ,dla lepsz,ego jutra szkoły. S.tosunkowo nieznaczny . 
wpływ na ten stan rzeczy wywarł zbliżający sję t.ermin prekluzyjny zdoby
wania uprawnień kwalifikacyjnych. 

Uw.ażam tutaj za właścilWe podkreślić obywatelskie stanowisko Sej
miku Powiatowego Łódzkiego, który przez udzielanie zasiłków na cele zor
ganizowania m.aterjaJlnej strony ży;cia na kursa'ch w,akacyjnych, przyczynił 
się do zrealizowania zamierzeń władz szlkolnych w sprawie dokształcania 
nauczycielstwa. 

Subwencje na kursy wakacyjne ze strony Sejmiku Powiatowego, wy
niosły, w okresie 1918-1928 r., ogółem zł. 17690. 

W związku z rozwojem publicznego szkolnictwa powszechnego szyb
ko maleje w pow. łódzkim ilość prywatnych szkół powszechnych. Z dniem 
zaś 1 kwietnia 1919 r., kiedy przejęto na etat państwowy 27 szkół po
'vlszechnych z niemieckim językiem nauczania, utrzymywanych przez Kra
jowe Niemiec.kie Związki Szkolne, pozostały w ewidencji tutejszego in
spektoratu szkolngo tylko 4 szkoły, przeznaczone wyłącznie dla dzieci ży
dowskich. Prowadzi je dotychczas i utrzymuje organizacja ortodoksów 
"Szlojmej Emunoj Izroel" w więks:zych oŚ'fodkach pow. łódzkiego: w Zgie
rzu, Aleksandrowie Łęczyckim, Konstantynowie i Tuszynie. 

Poziom naukowy tych szkół jest niski, -- skutkiem niedostat.ec'Znej 
ilości godzin nauki świeckiej i zbytniego przeciążenia dzieci przedmiotami 
judastycznem~. Od'działywanie w kierunku wychowawczym - mało wido
czne. Uposażenie w środki i pom·oce naukowe - nader skąpe; strona higje
niczno - sanitarna - w zaniedbaniu. 

W dniu 1 grudnia 1927 r. czynny;ch było w prywatnych szkołach ży
dowskich 8 nauczyc~eli; frekwencja wynosiła 304 dzieci, wyłącznve chłop
ców. Stan ilościowy i jakościowy tych szkół, w pO'fównaniu z poprzedniemi 
la,tami, nie wykazuje postępu. Z tego właśnie powodu 'coraz większy od-

34 



setek ,dzieci żydowskich szuka nauki w pu'blicznych szkołach powszech
nych polskich. 

Ten sam objaw zaJUważyć się daje i ze strony mniejszości niemiec· 
kiej, aczkolwiek jest wyposażona zupełnie ,dostatecznie w ilość szkół i na
l!.czyoieli. 

Potwierdza tę okoliczność stałe obniżanie się stosunku procento· 
-vvego dzieci, uczęsz'czających do szkół powszechnych z niemieck~m języ

kiem nauczania, który w r. 1918 wynosił 24,2%, jak to wyżej podałem, 
obecnie zaś wyraża się w 17%. . 

Dzisiejszy obraz szkolnictwa powszechnego w pow. łódzkim, jeśH 

chodzi o stosunek ilościowy publicznych sz'kół powszechnych z niemieckim 
językiem nauczania do szkół powszechnych polskiich, o ich stopień organi
zacyjny, liczbę sił nauczycielskich i frekwencję dzieci - odtwarza takie 
zestawienie: 

III I IV 
Sił na-

SZKOŁY I II V VI VII uczy-
Dzieci ciel-

I 
skich 

Z polskim jęz. nauczania 131 123 \ 12 1 4[ 1 
1 

1 Dl 278
1 

12418 

Z niemieckim jęz. nauczania 16 2 2- 1 1 1 48 I 2311 I 
I I I , 

P~równywując te liczby ze statystyką z r. 1918, przychodzimy do 
wl1iios~u, ż,e stan posiadania polskiego, za ,okres dziesięciolecia rządów 

własnych, podniósł się znacznie j że wybuj ałość, jaką w swoim czasiJe sztu
cznie nadali okupanci szkollnictwu powszechnemu niemieckiemu, ustąpić 

ll1usiała właśdwej normie, odpowiadającej stosunkowi procentowemu 
nlniejs'zości niemieckiej, zaludniającej pow. łódzki. 

Podkreślić też należy nader pomyślne dla rozwoju szkolnictwa tu
tej szego zj awisko. Oto po latach dziesięciu znacznie obniżyła się liczba 
dzieci, przypadająca na jedną siłę nauczycielską. 

Gdy w r. 1918 jeden nauczyciel uczył przeciętnie 61 dzieci, obecnie 
udzi,e.la nauki tylko 43. 

Sumienny pedag'og może w tych warunkach poświęcać ,więcej uwagi 
-indywidualnemu kształceniu swoich uczniów, a przez to osiągać skutecz
niejsze .wyniki swej pracy sZikolnej. 

Z dotychczasowych zestawień i rozważ,ań wynika, że na terenie pow. 
łódzkiego wytwarz.ają si~ 1000"aZ mocniej 'sze podstawy, zaibezpieczające 

istotny postęp szkolnictwa powszechnego. 
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W związkiUl z item kształtuje się właściwie życie wewnętrzne sz;kót 
Poziom ich nauko:wy stal,e się podnosi. Realizacja programu sz.koły po
wszechnej siedmioletniej nie nasuwa już dziś szczególnych trudności, zwła
~zcza, że potrzeby szkół wyżej zorganizowanych zaspokaja wdąż wzrasta
ją'ca i:lość naUJc'Zycieli z wyższym kursem. Obe'cn~e powiat liczy ta:kich sił 
36, co 'stanowi 11 % ogółu nauczycielstwa. 

I dziedzina pracy Wychowawczej wykazuje znac'Zną sHę żywotną" 
przybierając formy, odpowiadające wymagani,om pedagogiki nowoczesnej .. 
Uwy.d'atni1a si'ę to w powstawaniu na terenie szk'ół licznych instytucyj uspo-' 
łeczniają'cych, jako .fo: samorządów i samopomocy, kas oszczędności, kół 
artystyczno - Iitera'ckich, 'kół miłośników przyrody, drużyn harcerskich, 
orkiestr szk,olnych, świetlic - a przedewszystkiem hihl jotek. 

Rozwój bihljotek w szkoładl powszechny.ch pow. łódzkiego ilustruje 
takie zestawienie liczbowe: 

I :>- Liczba szkół powszechno w powiecie Rozwój bibljotek szkolno I 
~ s:: 
o o · nie ma--' zaopatrzonych w bibljoteki liczba I Liczba 
~ ~ N I Ogółem jących I nowozałożo-, uzupełnio-

CI) bibljotek . ł 11 2 kI 'wyżej zorga- nych bibljot. nych ogo em - . nizowanvch 

1917/18 90 I 88 2 \ - I 2 - I -

1926/27 116 I 11 105 , 54 l 51 29 
I 

87 

Cieszyć się należy z tak znacznego 'przy,rostu bibljotek S'zkolnych; 
wielkie bowiem 'korzyści niosą one młod'ocianym czytelnikom. Pogłębiając 

i uzupełniając przez lekturę wiadom'ości, nabywane w szkole, mlodzież 
osią!ga wyższą skalę wykształcenia; co najważniejsze - zaprawia się d'o 
czytelnictwa, uczy się kochać książkę i rozumieć potrze1bę z nią obcowania. 

Swoje powstanie i r,ozwój na terenie pow. ł-ódzkiego zawdzi'ęczają 

bib l j'oteki szkolne przedews'zystkiem nauczycielstwIU. W trosce o ,dostar
czenie dziatwie odpowiedniej ,strawy Iduchowej, usnnie zabiegały kierow
nictwa szkół, aby gromadzić potrzebne na zakup książek środki - już to 
przez urządzanie imprez artystycznych, już to drogą 'Zbióre:k. Dla ścisłości 
podaję, że zainkjonowany prz'ez władze ministerjalne w lutym 1927 r. 
lIM'iesiąc książki ,dla młodzieży szkół p owszechnydlH 

, d:e1ę'ki żywo pod j ę
tej i sprawnie przeprowa,dz'Onej przez nauczycie.lstwo akcji oraz poparciu 
czynników społecznych, ,dbałych o rozwój szkolnictwa] dolbr-o kultm-y pol
,sk1ej, przy'czynił się znak'Omide do podniesienia stanu hibl jotek w pow. 
ł6dzkim. Prócz wyników finansowych, osiągnęła akcja "Miesiąca książki H 
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znaczny sukces moralny - przez uświadomienie szerokiego ogółu, co do 
potrzeby le\ktury dla dziatwy szkolnej i nader korzystnegu wpływu czy
telnictwa. 

Również coraz więcej zł"ozumienia dla siebie zyskuje na ,terenie tu
tej szym dziedzina wy,chowania fizycznego, zapoznana zupełnie w szkole 
ludowej za czasów rosyjskich. 

Urządzony trzykrotnie (w latach 1925-26-27) kurs wychowania 
fizycznego w Zgierzu przygotował i uzdolnił szereg nauczycieli szkół po
wszechnych do prowadzenia ćw'iczeń cielesnych. 

Niemniej poważnie przyczynił się 'do właściwszego postawienia 
sprawy wychowania Hzycznego w szkolnictwie tutejsze.m zjazd przedsta
wicieli doz-orów szkollnych, zwołany w maju 1927 r. Referatp. t. "Jak skie
rować na właściwe tory wychowanie fizyczne w szkołach powszechnych", 
który wygł'osił na zjeździe p. Szczęsny Poł'omski, instruktor wychowani:a 
fizycznego, zbudził żywsze śród zebranych zainteresowanie się zagaJdnie
n~em, co się wyrazillo w dłuższej dyskusji i przyjęciu luchwał, uznają'cych 

konieczność urządzenia boisk, zaopatrzenia szkół w potrzebną ilość przy
borów do gier i zabaw, popularyzowanie na zebraniach rodzicielslkłch idei 
wychowania Hzycznego mlodzieży. 

Akcja w tym kierunku rozwija się pomyślnie . W sukurs jej przy
chodz~ Powiatowy Komitet Wychowania Fizyczneg10 i Przysposobienia 
Woj'skowego, na którego czele stoi starosta ł6dzki, p. Aleksy Rżewski, gor
łiwy rzecznik sprawy. 

Osiągnięte w ciągu dziesięciolecia wskrzeszonej Oj1czyzny wyn~ki 
prac na polu szkolnictwa powszechnego w pow. tód:zkim pozwalaj ą żywić 
nadzieję, że przy da1lszej troskliwej opie·ce czynnik'ów p ań s twowych j przy 
życzliwe m współdziałaniu organizacyj samorządowych, a umiejętnej i gor
liwej pracy nauczycielstwa - dotychczasowy, naprawdę 'zna·czny, ,dorobek 
pomnoży się niewątpliwie; braki zaś i niedomagania, wszys1:!kirego przecież 
'nie m10żna było dokonać na mocno zaniedbanej niwie, niehawem istnieć 
przestaną· 

Do te,go wniosku skłania okoliczność, że tutej sze społe'czeństwo co
raz żywiej inte'resuje się szkołą, coraz większe wykazuje zrozumienie dla 
jej potrzeb. 

Z 'otuchą więc i wiarą możemy patrzeć w przys!zł,ość, radując się, 

że szkoła powszechna żyje, pracuje 1 rozwija się ku chwale i potęd\ze Rze
-czypospoliJtej. 
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JANINA SZYCHOWA 
naucz . szk. powsz. w Bronisinie. 

Nasz plon. 

W slonecznych blaskach wolności poczęta, 
Zrodzona w sercach nadziejq, ochotq, 
Jakby się lunq rozpalila złotq 
Idea pracy przejasna i święta. 

I myśmy do niej wyciqgnęli dlonie, 
Z pogodnem idqc naprzeciw obliczem -
Idqc z oświaty gorejqcym zniczem, 
Gdzie w ciężkim mroku chłopska dusza tonie . 

A kiedy w walce jakby słońca z nocq 
Stopy się nasze krwawiły wśród cierni, 
Przyjętym has/om zostaliśmy wierni, 
Bośmy zapału byli zbrojni mocą 

Chociaż niejedno smutne doświadczenie 
Bylo zaplatq za nasz trud i chęci, 
Myśmy w swej pracy byli nieugięci, 
Bośmy szli z wiarq we wsi odrodzenie. 

I dziś dopiero, gdy dorobek pracy 
I owoc znojów po dziesięciu latach 
Widzieć możemy w tak odmiennych szatach -
Dumni jesteśmy i szczęśliwi tacy ... 

Boć ten wysiłek nasz nieraz ofiarny, 
T e poświęcenia nasze i mozoly 
Nad podźwignięciem swojej polskiej szkoły 
Nie byl to zapal słomiany i marny. 
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I tak jak dotąd hasłaśmy dawali, 
By młode dusze zagrzewać do czynów, 
By dać Ojczyźnie najgodniejszych synów, 
W swych zamierzeniach będziemy wytrwali. 

I choć znów praca na twardym ugorze 
Strudzone czola nasze zrosi potem, 
My śmialym w przyszlość poplyniemy lotem 
A Ty w tej pracy blogosław nam, Boże! 
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TADEUSZ SEIB 
zast. insp. szk. pow, łódzkiego. 

Idea i znaczenie 7-kl .. szkoły powszechnej .. 

w szyscy ci, co wierzą w przyszłość demokracji, którzy 
sądzą, że postęp nie polega wyłącznie na zmianie postaci nie
woli, jednomyślnie uznają. że pierwszym obowiązkiem. który się 
nam narzuca, jest wykształcenie umysłowe i moralne ludu. 

Uczeń. 

Co to jest braterstwo? 
Nauczyciel. 

(Gabrjel Seailles 
"Demokracja i oświata") 

Braterstwo jest to uczucie, które sprawia, iż wszyscy od
czuwamy te same radości i te same cierpienia. jak gdybyśmy 
byli jednym człowiekiem. 

A więc ci są braćmi, którzy chcą wspólnie dzielić cier
pienia. i którzy używają swych sił na to. żeby wzajemnie 
uszczęśliwiać się ... 

(K. Renouvier -
O obowiązkach społecznych 

człowieka i obywatela.) 

Idea szkoły powszechnej wogóle, a 7 ,kI. szkoły powszechnej w szcze
gólności, jest jeszcze nietY'lko w Polsce, ale także i w całym szeregu innych 
państw zaga.dnieniem dość ,s,p'Ornem. 

Ustosunkowanie się do tego problemu powstaje w nie'małym związ

ku z brCiJkiem dostateczneg.o zrozumieniaj korzyści wynikających z) powszech
ności nauczania, oraz z pokutującemi dotąd 1,vśród pewnych czynników po
j ęciami -o odrębności stanowej warstw społecznych. 

Nieruni'e1jszą rolę w ustaleniu poglądów na sprawę 'Szkoły powszech
nej odgrywa również nieszczęsna zachowa'wczość nawet wśród osób miaro
dajnych, aliści w przyzwyczajeniu się do pewnych foa-m i metod w zakresie 
sZIDoły i nauczania tak unieelasty.cznionych, że WyJSCle poza obręb 

dotydhczasowY'ch przyzwyczajeń, uważane jeS't przez nie za c,oś w rodzaju 
umysłowego bolszewizmu. 
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A przecież postulat szkoły powszechnej nie jest .bynajmniej czem,ś 

z'goła nowem, nie jest ,dziwactwem, wybujałem w głowach nie.doważonych 
oświatowców, 'spoleczników lub może partyjnie zaawansowanych je,dnostek 
doby ,dzisie i sze j . 

Postulat ten od lat dziesiątków z.aprząta najszlachetniejsze umysły 
wszystkich kul turaJlny'ch społeczeństw i rzec można, iż dzień po dniu idea 
ilistotnej szkoły powszechnej znachodzi coraz to większe za:stępy wyznaw
ców - a zaś najr,oz.liczniejsze przemiany mniej .lub więcej ·ewol'ucyjne, 
w takim czy innym stopniu gwałtowne - już tO' w dziedzinie wiedzy już to 
w rozwoju poglą1dów demokratycznych i wzajemnego ustosunkowania się 

klas społecznych - siłą swej ważkoki ściągają ją z wyżyn rozumowego 
dotąd .poj ęcia na grunt rzeczywistości. 

I wbrew z,akus·om ludzi złej woli, poprzez. mgłę nieświadomości mas 
i poza plecyma sk,os'tniałyoh w przyzwyczajeniach pedag·ogów - coraz to 
wyżej i wyżej podnosi się wspaniały gmach szkoły powszechnej. 

Istota szkoły pawszechnej, w ogólnym tych slów znaczeniu, polega 
na stwarzeniu jednawartościawej i abawiązkawej szkoły dla wszystkich 
dzieci. 

Powszechność jest tu normą , 'która nakazuje 'państwu zapewnić ma
żność bezpłatnej nauki każdemu dziecku bez względu na jego pachadzenie 
i Istan materjalny rodziców; abywateH zaś zmusza do na,jściślejszego prze
strz,egania obowiązków posyłania dzieci do szkały w pewnym ustawowo 
określon.ym czasie, przyj ętym za wiek szkolny dzieci. 

p.awszechnaść jest tu także synonimem jakości nauczania, które 
w tym wypadku musi być jednakowe .dla w.szystki'ch. 

I oto ten ostatni szczegół, dotyczący powszechnośd nauczania, a 
.związany ze s'Prawą ja!kośCJ~ 'szkoły, jest właśnie owem j .a!bł'ki,em niezgody 
.między różnymi teoretykami i praJktykami w dziedzinie s'zkolni,ctwa. 

Zwolennicy starej szkoły, nawskr,óś s'ta:nawej, choć zach()lwującej po
niekąd pozory powszechności, z: jej bezpła:tnością nauczania oraz przymu
sem szkolnym,ośw~adcza ją, że ze względu na różnor0dny stopień rozwa j u 
U!l11ysławego d'zieci zaczynających naukę, istnieje nieodparta konie'cz:ność 

.zróżni,eowania szkoły elementarnej. 

Twierdzą bowiem, iż dzieci WJiszłe z atocz.enia o wyższym poziorrue 
:i11!telektualny,m zatraca:łyby s'woirStość lepszego przygotawania do nauki w 
gronie wychowanków, którzy pochodząc z oioczenla mała wykształconego, 

przygotowania tctkiego nie pusiada ją. 
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Według nich - dzieci sfeT vry1cształconych p!owinny się uczyć w 
szkołach o lepsz.ej or,ganizacji .pod wzglę1dem zakresu i formy nauczania, 
aniżell dzi:eci z ludu. 

A,toH przedwnicy dzisiejszej szkoły zwalcz,ają ów pogląd roz'1.1JffiO 
waniem, iż sprawa uprzedniego czyli przedszkolnego przygot.owania dzieci 
w rodzinach chociażby najbardziej wykształconych, nie stwarza hynajmn.iej 
podstawy ,do ustalenia pewnika, że przygotowanie to u wszystkich, a przy
najmniej u większ,ości dzieci będzie miarodajnem co d io. ich z.dolności dal
szego rozwoj-u umysło~wego i wychowawcz1ego na tereni'e szko.ły - lub też, 
że .dzieci niższych sfe1" .spolecznych, również w większości Iswej, . nie będą 
mogły nadążyć za kursem nauk ustalonym w jednowartościowej szkole 
powszechnej. 

Hasłem zwolenników r'zeczywistej szkoły powszechnej jest wycho
wać wolne'g'o i uspołecznionego czł,owie'ka" który za 'ce'! życia 'llwa'żałby 

służyć, w miarę sił swoich duchowych i mateTja1lnych, dobru Ojczyźnie i ludz
kości całej. 

Do służenia Ojczyźnie, w najlepszy:m tych słów rozumieniu, powo 
łani są wszyscy obywatele bez wzg1lę.du na swe pochodzenie lub stosunki 
majątkowe. Szkoła powinna właśnie stwarzać typ obywatela świadome,go 

tych obowiązków, obywatela zdolnego do inicjaJtywy' i twórcz,ości. 
A ponieważ źadna z tych wartości nie jest wyłąJcznym przywilejem 

ani lepiej, ni bogaciej ur od z'onych , przeto w i'nrteresie narodu leży, ażeby 
możliwie wszyscy jego członk,owie 'stali na wlaś,ciwym s'topniu kultury. 

Ów właściwy stopień kultury osiągnięty być może i edynie przez 
równomierną działalność oświatową i wychowawczą w publicznej szkole 
powszechnej o jednolitym typie organizacyjnym. 

J es,t rzeczą oczywi'stą, że stopień organizacyjny szkoły poz,osta j e w 
nieodłącznej zależności od lkz'by i jakości jednostek nauczycielskich w 
niej pracujących, od zakresu nauki dla niej pTzepi'sanego, oraz od wyposa
żenia jej w najrozliczniejsze środki i 'pomolce, koniec.zne do normalnego 
prowadzenia czynności oświatowych i wychowawczych. 

Im więoej nauczycieli pracuje w ,danej szk:ole ,i im l,epszy jest ich 
dobÓ'r, tern pewniej sze są także doda'tnie rezultaty ich wysilk6w. 

Im bardziej przystosowalne są do poltrzeb wszystkich wychowanków 
wszelkie plany r programy naukowe i i'm dłuż'szy jest okrr-es ohowi~zkoweg,o 

uczęszcz.ania na naukę w szkole powszedhnej, tem wartościowsze, tern 
wsze:chs.troIllui'elj sze li ba'I'ld\ziej ugruntowane są też i wia,domości ucznilów, 
w sz!k1o'le tej nabyte. Im posaŹlniej zaop.at!rz1onaJ jes,t slzlkoła We w'sze!kie środki 
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i .pomoce naukowe i im umiejętniej 'są one stosowane, tern pr,zystępniejszą 

i ciekawszą dlaJ dzieci 'staje się nauka, tern większe zami,łowanie lbudzi się 
u nich do w.ied'zy, tem skorzej ujawnia się wśród nich pOldatność na wpły
wy wychowawcze szkoły. Bior<tc znóW na uwagę potrzeby wszystkich wy
chowanków, związaJne z zakresem nauki udzielanej IW ,szkole, skoro uznamy, 
iż kardynalnem zadaniem szkoły powszechnej powinno być doprowadzenie 
uczniów do poznania całokształtu życia narodowego, ,osiągnięcia przez 
nich ogólnego wykształcenia i przyg,otowania do życia praktycznego i skoro 
zgodni będziemy 'ze s,tanowisldem twórców USltaw Komisji Eduka,cji Naro
dowej, że istotą nauczania jest - "aby ucznia sposobnym ze wszechmiar 
uczynić do teg,o, żeby jemu było dohrze i z nim hyło dobrze" - to m'oże 

dość łatwo zdołamy wypoś,rod:kować, jaki typ szkoły powszechnej - co ,do 
je'j o~gariizaC'ji - będzie w Polsce na'jodpowied\!liejszy dla osiągnięcia wy
żej nakreślonego celu. 

Wprzód jednak rozpatrzmy się w stO'sUJnka'ch u nas dotąd panują

cych. Poziom o~ganilza'cyjny naszej dotychcza's()fwej szkoły charakteryzują 

dwa wprost przeciwstawne sobie bieguny. Na jednym z nich umieścić na
leży t. z. szkoły jedno, dwu i trzy k,las,owe, O'chrzczone dowcipnie przez j ed'
nego z posłów demokratycznych "łojówkami oświaty szkolnej" - na dru
gim zaś szkoly siedmioklasowe t. j. najwyżej zorganizowane. Formę po
średnią s1:anowią szk,oły o poziomie or1ganizacyj nym wyższym od szkół 

trzyklas'QIwyc'h, a niższy'm 'od siedmidklasowych, czyli cztero, ,piędo i s:ze
śdOlkl as owe. 

Według ,cyfr podanych w PreHminarzu Budżetowym Ministerstwa 
Wyznań Rel:igij 'nych i Oświecenia Pubhcznego na 'rok 1927 - stan organi
zacyjny szkół powszechnyoh w roku szkolnym 1927-28 przedstawia się 
następuj ąco: 

1 kI. 2 kI. 3 kL 4 kI. 5 kI. 6 kI. 7 kI. 
14709 5967 1977 1231 616 412 1869 

Wi1dzimy zatem, że naj 'pospolitszym u nas typem 'szk'oły powszechnej 
są t. z. jednoklasówki, rzadszym już dwuklasÓ'wki. Szkół najwyżej zorga
nizowanych, ezyli 7-klasowych jest s:tosunkowo więcej, niż 4, 5 lub 6 .. kLj 
atoli jakaż niewspółmierno.ść liczb zachodzi między iloś,cią Jtych szkół o 
najwyższym poziomie a iloś,cią szkół najpośledniej'szych, przezwanych "ło
jówkami oświaty" , 

W szkole jednok'lals,owej jeden nauczyciel w je,dnej izbie lekcyjnej, 
w ciągu pięciu godzin dziennie musi uC'zyć dzied W różnym wie"ku (7-14 
lat) i na ró<żnych stopniach naucza:nia. 
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Aby móc zatrudnić nauką wszystkie dzieci obowiązane .do uczęsz
czania do podobnej szkoły - naucz)'iciell musi łączyć po dwa różne oddzia
ły w jednej izbie, i z jednym z nich prowadzić naukę glośno, podczas gidy 
drugi ma równocześnie ciche zajęcie. 

Czyż w takich warunkach - nawet przy natjusilniejszej pracy nau
czyciela mo.że być mowa o jakkhś naprawdę korzystnych rezultatach nau
czania, czyż można 'się bodaj łudzić, że talki rodzaj szkoły powszechnej od
pawie tym właśnie 'Potrzebom wychowańców, o których wspominaliśmy 

już w ciągu naszych r'Ozważań? 
Nie - bo szkoła l-klasowa: daje dzieciom nie wiele więcej zdobyczy 

oświaltorwych ponad nierównomierne zre'Sztą opanowanie sztuki czytania i 
pisania, a dla osiągnięcia tych umiejętności - akurat tyle czasu muszą one 
tracić na uczęszczanie do szkoły, co i dzieci uczące się W szkołach 7-,kJaso
WYtch. 

Niezbyt inacz,ej przedstawia się wart'Ość sz'kół dwu czy 'trzyklaso
\Vylch t. j. takich, w . których uczy dwóch lub trzech nauczycieli. 

Dopiero szkoły 4, 5 i 6--klasowe mogą w pewny,m mniej'szym lub 
wię'kszym 'zakresie - zależnie wł.aśnie od ich stopnia o'rganizacYlj nego -
odpowiedzieć wspomnianemu przez nas celowi. 

Atoli na podstawie doświadczeń poczynionych u nas w okresie lat 
dziesięciu od uzyskania niepodległ,ości państwowej, stwierdzić należy, iż 

najlepiej z przyjętych na się obowiązków -- w na'szem ich rozumieniu, wy
wiązać się może jedynie szkoła 7-klasowa, w której pracuje najmniej 'sied
miu nauczycieli i każ,dy stopień nauki ma swoje osobne pomieszczenie. 

. I 'Oto o taką 7-klasową, pełnowartościową szkołę p.owszechną walczą 
W J POllsce i na całym świecie ludzie dO'bTej woli. 

I oto nad upowszechnieniem takie,j szkoły, a nad zniwelowaniem 
szkół niżej zorganizowanych, jako mniej l ub wcale mało waortościowych 
bie,dzą się i na:sze władze szkolne. 

Szkoły 7-klasowe roz,mieS'z'cz.one są dotąd prawie wyłącznie na tere
nie większych miast. Małe miasteczka i wsie polskie masowO! okadzane są
określając rz'ecz trywialnie - szadzią "ł'Ojówkowej" poś'wiaty. 

Opierając się 'bowiem na danych, zawartych w "Roczniku Statystyki 
RzeczypospO'litej Polskiej 1927 r.", zauważyć :pokzeba, że na 626 miast w 
państwie przypada 1451 szkół powsze·dhnych, zatrudniających si,edmiu i 
więcej nauczycieli, a zaś na 12610 gmin wiejskich, nie 'licząc .obszarów 
dworskich, stanowiących j eszcże w niektórych dzielnica'ch 'Odrębne j ed'
nostki administracyjne, przypada nie wiele więcej ponad 400 takichże szkół. 
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Gdybyśmy zliczyli szkoły powszechne 7-klas~we tylko 'Pięciu miast: War
szawy, Łodzi, Krakowa, Poznania i Lwowa, okazałoby się, iż Hczha ich po
kTywałaby się całk,orwicie z ilością wszys<tkich podo1bnych szkół, rozmiesz
czonych po wsiach i małych miasteczkach w całem pań'siwie, 

A przecież wieś zamieszkuje 70% ,ludności k,raju, ludności, o, której 
z.a wie'lkim Naczelnikiem powiedzieć musimy, iż to są ci, "co żywią i 
br OlIlią " , 

Dla każd'eg,o, szczerze miłującego .ojczyznę POIlruka nie może być 
obojętnem, 'w 'jakim stopniu wśród tej naj liczniejszej wrurstwy nar,odu wy

robi się poczucie 'PrzynależnoIŚci do społeczeństwa, nie może hyć ohoj ę'tnym 

stan kulitury tej warstwy, która woJbe1c uSltawilcznie od!bywających 'się 'prze
mian natury społe'cznej i gosp.odarozej mocą swej Hczebnościcoraz to wię
cej ciąży na l,asach :państw'a i coraz, to częśtCiej 'staje się promotorem owych 
przemian, 

Mówiąc za Stefanją Sempołlowską, że "Sz'koła jest własnością, sługą 
i skarhem całego s,połeczeństwa", i że "musi służyć cał,emu s'P'O'łe1czeństwu 
i całe darzyć kulturą" - mówiąc za Romanem Dyboskim, że "nauka, nie
siona w najszersze .. warstwy, t~ złoty klucz do lepszej przyszłości narodu i 

społeczeńs'twa"; powtarzając za Ksawerym Prausem, ilż "utrwalenie nasze
go bytu niepo,d1egłego za'leżne jest przedewszystkiem od obywatelskiego 
wykształcenia mas ludowych" - i potwierdzając słuszność wywodów Izy 
Moszczeńskiej, że - "oświata jest na!joelniejszem narzędziem samoobrony 
szerókich mas i j es't zarazem lj edynem dla inteHgentnych warst,w społeczeń
stwa zabez'Pieczeni,em .przed nieohliczalnemi tych 'mas postępkami" - nie
chaj każdy, sprawę tę rozumiejący, woła co tchu w piersiach stanie, tak aby 
go wszy,scy w kraju 'słyszeli, źle konie,czność dziejowa domaga się rOz'prze
strzenienia jednolitej 7-klaso1wej szkoły powszechnej na całym terenie 
Rzeczypospolitej, zarówno na wsi, jak i w mniejszych lub większych n1ia
stach, 

Budźmy, my wszyscy, dobra Ojczyźnie życzący, wśród mas świado
mość portrz.eby 'llrizeczywistnienia siedmiok'lasowej szkoły powszechnej i 
nie sIPoC'znijmy, aż uczynimy z. nid1 taran do zbu.rzeni.a owych na.:miastek 
oświaty, 'Pr.odUlkowanej w tysiącznyoh jedno i dwuklasowych szkółkach , 

I idźmy do mas tych z pytaniem: czy wło'ścianin i robotnik polski dz'ieci 
swe sam uznał za nieg,odne korzystania z dobrodziejs1:w nauki w szkołach 
najle,piej zorganizowanych, czy sam uwierzył w to, iż syn j,ego naprawdę 
mniej musi być uświa!domiony w rzeczach nauki, aniżeli dziecko sfer inte
ligenckich, że drzemał dotąd, lub ,ohojętnie albo nawet wrogo zachowywał 
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się, gdy władze szkolne, g,dy sz·czerzy przyjadele ludu domagaH się odeń 
choćby tylko zgO'dy na łączenie 'Szkół najn~ższego typu w szkoły wyżej 
zorganizowane? 

I apostolstwa wziąwszy na się brzeimię - nie pomińmy i tych, COl się 

czują dostojniej być urodzonymi i z czysto stanowych pobudek obstają 

przy zachowaniu stanowej także szkoły. 
Kruszmy ich serca, a rzetelnego braterstwa krzesząc w nich skry 

złote, nauczmy ich w szczęściu i dostojności wszystkich, widzieć własną ra
dość i własne dostojeństwo -- może zdołalny ich nakłonić, że zawolł.ają: 

Domagamy się 7-klasowej szkoły powszechnej, w której uczyłyby 

się dzieci nasze razem z dziećmi ludu! 
A zaś tym, co dla życ'ia nowego umarli, jedno musimy znaleźć 

oświadczenie, że wierni będąc Wieszcza przykazaniu, pragniemy nieść przed 
narodem zawsze gorejący "oświaty kaganiec" i ... żyć, żyć chcemy - albo
wiem rzekł On: " Kto ma duszf? , niech wstanie! niech żyje! bo jest czas ży
wota dla llldzi silnych". 

O) OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOO O O ~ O O O O OOO'>OOO O O O OOOO 000'>0000000 > 00000000 

Praca jest jedną z pierwszych powinności naszych, praca konieczną 
dla człowieka potrzebą, praca jest przeznaczeniem naszem. Pracowita 
pszc zólka, skrzętna mrówka, cale przyrodzenie, układ towarzystwa tej 
prawdy nas uczą. W pracy jedyny jest sposób wypłacenia się Bogu, rodzi
com, ojczyźnie; do pracy zawczasu wprawiać się należy. 

Klementyna Hoffmanowa. 
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WACŁAW JEZIERSKI 
kier. szk. pow. w Zgierzu 

W odrodzonej szkole .. 

Szkoła w odrodzOlne'j Oj czyźnie odlgrywa inną rolę i służy innym 
celom, niż szkoła zahorcza. Rządy obce, opierają.ce się na gwałcie i prze
mocy, widziały w szkole narzędzie rusyfikacji, względnie germanizacji 
młodego pokolenia. Dla osiągnięcia tego celu siliły się -one na stworzenie 
w granicach ziem dawnej Rzeczypospolitej takiego ustroju szk>olnego, któ
rvby prze,ciwdziałał Ifozwoj owi uczuć nar,odowych 'Polskich, a wychowywał 
mnogie rzesze wiernopoddanych cara, lub "kajzera". Szkoła narodowa mo
gł'a tylk,o wegetować w podziemiach kOlnslpiracji, narażona wciąż na wy
krycie i, 'Co zatem, na plfześladowanie j e'j OIrga1nU'za,toTów i uC'zącej się 

w niej młodzieży. 

Jednak i ta szkoła , wio dąca żywot swój nieraz z dnia na dzień , nie 
1110gła służyć skromnej zresztą rzeszy wychowanków temi dobrodziejstwa
mi, jakie byłaby w możno.ści dawać, pracując w atmosferze wolności, po
sługując się przytem ulepszonemi metodamI nauczania i wychowania, które 
3ię ws,półcześnie rozwijały na Zachodzie. 

DopaeTo obecnie, po uzy.skaniu nie'P'od'ległoś,ci kraju, i 'szkoła nasza 
może zupełnie swo:bodnie kszfaUować dusze młodych pokoleń , szczepiąc 

w nie owe szlachetne pierwiastki patryjotyzmu i ogólno ludzkie łdeały -
przekazane nam w zaleceniach Komisji Edukacji Narodowej, Kołłątajów, 
Libeltów, Estkowskich i t. p. 

Dopiero obecnie szkoła nasza może w całej pełni sięgać do skarbnicy 
wiedzy pedagogicznej, zrodzonej wśród kulturalnych społec'Zeństw, i wie
dzą tą się posługując, tworzyć typ człowieka nowoczesnego. 

Praca w odrodzonej szkole pOllskiej szy'bko postępuje na'Prz6d. Ka
żdy z nas nauC'zycieli sercem całem pragnąłby dogonić to wszys,~k,o, co stu
letnia niewola opóźniła w zakresie poostawienia szkoły na należytej wyży
ni'e, a gŁówll1Jie w zakresie przysporzenia s:połe'czeństwu jak najwięcej na
prawdę światłych obywateli. 
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Dla osiągnięcia tego celu wyzyskuje s'i-ę: o '~le 'm.ożnośd wszystklo, co 
ma odpowie,dni wpływ na umysł i psychikę wychowanków. 

Wychowankowie uczą się w szkole kochać kraj ojczysty i pracować 
dla jego 'Szczęścia. Tu bowiem na le1kcji język,a lPolskieg'o. Idowiadują się 

() licznelj ,plejadzie m1strzów słowa i pióra, którzy j~ko poeci i powieśdo
pisarze uwieczniali chwałę i p'otęgę Oj'czyzny, którzy w chwilalclh' uclsk;u na
wdły'Wlal'i naród da wytrwania i, pokrzepiając serca nadzielją, wieśaHi jasny 
dzi'eń Zmartwychwstania Polsiki. Czytaljąc autlm',ów współczesnych: , młodzież 

wchłania w siebie czło,wieczeństwa siłę i uczy 'się żyć dla drugich, a nie dla 
siebie tylko. 

Na lekcj,ach krajoznawstwa poznaje terytorjum, właściwoś'ci terenu, 
ludność i bogactwa naturalne Polski, które ją stawiają w rzędzie bogatych 
narodów świata, poznaje inne .państwa, ludy i rasy, -ich zajęcia i stopień 
ku lt Ult'y , Ibudząc w sobie p,ragnienie, iżby ich kTaj Oj 'CZySlty w niczem nie 
ustępował innym pierwszorzędnym narodom. 

N auczy,cie\l historj i 'przesuwa przed ich wyobrażnią tysiąc.letni okres 
iSltnienia polskości. Wykazuje długi poczet wie lkilch , szlalchetnych 'PlOs'tad 
bohaterów, mężów stanu i uczonych, którzy, Oj,czyżme swe'jl 'służąc na,j:wier
niej, gotowi byli choćby życie wtasne zło'żyć na Jej ' ołtarzu. 

Wszczepia w ich umysły tę prawdę~ że Polska, sZaJnU'jąc z.awsze praw 
obcych narodów, nie1tylko nie splamiła się żadnemi wojnami zaborczemi, ale 
wręcz przeciwnie, żołnierz polski walczył o wolność narodów uciśnionych. 

O Polskę tlO rozbijała się fala krwawych pochodów Tatarów i Tur
ków, idących na podbój Europy. O Polskę to i dziś rozbija się napór czer
w'onych sił bolsze\\<~klkiega W scho,du. 

Ucząc się tegO', czyż nie gruntują w sabie wychowankowie szla
chetnej dumy naradowej ? 

A ileż ta karzyści przysparzają i'Ill wiadamaści z przyrady? 
p.oznając ten ,dział nauki, wychowarrkawie bliżsi się Istają Bogu sa

memu. Badając bowiem pod kierunkiem nauczydela życie zwierząt i raśHn, 
i,ch pażytek dl1a człowieka, jaka pana ziemi --wnikając w znaczenie sił, uta
janych w przyrodzie ~ ich celawaść, czyż nie razjaśnia się naj dobitniej 
w umysłach wychowanków awa bezgraniczna wszechmądrość Stwórcy? 

Szkała poiska więcej, aniżeli szko'ła zaborcza, dba o należyte pastępy 
mładzieży naszej w tak ważnej nauce, jak rachunki. 

Znaczenie rachunków palega na tern, że przez umiejętne padawanie 
tej nauki uczniom, prowadzi 'Się ich na dragę samodzi1elności, ści,słaści w my
śleniu, jasnaści w pojmawaniu i wYtrzymałaści w d'ociekanlu prawdy. 
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Czyż trzeba tu wspominać o nauce rysunków i śpiewu, budzących 

u wychowanków poczucie piękna i szlachetności? 

Trudno zresztą bawić się w s'Zczególy i podnosić roziliczność walorów 
uzyskiwanych z nauki każdego p'rzedmiotu, Ten krrótki rzut na działalność 
szkoły powszechnej w odrodzonej P.olsce wystarczy już do urobienia sohie 
sądu, przy użyciu jakich to dróg i środków zmierza się do podnoszenia 
intelektu młodzieży naszej i kształoenia jej duszy, 

Bal kosljumowy dzieci szkolnych w 6-cio kI. szk. powsz. w Relkini, 
gm. Brus, pow. łódzkiego. urzqdzony w styczniu 1928 r. 

Przy tern wszystkieln szkoła nasza stara się jeszcze innemi sposo
bami o przygotowalnie mł'0dzi ,do prrzyszłe,go życia obywatelskiego i 'społe

cznego, - a dzieje się to prz,ez wprowadzenie na jej telrenie rozHcznych 
instytucyj uspołeczniających w rodz,aju samorząidów uczniowskich, kas 
()f.zczędności, kas bratniej ,pomocy, kooperatywnych skleprków szkol
nych i t. p. 

W'ychowankowie', z orgruni z owani w samorządzie uczniowskim, usta
lają na podst.awie wyborów władze samo.rządu i obowiązani są do ich po
słuchu, decydują 'D 'sk,ładzie Tóżnych :komisyj lub sekcyj, działają-cych na 
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terenie samorządu np. sekcji finansowej, zabawowej, zdobienia klas, samo· -
pomocy, sportowej i innych. Członkowie samoil'zą,du przyzwyczajają się 

do posłuchu, karnoś'ci koleżeńskiej oraz poczynań 'Obywatelskich. 

Niemniej ko'rzystnie <oddzliaływają takie instytucje, jak kooperatywy 
uczniowskie. które wyrabiają u dziatwy 'zrozumienie idei spółdzielczości, 
tudzież przygotowują ją do przyszłych działań gospodarczych. 

Słowem - w,szystko, co ,się dzieje w szkole naszej, ma sw6j z góry 
obmyślony celI, kJtóremu przyświeca je,dynje dobro Ojczyzny i dobro samego 
wychowanka. 

O ooooooooooooooooooooooocooooooooooooooooooooooooooocoOOOOOOOOOOOOOOOOOOGO 

C okolwiek stanowi szczęśliwość szczególną człowieka: zdrowie, 
.cnota i obyczaje, rozsądek pewny, dobry rząd domowy, miłość, przyjaźń 
i szacunek u drugich; cokolwiek składa szczęśliwość publiczną: równa 
i najściślejsza sprawiedliwość, prawodawstwo mądre, obrona krajowa, 
cnoty obywatelskie, niepodległość w zdaniu, szlachetność myśli i post(?P
ków, szanowanie jako najświętsze własności cudzej,' to wszystko jest rZlł 

czą edukacji i celem starań nauczyciela. 

Ustawy Komisji Edukacji Narodowej. 
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LEON MARCINIAK · 
kier. szk. powsz. w Wiskitnie. 

Warunki pracy nauczyciela na wsi .. 

Źródł'em, z kt6reg'o wypływa niezrozumienie Ipotrzeb szkoły, a cza
sem obojętność względem niej je'st najczęśc,ie'j niedocenianie przez rodz~
ców dzieci slzkolnych samej instytucji szkoły, jako tego ognuska, z którego 
obywaltel czerpać ma te wszystkie wiadomości i zagadnienia, jakie intere
sują ludzkość doby dzisiejlszej. Szkota, która uważała za swój obowiązek 
dać wychc.wankowi tylko część wiedzy, należy do przesztości. Szkoła 

dzis,iejsza wszechstronniej tralktuje swe olbowiązki. I właśnie brak z,rozu
mienia ducha nowoczesnej szk'oły wśród 'S'zer,okich warstw ludności, a 
'szczególnie ludnośc,i wiejskiej, zawsze komplikuje porozumienie czynni
ków kilerujących szkołą z rodzicami uczniów. 

Drugim niemniej ważnym te.ranem, rozbi.jającyln współpracę szkoły 
i domu jest nieodparta a zbyt pierwotna chęć wyzyskania sił fizycznych 
dzieclra wyłącznie do pracy około domu i g,ospodarstwa. 

Niezrozumienie powagi szkoły przez ludzi intelektualnie nisk,o sto
-jących przej,awia się często w takich oto bezceremonj,alnych określeniach: 

"Da'wniej szkoła więcej dawała, ja np. chodziłem do niej przez jed
ną zimę, .a lepiej czytć:.m i ra;chuję niż syn mój, który już cztery lata uczy 
się :Ł uczy". Taki ojdec, który w swojem ro'zumieniu zdaje się być mocno 
wyedukowanym, zarpomina o tem, że od czasu opuszczenia szkoły zimo
wej co święta i n~edziele czytał gazety i modlił się z książki do nabożeń
stw,a, a wieczorami zimowemi studjował kalendarz gospodarski, lub jakąś 
inną książkę i przez 20 czy 30 lat musiał wreszcie dojść do jakiej taki'ej 
wprawy w czytaniu. Jeżeli dodać, że w ciągu tego okresu musiał też wie
lokrotnie i z liczenLem mieć do czynienia, czy to kupując pewne produkty, 
czy też ISprz.e1dając ziemiopłody swojego go~podarstwa, to i tę dziedzinę 

wiedzy choć w bardzo skromnym zakresie, ale dla własnych n~ezbędnych 
potrzeb życiowych ja,ko tako opanował. Ci jednak, którzy chodzili przez 
jedną zimę do szkoły i później, książki nie mieli w rękCłJch, dawno już czy
tać i pisać z,apomnieli. Ojciec taki zapomina zTesztą, że obywatelowi 
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xx w. więcej już trochę wiedzy potrzeba, ani'żeli sam'ej znajomości czy
tani~a i pilsania i tabl'ic'Zki mnożenia. 

Z niezrozumieni,em potrzeby oraz potrzeb sz'k'oly spotyka . się na 
każdym ,kroku. I oto - podnosi się stalpień j,ej organizacji już to pod wz.glę

dem ilości .kl,as juŻ'. t'eż sił naucz,ydelskich - a we WiSi! aż gwa~rno od utys
kiwań i nie'zadawolenia z k 'go powodu. Zg,odnym chórem powtarzają 

wÓWlczas wszyscy utYlSkilwa,cze: "dawniej- jeden nauczyciel potrafił uczyć 
setkę iJ więcelj dzied, a dziś, -aż dwóch lub trzech naszą dzieciarnię mO'r
duje - i .jak to zwiększa podatki, z pod żebra wyrywają na/szą krwawi'cę
byl,e im pensje duże wypłacać". 

Nie inaczej Iprzed'sta:wia się rzecz z zaopalrywanie'ln szkoły w po
trzeby rz·eczow,e. TUJ w całej pełni uj,awnia się chęć utrzymania jej na po
ziomie mi'Zernych s,z!kół'ek ludowYIch, gdzi'e np. zwyikła ł'awa, coprawda nie
raz wielka na dług-ość izby ,szkolnej, m.a - za's1tąpić miejsce ławki wyg,odnej , 
w któT·ejby dzieck,o nie 'krzywiło kręgosłupa il nie uciskało klwtki pier
siowej. 

Takżle urzędy gminne łącznie z ra,dami gminnemi widzą w szkole 
jedynie największy cięża'r podatkowy, zarpominają j·ednak o tern, iż budżet 
szkolny j1est zawsze 'zaledwie chobnym ułamkiem budżetu o,gólnego. 

Na humory:stykę a i na łez godną i:mp:rezę zakrawa ustosunkowanie 
się diektórydh rodziców do samej nauki. Beż to razy zdarza się, że do 
nauczyciela zgłas'Z,a się matka dz,ieoka szkolnego lub ojciec z prośbą, stre
SZICZ8Jją:cą się w słowach: "Chcia.iłbym, prO!szę łaski pana, mocno prosić , 

ażeby ta pan old mojej dlz,ieWlUchy rnie wyma!gał 'tyle, co od linnych d'zieci
sików. Ona ta n.ie ma 'cza'su na naukę - a ztesztą nauczycielką będzie 
czy co? Pi'sać no i czytać wielebądź już potrafi> - na wiejską dziewuchę 
to j'ej to, co umie galanto wylsta'rczy ..... Roz:br,ajają,ca szczernść! K'omen-
ta!rz tu Ijuż zbytec,zny. 

Urywek z :przytoczonego monologu pi'ecz,ołowi't1ej dla swych dzie
ciąt matki czy ojoa mówi sam za ,slebie. Ale n.ależy się z,a:s,tano1wić, jak 
ciężka jest praca naruczyci:da w t.a/kiej wsi, w której przynajmniejl raz w ty
godniu i ,to od ,oora,z innegO! 'rndzica lub rodzideiki wysłuchIwać m.UJsi po
dobne prośby. P,erswazje, przekonywania o nie,zbędnośd nauki chociaż
by nauczYc1:el, nicz,em św. Jan Złotousty, z.dolnoś,ci .swej elokw1encji jak 
n aj'żyw i'elj roz.winął - na; nic się tu nie przydadzą. Boć w r01zumieruu tych 
ubogich duchem na przekonywania nauczyciela jest j,eden, nie dający si~ 

obalić przez nikogo pewnik, że "od rrieumienia nikt jes.z,cze nie umarł .... ~ 
"Dzicudek mój, ojcie,c no. i ja także byliśmy niepi'śmienni, a wszyscy dług,Ol 
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żyli, tako j,ako i ja żyję. Choć więc i ohłopak mÓlj mądrzejlS'zy odemnie nie 
będzie, pomór na nieg,o nie przyjdzi.e H 

... 

Co krok powta'rza się owe s,tereoltY'Powe "Dawniej". 
Aż uszy nieraz bolą i złość tajona cz10wiekiem telepie, na nich, 

tych fil.ozofów nietpiśmiennych, nieczytających, w ubÓlstwie sweg'o roz
garnienia umysłowego hołduią~ych różnym guslom: zna'cho'ro'm oraz wie~ 
rzen10m w rozliczne zmory, wilkołaki, strzygi i t. p, 

Złość człe'ka 'zbier,a na siebie sam·eg'o, że nie jest mocen zaktląć 

owej koczmarnej głupoty w jakiś dym l/otny, któryby na wiek wieków 
uwolnił z opętania biedne dusze podobnych filoznfów. 

Cicho ... oto nowy lament się podnosi. To już ni'e p01'edynczy głos, 
lecz chór cały. Słychać, ja~k recytują we wsi wszyscy uniisIono: "Cóż ta 
uczą w tej szkole? Papier, nożyce, noż1e, piłeczki, deseczki, d)"ktę, klej 
na miły Bóg, cóż tam j,es1zcz·e? Dzieciska nic tylko wycina.Jią, lepią, stru
gają noży'ki\em - to się naz;ywa nauka? Ni'e szkoda t,o pieniędzy? Boże, 

Boże, jakie to llicwarte wymysły. Pańska to z pewnością sztuka - na to, 
by z chłopa ciągnąć pieniądze i na wydatki go narlażać. Bo i pocóż owe 
rameczki, dom,ki, skrzynki, pudełeczka, zabawki, a czy to zmyślny chło
piec zr'obić t,ego wszystkiego i bez szk,oły nie potTafi? Oj złe czasy - po
gańskie jakieś czas ! Albo jakaś tam gimnastyka ... dziecko się nazgina w 
chałupie i w pOlIu przy robocie - przyjdzite z musu do szkoły i tam na 
złość mszczą się na niem, zamęczając je, pSQ,apara, gimna,styką". 

Czyż na ,pO'do/bne diktum można odpowiedz.ieć i.naczej, j8.Jk wzru
szeniem 'ramion. Wyrażanie ubO'lewani'a z teg,o tytułu, że znachod,zą się 

ludzie, nierozu1l1i.ejący dąż~ń nowej szkoły, mającej za główny swój cel 
wyposażenie dziecka nietylko w pewne wiadomości intelektualne, ale 
równocześnie i w Z'dolnoś,d do naprawdę twórcze; w przysz10ści pracy -
tłumaczenie, że szkoła winna wychowa.ć zdrO'wego obywateI.a i t. d. na 
nic się tu nie przyda. 

Przypomina mi się jeszcze jeden szczegół z mojej praktyki nauczy
ci.elskiej, charak'teryzujący 'znowu, ~ak to r'odz-iJce ooeni.ają wysHki szkoły 
oko/łO' wdr,ożenic:. dzi0ci dO' salTIodzielnego ba,da:nia. 

Na lekcji 'Przyrody szło razu jednego o to, aby dziec,i same p.rz,eko
nały się, z jakich części i w jakiim stosunku złożony jest ka:rtO'feL Po
lecono zatem każdemu dziecku zważyć w domu kartofel, następni·e ze
trzeć g,D na taroe, wycisnąć, a mączkę wysuszyć i znowu zważyć. Cały 
·sz.ereg oj'ców zabronił dziec.iom przeprowadzenia tej kartoflowe,; opera,cji. 
J 'ednr powodow,ani upartym antagonizmem wogóle do poczynań obecn0j 
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szkoły, inni zaś obci,ążeni dziedzicznie klątwą zabobonu, nie pozwolili ka
leczyć kadoHi, iżby zło jakie' nie sp'rowadzi'ło na dom dopustu nieurodz,ajll, 

Wyżej wymienione przeciwności spotykają bodaj że każdeg,o nau
czyciela i są tak liczne i 'częste, że wprost trudno jest dać im wyraz choćby 
w naj,skro'mn,iejszY'ch rlamach. Nauczyciel, ażeby się nie zniechęcić do 
pr,acy, musi wyposażony być naprawdę w duży zasób wytrwałości. 

Atoli mimo wszystlko żywić trzeba nadzieję , że z biegi'em czasu 
warun.ki te ukgną całkowiJtej zmiani,e, lecz na to trz'eba C'zekać tak długo , 

dopóki na ławach ,szkolnych nie zj1awią się dzieci tych obywateli, których 
obecnie szkoła wychowuje . 

Cooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo00000000000000000000 

o śpiesz się, slońce! zbyt wschodzisz powoli 
Nad przepaściami glębokich niedoli! 
O! śpiesz się, słońce! Niech dzień nowy wstanie! ... 
Wszak tylko światlo zwycięża otchłanie. 

Marja Konopnicka. 
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MICHALINA KOTEŁKOWA 
naucz. szk. powsz. w Aleksandrowie. 

Kilka " , wspomnlen ze szkoły rosyjskiej" 

Jutro musisz iść do szkoły - oznajmiła mi pewnego dnia matka, a przy tern dodała 
- masz <szczęście, że cię nauczyciel zapisał - tyle dzieci zgłoszono do s'zkoły, że m:u
lSi,ałby ~e chyba ,sa,dzać sobie na głowie, gdyż w ławka,ch żadną miarą pomieścićby ich n i,e 
m6gł. Wiadomość ta - niebardzo mnie ucieszyła i ni'e mogłam w żaden sposób zrozumieć , 

dla1czego ma być ,dla mnie szczęściem, że będę może musiała siedzieć jakiemuś tam nau
czydelowil na głowie. 

Nie mogę s'obie zdać dzi.ś sprawy z tego, w jaki s'pcsób znalazłam się n.1Ziljutrz iN 

szkole, pr.zypominam sobie tylko, że wprowadzono mnie do jakiejś izby, w której leżały 

długim szeregiem ,poopierane na słupka,ch deski', dowiedziCiJłam się niebawem, że są to 
właśnie owe tajemnicze ławki, w których dzieci ,pomieścić się nie mogą. 

Nawpros-t ,tych ławek wisiał na ' danie obraz przedstawiający jakiegoś brodate(o 
pama, patrzącego stra znie niemiło'siemie na mnie. Bałam ię później zawsze twarzy tego 
F ana, zachwycała mnie jednak wielka wstęga oraz złota gwiazda, które widniały ]1;1 

p _er ia.ch jego Po kilku dniach nauczyciel oznajmił nam, że obJ"laz ów przedstawia cesar::-,J 
Rosji, 

Że pan ten mógł być cesarzem, na to się zgodziłam , ale nie mogłam w żaden 

sposób .zrozumieć całego szeregu jakkhś dziwnych na:z..wisk, które dołączaliśmy do 
wyrazu car i król, wieliczastwa, g,osudar, imperator ~ cały szereg innych. Szukał fi 

mimowoli na ob'1'azie tych ,dzi,wnych postaci, ale ni:gdy znaleźć kh nie .mogłc:lm. Widzia
łam zawsze tylko parę strasznych o,czu, bro,da..fą twarz, oraz wstęgę i gwiazdę. Zcza-sem 
nazwy te skojarzyłam ze wstęgą i gwiazdą. - GWliazdę nazywałam imperatorem, a wstę
gę wieliczastwem. 

Znalazłam się tE;dy .w szkole, a na.uczyciel dla specj,alnych względów posadził 

mnie na ławce, w której wyznaczył miejsce tylk:o dla ośmiu dziewczynek. W innych 
ławka·ch si'edziało -ich po 10 do 15. 

Po jakimś czasie na.uczydel za'powiedział dzieciom, by sied:z..iały "smirno" iJ wy

szedł z klasy. Nie wiedziałam wprawdz.ie, co znaczy si'edzlieć smirno, ale przypomniałam 
sobie uwagę matki" która radziła mi robić w klasie t,o, 'co star·sze ,dzieci czynić będą 
i postanowHam skorzystać z tej '1'ady. Rozglądnęłam się nieśmiało po klasie li zauwa
żyłam, że towarzysze moi bawią się wyśmieni.,cie, 'skacząc po ławkach, szturchając się, 

a przy tern wrzesz,czą niesamowiciJe. Z'1'ozumiałam tedy, że siedzieć smirno, znaczy ba
wić się wesoło i zrobiło mi się raźniej na duszy. 

Ale nauczyciel powrócił niebawem do kl.asy, wytarg:l.ł kilku chłopców rzetelnie 
za uszy (prawdopodobnie siedzieli zbyt smilTno), a następnie oznajmił krótko trmoH
twa". Wstali wszyscy, wstałam więc i ja. Zaczęto odmawiJać zalPowiJedzianą modllitwę, 

55 



z której oczywIscle ani słowa nie rozumiałam. Wywarła on::t jednak na mnie pewne 
wrażenie, właśnie dlateg,o, że jej ni,e rozumiałam. Kiedy po paru tygodnklch zapam~ęb
łam k'olejność następowania po sobie wyrazów w modlitwie, wrzeszczałam wraz z in
nymi, wymawilają1c magiczne jej słowa, przyczem 'o.dnos~łam zawsze wrażenie, że doko
nujemy tak zwanego mentowani.a w rodzaju: " en ten tinus saba raka Ibinus" i t. d. 
Po modlitwie wyjmowano jakieś książki i ,czytano z ni,ch dziwaczne wyrazy, które raz 
wprowadzały mnie w zachwyt, drugi raz niezmiernie śmieszyły. Czytać jako tako umia
łam już wprawdzie, ale po polsku. Wracając do domu dumną byłam, że i ja kiedyś będę 
umiała czytać te dziwaczne wyrazy. Tyle mniej ~Nię.cej przypominam sobie z pierwszego 
dni'a pobytu w szkole. 

N astępne ,dni nie były jlUż dla mnie tak interesujące, z ,czasem stały s'ię bardz.J 
przykre. Mowa rosyjska doprowadzała mni.ę do rozpaczy, g·dyż nic z niej z1"'ozumieć nie 
mogłam, la kiedy początkowo chciałam odpowiadać na pytani,a nauczyci:ela w języku 

polskim, ten robił tak groźną minę, że momentalnie przeryw.ałam rozpoczęte zdanie ... 
O ile z czytaniem i pisaniem ·dawałam sobie jako tako radę, to z szumnie zwanemi wia
domościami z geografji i historji w żaden sposób do ładu dojść nie mogłam. Uczyłam się 
tedy całych szpalt tych wiad'omości napa~ięć, nie rozIUmiejąc zgoła nk. N:lUczyciel 
jednak lwntentował się widocznie mojemi recyta.cjami, g,dyż przechodziłam z klasy 
do klasy. 

Mając lat ośm, znałam już wiele z Mstorji P'olski - oczywiście nie .ze szkoły -
i tu właśnie zaczynała si'ę dla mnie tragedja. Kiedy w domu opowiadano o bohaterskich 
czynaJch naszych przodków i, barbarzyń,stwie zaborców, płakałam niejednokrotnie, może 
nie tyle ze zro'zumienia traJgedji narodu, ale dla tego, że płakali i inni. Kiedy więc 

w szkole czytano z \~ypisów powiastki, w który-::h dzieje nasze ujmowane były tenden. 
cyjnie ze strony ujemnej, kładł:un się na ławkę i płakałnm, ale już ze zrozumieniem 
rzeczy. Z czasem weszło to u mnie poprostu w z"WY'czaj i na każdej lekcji historji, nieza
leżnie od tego, ·czy dawały 'one powód ,do tego czy nie, zanosHam się od płaJczu. \Y./ końcu 
tego roku nauczyciel wręczył mi niewielką książeczkę mówiąc: "ma,sz tę ks~ążkę za to, 
że płakałaś na hrstorji, ale nie przynoś jej do szkoły, tylko c'zytaj sobie w domu". Kiedy 
chciałam mu wytłumaczyć powód mojego płaczu, zrobił gr·oźną minę, i kazał siadać 

w ław.ce. 

Książkę tę obejrzałam dopier'o w domu i przeczytałam na pierwszej jej sŁroni\.! 

napis: "Mała historja Polski". WkrótCE; całą książeczkę umiałam niemal l1apamię~, 

i była to pierwsza moja książka, którą czytałam z przyjemnością. 

Przy końcu tegoż roku odwi'edził naszą sz.ko.lę inspektor. Nauczyciel oznajmił 

nam pewnego dnia, że przyjeżdża ten dygnihTZ il trzeb?, by wszystko był,o w porządku. 
Zaczęły się więc gorączkowe .przyg,otowania. Rozpoczęto od wyuczenia nas długiego po
witania na cześć inspektora. Następnie wyliczaliśmy wszystkich członków geneologicz
nego drzewa ro,dziny carów, dodając do każdej osoby długolbrz.miący, specjalny tytuł, 

który sprawniejsze dzieci wyrzucały ze siebie jednym tchem, co zrobiło wrażenie guI.go
tania. Następnie śpiewaliśmy !pieśni na cześć cara i Rosji, porządkowali zeszyty, przy
czem nauczyciel nie omieszkał zbadać zawartości naszych tornistrów, oraz swej własnej 
szufla,dy o,d kla'sowego stolika. 

Wreszcie przybył ów dygnHarz. Otwarly się drzwi, przez, nie wtoczył się do klasy 
niski i gruby męi. czyzna, rZUlcając nam od pr,ogu jakieś przywitanie w ,języku To,syjskim, 
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na które odkrzy 1m>?1iśmy, ile nam sił starczyło, wyuczonym przez nauczyciela monolo
giem. Inspektor rozmawilał chwilę z nauczydelem, a potem zwrócił się do nas i zapytał 
jednego z chłorpców o tytu.ł ,cara. CMoIPi0c wyrzucił z siebie jednym tchem coś w ro
dzaju gul-gul-gul, a inspektor zwracał się ooraz to do inny,ch dzieci z zapyt<iniami o na
z,wiska rodziny carskiej. Ponreważ między 'odpJwiedziami temi nie bylo według mnie 
żadnej różuucy, pr,zeto nie zwracałam na nie żadnej uwa,gi. Uwa,ga moja zwrócona ,była 

jednak g,dz.ieindzicj. Przypomniałam sobie, jCl.k nauczyde1 mówił nam, że inspektor 
szkolny jest głuchy i ma je/dno oko szklane i wpatrywałam się w twar:: jego uporczywie. 
Inspektor musiał to zauważyć, bo nagle zwrćcił się do mnie z zapytaniem o tyłuł matki 
carowej. Nogi zadygotały pode mną, stanęłam blada, nie ,wiedząc eo odpowiedzieć. Bły

skawkznie przyszła mi na myśl ra,da nauczyci.ela, że odpowia.dać należy prędko i gb
śno. PostanowHam tedy zast'osować się d,o tego. Wszystkie wiadomo'ści 'o rodzinie car
~kiej, obraz, a w nich wstęga i gwiaz/da skojarzyły się u mnie w jedną gmatwaninę. Pod
n~osłam olczy na inspektora i wybełkotałam w połowie po polsku, w połoIwie 'Po rosyjsku: 
,.Jego imperatorskie wieliczastwo gospodynb Marja Teodora", czy td coś w tym rJ

dzaju. W~em tylko, że miały tam być nazwi'sko wstęgi, gwi'azdy i go,S'podyni. Inspektor 
popatrzył na mnie surowo, potem rzucił tym samym wzrokiem na nauczyciela, a na
stępnie postawił to samo pytanie innemu uczniowi. Odpowiedź musiała wypaść pomyśl

nie, skoro twarz inspektor3. wypogo,dziła się. Następowały potem pytania z innych 
dziedzin nauki, 'oraz przemowy inspektora, z których dowiedzicJam się wielu ciekawych 
rzeczy, między innemi, że Warszawa leży w Rosji i zamiesz,kałą jest prawie przez S3.

mYlch R,osjan. P.onieważ odpowiedzi uczniów nie wypadały zbyt pomyślnie, nauczyciel 
zapwponował śpiew. Za,cz.ęliśmy gromkim głosem śpiewać "Mnogi leta". Pomna uwag 
swego wychowawcy, krzyczał2m wraz 3 innymi wniebogłosy, Ż <2 :tż zwróciłam na sie
bie uwagę inspektora. Po skończeniu pieśni podszedł on do mnie, ale tym razem po
chwalił mnie za ładny śpiew. Dnia tego nie szukałam już wię,cej szklanego oka insp ~k

tora, ani sLtrałam się zbadać, czy jest naprawdę głuchym. 

0°000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

Polskie wychowanie na sztandarze swym wypisać winno zasadę na
czelną: należy uczyć służenia Ojczyźnie, bo się tem samem służy Bogu. 

Lucjan Zarzecki. - O idei naczelnej polskiego wychowania. 

* 
Oświata, która nie jest w stanźe wykrzesać pźęknych UCZl1Ć u mło

dego pokolenia narodu, nźe prowadzi do wytworzenźa pięknego i pełnego 
zdrowia organizmu państwowego. 

Prezydent Rzposp. Dr. Ignacy lVIościcki. 
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EDMUND KOTEŁKO . 
kier. szk. powsz. w Aleksandrowie 

o współpracę samorządów terytorjalnych 
i szkolnych ze szkołą powszechną. 

Stajemy w obliczu chwili, w której młode pokolenia wychowane 
w Pols'ce niepodległej wstępują w pro'gi życia społe,cznego. Minęło lat 
dziesięć ord czasu wprowadzenia w mury szkoły polskiej pierwszych zastę
pów dziatwy. Okres ten jest zlb)l1t krórtki, byśmy mogli w cią'gu nieg'o z,ehrać 

owoce 'pracy wychowawczej. Wystarcza on jednak na nabraI1Jie pewnego 
doświa,dcze'lli'a dla dalszej pracy. 

Wzbogaceni dzie'sięcioletniem doświcudc.zeniem, powinniśmy od! dziś 

już pGczynają'c, posuwać szk'ołę powszechną podług j,asno wytkniętych 

dróg i celów. Drogi te i cele muszą być zgodne z riozwojem 'll,asZ'ego życia 
polityczne'go i społeczne'go. Ponieważ ze szkoły powszechnej korzystać ma 
lwia część społeczeństwa, którego e1duka'cja: kończy silę w (l"a'ffia;ch ty,lko tej 
szkoły, przeto winna ona dać swym wychowankom to wszysrtko, cz,ego od 
światłego i wolnego obywatela dwudziestego wi,eku ż~damy. Z dumą 

stwierdzić należy, że prze'z dziesięcioletni okres naszej pracy posunęliśmy 
sprawę szkoły powszechnej W szybkim tempie Il!aiPITzód, lecz mimo wszystko 
stwierdzić też potrzeba, że na 'polu szkolnictwa powszechnego, ,by ono mo
gło spTostać tym za.danbm, jakie mu stawiamy, pOIzosItaje jeszcze wiele do 
7robienia. Dalsza praca nad rozwojem szkolniCItwa powsze,chnego nie może 
jednak spoczywać wyłącznie na barkach władz szkolnych. Zająć się nią 

musi przedewszystkiem samo społeczeństw·o, samorządy terytarj alne 
i s~ko,lne. Od hamlonijnej wspótpra1cy tych cZyI1Jników zależeć b ędzi'e , czy 
szkoła powszechna spełni swoj e zadanie. 

Dotąd współpraca ta jednak nie wszędz'ie istnieje. Brak jej odczu
wa Si'ę 'zwJasz,cza wśród sa,morządów terytorj alnych i szkolnych. Jednym 
z bardzo wa'żnych powodów owych stosunków to luka 'w do:tychczasawem 
ustawodawstwie naszem, wyni:kająca z braku postanowień, któreby śdśle 
normowały wzajemny stosunek obu tych instytucyj. Podejmowanie wszel
kkh wniosków ze 'strony samorząidów szkolnych odbywa się drogą służbo-
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wą. Przechodzą one z Opiek szkolnych do Dazorów szkolnych i w dalszym 
ciągu do Rad szkolnych powiatorwych. O ile jednak wnioski te dotyczą 
spra,w, których załatwienie nie leży w kompetencji władz szkolnych, ale 
admiiIlistra'cy jnych, to niema żadnych gwarancyj, że będą one przez władze 
adminisifracyjrne respektowane. Wówczas przychylne załatwienie danej 
sprawy uzależnione jest tylko od dohrej woli tych wła:dz . Wspomniane sto
sunki ilustruje najlepiej procedural jakiej podlega zatwierdzenie budżetu 
szkolnego. 

Dozór szkolny, łącznie z opieką szkolną układa preliminarz budże

towy szkolny na podstawie naocznego stwierdzenia koniecznych potrzeb 
szkoły. PreHminarz prz'e'syła się następnie do zatwierdzenia Radzie Szkol
nej Powiatowej - która al'bo go akceptuje, albo też ,czym w nim odpowie
dnie popra'wkL Zdawałoby się , że preIim'i;narz wydatków szk'olnydh w ten 
sposób zestawi,ony i z.atwierdzony przez Radę Szkolną P.Dwiatową, powi
nien już posiąść mo'c obowiązującą . Atoili ta sprawa nie przedstawiaJ się tak 
razowo. Preliminarz bowiem wra:ca 'z Rady Szkolnej Powiatowej drogą 

urzędową do gminy wiejskiej wz'ględtnie miejskie j i tam Rada gminna, 
względnie miej ska rozrwi'j a ,debatę nad koniecznością preliminowamych już 
przez Opiekę i Dozór Szkolny, a zatwierdzonych przez Radę Szkolną Po
wiatową wydatków. Czynniki te w większości wypadków uważają za swój 
obowiąz€k zmniejszyć wydatki na szk olnictwo do minimum. Po przebyciu 
podobnej operacji budżet szkolny jest lU1Ż ,do tego stopnia ,znieks,zltałcony, 

że da,lsze przeinaczanie go przez Wydział Powiatowy, do którego z kolei 
wędruje, nie gra już żadnej ,r'oli. Jeśli 'zda'rza się czasami, że budżet szkol .. 
ny po dokonanilu urzędowej wędrówki "od Annasza do Kajfasza" , trwają

cej nieraz i 8 miesięcy, wraca do Dozoru SzkolnegO' w niezmienionej formie 
i członkowie Dozoru rozpoznają w nim nienaruszone swe dz;ieło, tO' wów
czas właś'nie przej awia się ów pożądany moment współpTacy samorządów 
terytorjalnych ze szkołami. Jest 10 jednak naog,ół 'rzeczą bardzo rza,dką . 

Wprawdzie zdarzają się wypadki, iż samO'izą'dy szkolne 'przeciągają nieraz 
strunę i przy układan:iu budżetu wS1tawią doń sumy niewspótmiernie wyso
kie do ogólnych dochodów gminy i oczywiście budżety takie słusznie ule", 
gają tak zwanemu "obcinaniu", Atoli w większ'OIści wypadków są one zu ... 
pełnie współmierne do ogólnych ,dochodów gmin, mimo to czeka je nalj czę-. 

ściej ten sam los. Niep-orO'zumień tyoh m,ożnaby un.iknąć, gdyby przedsta ... 
wicide gmi'n, względnie magi'stratów byli o'becni przy układ'aniu preHmina ... 
rza wyda1tków szkolnych, oraz gdyby wstawiani'e pewnych sum bytooca:ne 
pod uwagę TIietylko z punktu obciążania gminy, ale także i z punktu celo", 
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wości i konieczności czy!}.ien~a wydatków. To zrozumienie rzeczy mogłoby. 
jednak nastąpić tylko wtedy, gdyby samorządy terytorj,alne odnosiły się 
z całą ufncścią do poczynań czynn~ków szkolnych, względnie gdyby ze
chciały z.ainteresować się bliżej samem życiem szk,olnem. Przedstawiciele 
rad gminnych, czy magistra,tów interpretują częstokroć niewłaściwie swe 
stanowisko w Dozora.ch szkolnych. Przypuszczają oni m,ianowicie, że po
słannictw,) ich ma na celu bronienie interesów materjalnych gminy, czy 
lniasta przed zachłannością Dozorów szkolnych, kiedy chodzi tu właśnie 
o rz·ecz zupełnie inną, a miano~kie o nawiązanie kontaktu tychże czynni
ków z·e szkołą. Są jednak m.iej.scowości i takie, w których niema zrozu
mienia potrzeb szkolnictwa ani ze strony samorządów terytorjalnych, ani 
szkl.lnych. W takich miejsC'owościa,ch szkoła pozostawi.oną j,est bodaj 
wyłącznie na łaskę losu i energji nauczY'c~ela i jest cierpiana przez lud
ność tylko z konieczności prawa. 

Tymczasem ogólny pos1ęp kultury wzrasta z szaloną szybkością. 

Tworzą się coraz to no/we formy życia s,połeczneg.o. Szalony rozwój tedhni
ki zmusza człowieka do brania ciągłego udziału w tym wyścigu. Zakres wie
dzy i wychowania, jakie szkoła ma dać dZ1iecku, wzrasta niewspółmiernie 
z czasem, w jakim one podane być mają i j eśl1 nie chcemy w tym wyścigu 
kul tura'lnym pozostać daleko w tyle, tO' mrus'UnY szybko zmierzać do zrefor
m·owania szkolnictwa. Trzeba postawić szkołę powszechną w zgO'ła innych 
warur~kach pracy, niż tO' jest obecnie. W szkole powszechnej trzeba zapro
wadzić nowe życie. Nie wystarczy już dzisiaj puścić w świat obywatela, 
ktÓrry zdobył technikę czytania i pi1sania, ale trze'ba mu dać cały szereg wia
domości z różnych dziedz.vll. Trzeba przedewszystkiem wychować jednost
ki aktywne, samodzielne, ho tylkO' na tych może oprzeć się w przyszłości 
pań1stwo, a nowe ref.ormy wymagają już nietylko ławek i tablic, ale całego 
szeregu urządzeń szkolnych i mówiąc otwarcie urządzeń drogich, na które 
pieniądze znaleźć się powinny, gdyż w prze'Clwnym razie zaprzepaścimy na 
długO' naszą kulturę. Istnieje już dzisiaj wide miejscowości, w których 
praca w tym kierunku rozwilniętą została w całej peł1ni. Jeśli w tych miej
soowO'ściach ztdołano już zrobić bardzo wiele, to) znaczy, że i w innych miej
scoV'.'(.ściach, przy dobrych chęciach i zrozumieniu doniosłości szkoły 

p nwszechnej, bardz·o dużo dohreg,o zrobić można. 
Na samorządaich terytorjalnych ciąży wielka odpowiedzialność za 

rozwÓrj s'zkolnictwa powszechnego, a co za tern idzie, za podniesienie pozio
mu kulturalnego szeroki'ch mas społeczeństwa. Sprawy te winny być dla 
nioh sprawami pierwszorzędnej wa'gi. 
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o ile od samorządów terytorjalnych wymagamy zrozum~enia idei 
szk'oły powsze'chnej, to już ,old samorzą.d6w sz.kolnych wymagać musimy 
daleko więcej. P,odejmowanie zakresu .pra1cy samo,r.ządów Isz'klolnych jest 
przez nie mylnie rozumiane, DOZQll"y szkolne redukują naogół swe prace ,do 
spraw gos'P'odarczY'ch i czuwania nad wykonaniem Dekretu '0 ohowiązku 

szkolnym. Prace te są bardzo ważne, ale czynności Dozorów nie ograni
c'Zają się do nich, Dozory i Opieki szkolne chcące wywi'ązać się choćby tyl
ko z tych dwu zadań, muszą p'oznać dokładnie życie szkolne b poz.orstawać 

ze szkołą w ustawicznym kontakcie. Trudno wyma!gać zr,ozumi'enia potrzeb 
szkolnych ,przez te czynniki, jeśli samo życi'e S'zkolne, spos,oby wychowania 
i nauczania są im obce. Czynniki te winny wnosić od szkoły inicjatywę tak 
pod względem gospodarC'zym, jak i pedagogicznymj troska o roz~T'ój szkoły 
i wychowanie dzi'eci winny być i!ch olbowiązldem narówni z nauczyciel 
stwem. Poczynania nauczyciel.stwa w kierunku podniesienia poziomu szko
ły winny zawsze znaleźć u samorządów sa:kolnych poparcie '1 to poparcie 
wynikające ze zr,ozumi'enia rzeczy, niJe zaś tylkO' z urzędu. 

Jak to już zaznaczono, szkoła powszechna ,chcąc .sprostać stawianym jej 
wymaga'nio.m musi zmienić swój wygląd Istereotypowy i 'tu samorrZą;dy szkol
ne znaj dą szerokie i wdzięczne pole ,do pracy. Częste słyszy się, że na ze
braniach Dozorów szkolnych i Opiek brak jest odpowiednich tematów do 
om,awiania, pOlza załatwieniem spraw .bieżących, przeważnie hez większegO' 
zna'czenia. N a tY'ch to włClJśnie .zehraniadl winny być omawia.ne sprawy no-

" wocz,esnych po,glądów nauczania, odpO'w~ednio spopula!ryzO'wane do ze
społu słuchaczy. W ten sposób ,samorządy szkorlne stałyby się pr,opagato
rami idei szkoły powszechnej, spełniając siWój obowią'Zek społeczny i umo~ 
żliwiając nauczycielstwu realizarcję tej i,dei, bez obawy szykan ,ze strony 
nieśw~adomY'c'h rodziców, Oczywiście, że takie uj ę-cie pracy w Isamorządach 

szkolnych musi znaJleźć zro<zumienie u samegoI n am c zydel.stwa , Iprzypusz
czać jednak należy, że to zrozumienie .znalazłoby si,ę; " chodziłoby, tylko o to, 
by saJmorzą1dy szkolne potrafiły rozgramiczyć swe k'ompelellcje w życiu 
sZ1kolnem i by nie wkraczały w ,dz:iedzi1nę kompetencyj władz s'z:kolnych 
państwowych, 

Dla samorządów szkolnych otwiera' się 'szerOlkie :pole do pracy, tr.ze
ba jednak zmienić stosunek ich do rszkoły, Samorządy sz~olne muszą zro
zumieć, że ich zakres działania nie 'kończy się tylko na załatwieniu prymi
tywnych potrzeb gospo,darczych i czuwaniu nad wykonaniem Dek~etu 
o obowiązku szkolnym, ale że rp,raca ich musi sięgać dalej, w głąb życia 
szkolnego, że ciąży na nitch narówni z nauczycielstwem oclporwiedzia:lność 
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:Za postępy, j,akie szkoła uczyni. Dozór, czy Opieka szkolna składają się 
często z ludzi bardzo inteligentnych, ale nie zżytych ze sz:kolą, nie orjentu
jących się w jej pracy wychowawczej, nie wnoszących ze sobą ini,cjatywy, 
są one jeszcze nieraz) balastem, ciąża,cym na organi,źmie szkoły. Samorząd 

szkolny nie moż'e być tylko dor,ocznym goś,ciem szkolnym, zwiedzającym 

budynek prze,d dOKonaniem remontu, le,cz winien być .domown~kiem, 'biorą
cym C'zynny udział w C'ordziennem życiu szkólnelll. Tak jak nauczyciel 
chcący należycie wywiązać się ze swego posłannictwa, musi ukochać swój . 
.zawÓ'd, tak i samorządy szkollne chcące należycie spełnić pa-zyjęty na $ię 
obowiązek społeczny, muszą się Z'żyć ze szkołą, muszą ukoclhać dziatwę 

s'zkolną i ideę szkoły powszechnej. Samorząd szkollny, który w 'ten sposób 
zrozumie swe posłannictwo, wywiąże się ze sweg,o zaJdania w zupełności 
i w ta:kich miejscowościach szkoła powsze'chna stanie na bardzo wysokim 
st'opniu rozwoju. 

Mówiąc .o współpracy samorządów terytorj alnych i szkolnych ze 
szkołą powszechną, trudno nie wspomn~eć -o Istosll'nku samych rodziców do 
szkoły. Nawiązanie kontaktu między rodzicami i szkołą jest jednak rze'czą 

bardzo t'rudną. Tak zwane zebra:nia rodzrcielskie nie cieszą się nig'dy 'pełną 

frekwencj ą. Na zebraniach takich widzi się zawsze jedne i te same twarze, 
'w znikomej liczbie, ogół zaś rodzi,ców zCliohowuje się w stosunku do nich 
'biernie, Większość rodziców uważa szkołę za instytucję odpowiadającą 
wyłącznie za wychowanie mło,dzieży. Słyszy silę barrd'zo często z ust r,odzi
'ców zdanie wypowiadane do dzied "tak cię uczą w szkole?" To jedno z'da
nie, tak często stosowane do dzieci świadczy o tern, jak mał10 społeczeńs two 
orjentuje się w sprawach szkolnych. Dziecko pozostaje w szkole tylko kH
ka godzin i to nie codziennie, resztę zaś czasu przepędza w Idomu, a jeśli 

nie w domu, to w każdym razie poza szkołą. Wpływ szkoły na wy'chowanie 
dziecka jest więc bardzo ograniczony, zwłaszcza, jeśli wychowanie domo
We idzie w innym {kierunku, niż s'zikoil'ne. R'Od z\ic e , którzy ,k'ielt'ują się w do
mu innemi metodami wychowania niż szkoła, nie s'pelniają swego ohowiąz
ku wychowawczego i dzied takie nie podlegają ani wpływowi szkoły, ani 
rodziców. Je,st faktem stwierdzonym, że W szkołach tych, w których ro
dzice interesują się życiem szkolnem, postępy w nauce są bardzo znaczne, 
a zachowanie się dzieci jest na każdym kroku zupełnie poprawne. Obo
wiązkiem rodziców jest d'ać dzie'cku jak najstaranniejsze wychowanie, by 
przysporzyć krajowi jak najdzie1niejszych obywateli. Nie'chże więc nie ża
łują trudu i czasu na współpracę ze szkołą, bo trud ten sm.vicie się opłaci . 
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JAN ŚWIERCZ 
Przewodniczący Rady Szkolnej Powiatowej. 

o budowę szkół powszechnych .. 

Jeldnem z najważniejszych zagadnień, jakie zjawiło się przed spo
łeczeństwem 'polskiem po odzyskaniu bytu nielPodległeg,o, jest 'zrealizowa
nie ,powszechnego nauczania. Przed wojną pow1SZedllJ1e naucz.anie było 

przepr-owadzO'ne na obszarze b. zaboru pruskiego i b. zahoru austrj ackiego. 
natomiast nie ,istniało na obszarze b. za!boru Il"osyjskiego. To też jednym 
z pierwszych aktów Rządu polskiego !był Dekret o olbO'wiązku szwolnym 
z dnia 7 lutego 1919 'T., który przewidywał wyksZltałcenie w zakresie szkoły 
powszechnej obowiązkowe dla wszystkich dzieci w wieku szkolnym 
(7-14 lat). 

Stopień realizacji powyższego dekretu m'ożna określić 'przez pOIl"ÓW
nanie ' i,l oś ci dz,ieci w wieku szk'oJnym z ilością dlzieci w tymże wiek:u, uczę
szczających do szkół. 

Odnośne liczby według danych urzędowych przedstawiały się dla 
całej Polski jak następuje: *) 

Rok SZkOlnyl 
Dzieci I Ucziowie I % % I Uwagi i 7-13 lat w szkołach 

1921122 5,050,847 3,342,019 66.2 

1922/23 4,851,511 3,345,309 68,9 

1923/24 4,519,449 3,395,484 75,1 

1924/25 4,230,000 3,362,675 79,5 

192526 3,919,621 3,353,530 85,6 

1926/27 3,753.564 3,450,535 91,9 

. Jak widać z p'oiWy~szego zestawienia, ilość dzieci, uczęsz,czajqcych 

do szkół, procentlowo wzrosła z 66,2% dO' 91,9%, lecz nie stał,o się to .przez 

*) Rocznik Statystyki Rzplitej Polskiej, 1927. 
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powiększenie bezwzględnej ilości dzieci w szkołach (gdyż ta wzrosła zale
dwie o 3,2 % w ciągu 5 lat), 'lecz z pO'Arodu zmniejszenia się 'ilości dzieci 
w wieku szkolnym. Jest to rezultat wojny, czyn mniejszych roczników 
wnjennych. 

Okoliczność ta, ,dla nas bardzo korzystna, przestaje już istnieć w ro
ku bieżącym , gdyż od roku szko,lnego 1928/29 z pow'odu doj ścia do wieku 
szkolnego rnczników powojennych, ilość dzieci za'cznie szybko wzrastać 

i wyniesie: 
w całej Polsce w wojew. łódzkiem 

w roku dzieci dzieci 

1928/29*) 3,638,525 320,562 
1929/30 3,900,476 335,628 
1930/31 4,240,930 356,120 
1931 /32 4,588,144 373,481 
1932/33 4,963,458 397,274 
1933/ 34 5,201,834 411,054 
1934/35 5,412,178 422,357 
1935/36 5,603,716 436,956 
1936/ 37 5,727,399 447,442 
1937/38 5,829,678 455,061 
1938/39 5,981,204 467,919 
1939/40 6,071,193 474,949 

czyli ,do 1939/40 roku wzrost wyniesie dla całej Polski 66 %, ,dla wo.j. 
łódzkiego 48 %. 

J ak z powyższeg,o zestawienia wynika, w latach 1928/29 do 1933/34 
przybywać będzie rocznie przeciętnie 310 tys. dfzieci w wieku szkolnym, 
w latach następnych zaś Ido 1939/40 'po 150 tys. Jeśli pórrwnamy ten szybki 
wzrost z wyżej p'Ddanemi cyframi, gdzie o.d 1921/22 do 1921/27 ( IŁ, j. w cią
gu 5 la't) dlo'ść ,dzieci w s:zko.łach wzrosła tylko o 110 tys., 'lllpil"zytomrumy 800'

bie całą powagę położenia szkOllnictwa po'Wsze,chnego. 
Taki szybki wzrost dzied w wieku szk'OIlnym w latach następnych 

zmusza nas dlo zastanowienia ,się na,d pytaniem, czy jesteśmy dostatecznie 
przygOltowani do. przyljęcia teg'o nap/ły:wu dzieci dOi !Szkół naszych? 

Aby to się stać mogło, potTze'bne są dwa czynniki: 
1) ,d/ostateczna ilość nauczyc.i'eli, 
2) od'Pow,iedni'e lokale szk'o,lne. 

't:) Marian Falski. Wyniki spisu dzieci z czerwca 1926 r. 
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Zajmijmy się tym drugim czynnikiem. 

SpTawa lokali szkolny.ch wed!ług danych lllrzędowych za 1925/26 r. 
przedstawia się jak następuj 'e: *) 

Województwa Centralne IW schod nie\Południowe I Śląskie I Zach odnie 

Izb w budynkach własn. 6692 )31 % 12548 /400/0 /11553 1760/0 12883 1960/0 17804 1980/0 

" " 
wynajęt. 15038 690/0 3738 600/0 3636 240/0 148 40/0 163 2010 

I Razem 121730 1 1
6286

/ /15189 1. 
1
3031

1 
/7967 / 

J ak widzimy z powyższego zestawienia, najle:picj stosUink,owo Slpr1a
wa lokali prze-clstawia się w województwach z,Cł!chodnich i śląskiem, gdzie 
prawie wszystkie lokale są we własnych budynkach, nat,om~iast najgotzej -
w województwach cenkalnych, g,dóe zaledwie 31 % lokali j,est własnością 
gmIn. Nie mylimy się, je'śli stwierdzimy, że wszystkie loka'le wynajęte 

uraz przynajmniej 25% znajdujących się we własnych hudynkach są w ta
kJim stanie, że w ciągu naj ,bliższy'ch 10 lat należałoby na ich miejsce vvybu
dować nowe. Pozostałoby nam więc zale1dwie około 25.000 izb we wła,snych 

(g'minnych) budynkach, zdatnydh do użytku na dłuższy okres .czasu. 

Biorąc pod uwagę wyżej przytoczoną ilość dzieci w szkołach po
wsze'chnych w r. 1939j40 (6.000.000) i p1'"zy,puszczając, że na izbę wypa,d\a 
45 dzieci, otrzymamy, że w r. 1939/40 potrzebna ilość izb wyniesie 133.000, 
cZY'I~ że w .ciągu 10 lat wybu.dować winniśmy zgórą 100.000 izb. Ponieważ: 

koszt jedne1j izby łą,cznie 'z ,d,oda:tkowemi pomieszcz'eniami w szkole, jak 
salą gimnastyczną, klasami przyrody i t. P'f wyni,esie pTz:eciętni,e 40.0.00 z ł. , 

na wybudowanie dostatecz:ne'j ilości sz!kół' do 1940 r. potrzeba nam 41nHj 'ar
dów z.łotych, czyn 400 miljonów zło,tYlCh rocznie. 

Zastanówmy się, skąd wziąć :potrzebne fundusze, aby 'zadośćuczynić 

O'bowiązkom, ciążącym na nas w najbliższem dziesięciolc'C'iu, 

Ustawa o budowie szkbł Jp'owszechnych z dnia 17jII-1922 !. obowią
zek hudowy szkół powszechnych kładzie na g,mi'nę z tern, że w myśl art. 10 
tejże ustawy, 50% kosztów budowy gmina otrzyma ze Skarbu Państwa 
w postad z.asiłku, zaś na pokrycie pozostałych 50% kosztów mogą być przy
znane gminom ze Skarbu Państwa długO'teTminowe pożyczki. Niestety 
Skarb Państwa nie mógł do.fąd, z powodu trudlt1o'ści finansowy,ch, przezna-

* ) Rocznik Statysto Rzplitej Polskiej 1927. 
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czyć większych sum na budowę szk0! i wątpić należy, aby mógł, choć do 
połowy (200 mil jonów) zł, . rocz:ni,e) partycypować w 'Pokryciu kosztów budo
wy szkól. Tak samo i gminy nie są w stanie pok,ryć połowy kosztów hudo
wy; tern więcej l że i PańSttwo i gminy niezależnie od budowy szkół będą 

zmuszone w związku ze wzrostem ilości dzieci corocznie pow~ększać wy
datki na szkolnictwo (Państwo - na wynag'rodzenie dla nowo-zaangażo
wany,ch nauczycili, gmina -- na urządzenie i utrzyman11e nowy,ch klas), 
Wydwuk'i te wzrosną do 1939/40 r. przynajmniej o 100% w porównan~u 
z obecnem,i wydatkamL 

Szukając wyjścia z tej tak trudne'j sytuac'ji, w ostatnich czasach 
stwarza się pro,j'ekty wprowadzeni.a spe'cjalnego podatku na budowę szkół. 
Podobno nawet tego rodzaju projekt jest tematem rozważań kół miarodaj
nych, jak notuje w ostatnich dniach prasa codzienna. 

Według nals projekt ten j'e.st niemożliwy do zrealizowania. Jeśli 

sobie uprzytomnimy, że wszystkie bezpośrednie podatki pańs{wowe za 
rok 1926/27 (od 1 kwietnia 1926 r. do końca marca 1927 roku) wyniosły 
512,756,000 zł., łatwo nam p1"zyjść do wniosku, że prawie taką samą sumę, 
bo 400 miljonów rocznie, w postaci podatku zrealizować jest niepodobień
stwem: tern więcej, ŻJe niezależnie od budowy szkół 'budżet państwowy 
będzie musiał corocznie powiększać swe wpływy, a'by podołać coraz to 
nowym wzrastającym wydatkom w różnych dziedzinach życia. 

To co powiedzieliśmy o budżecie państwowym, tyczy się też i gmin
nych. Na budowę szkół z budżetów gminnych mogą być przeznaczane 
zaledwie nieznaczne stosunkowo kwoty, i w tym wypadku r'ealizacja po
wszechnego nauczania musiałaby być odroczoną co najmniej o pół wieku. 

Na tąk duże inwestycje jedynie tylko właściwemi są długotermino
we pożyczki. Pożyczki zagraniczne ze względu na wysokie ich oprocen
towanie na budowę szkół (a więc inwestycyj nierentujących się) nie mo·gą 

być brane pod uwagę. 

W obec tego pozostaje jedynie zaciągnięcie wewnętrznej długoter
minowej i niskoprocentowej pożyczki. N a1bywcam.i pożyczki w pierwszej 
linji byli!by posiadający majątki. 

Wniosek ten opieramy na następujących przesłankach: 

Majątek narodowy w Polsce wynosi okrągło 80 miljardów złotych. 
Kwota potrzebna na budowę szkół (4 miljardy zł.) stanowi więc 5% ogól
nonarodowego majątku. Gdybyś~y rozłożyli budowę szkół na 10 lat, 
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Toczna kwota, potrz:ebna na budownictwo szkolne, -stanowiłaby 1f2'% tegoż 

majątku. Sądzimy, że społeczeństwo polskie, które zawsze doceniało na
leżycie znaczenie oświaty dla narodu przy odpowiednio zorgani,zowanej 
propagandzie pokryłoby pożyczkę w żądanej wysokości. Pożyczka opro
centowana na 5% i amortyzowana w .ciągu 40 lat byłaby spłacona w po
łowie przez rząd, w połowi1e zaś pr~ez gminy, zaciągające pożyczki na 
budowę szkół. Roczne olbciążenie gminy wówczas wyniosłoby niecałe 

6 % od zaciągniętej pożyczki, oprócz .której gmina otrzymałaby zasiłek 
od Państwa w \vysokości 50% kosztów budowy. Pożyczka szkolna win
naby być specjejnie uprzywilejowana, ażeby znalazła chętnych nalbyw
,ców. 

Niezależnile od funduszów, szczególnie wobec przewidywanego 
przyśpieszonego tempa budowy szkół, koniecznem jest zorganizowanie 
odpowiednio samego budownictwa pod wz!ględem technicznym i ad'mini,
stracyjnym. W łonie samorządów od pewnego. cz,as'U toczy się dyskusja, 
kto ma budować szkoły - gmina, czy powiat? czy sposobem gospodar
-czym, czy też przez oddanie budowy przeds,i'ę1bioTstwu budowlanemu. 

Co się tyczy pierwszego zagadnienia, należałoby postawić sprawę 
w następujący ,sposób: 

W każdej gminie powstaje komitet budowy szkół w składzie na
stępującym: wójt gminy . (wz'gl. burmi'Strz), jako przewodnicz,ący dwóch 
przedstawicieli rady gminnej i dwóch przedstawicieli dozoru .szkolnego 
(w tern jeden nauczyciel), pTÓCZ tego w mialstach - architekt miej'Ski. 
Komitet ten bezpośrednio załatwiałby sprawy, związane z budową szkół 
na terenie gmi,ny. Jako dało kontrolujące na cały powiat powołany był

by pow.iatowy komitet budowy szkół. W skład powiatowego komitetu 
prócz starosty, jako przewodnicząoego, i inspektora ,szkolnego, jako za
stępcy, weszliby dwaj przedstawiciele wydziału powiatowego, dwaj' przed
.stawiciele rady sz:kolnej powiatowej i architekt powiatowy. Za:daniem 
powiatowego 'komitetu byłdby: 1) pobudzan.l'e ini,cjatywy gmin w kierun
ku ,budowy szkół, 2) instruowanie i kontrola w czasie budowy. 

Budowę, szczególnie w gminach wiej'skich, należałoby prowadzić 
isystemem gospodarczym, a to oelem wykorzystania świadczeń w naturze 
.ze strony ludno'ści. System ten nie negowałby -oddawania posz,czególnych 
robót, jak murarka lnb ciesiółka przedsiębiorstwom czy rzemieślnikom 
,drogą przetargu; jednak wobec często zdarzającej się dziś niesolidności 

TIJ:"ID budowlanych byłby naj'racjonalniejszym sposobem ~udowania. 
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Oddając te kilka cyfr i' uwag, z racji lO-lecia istnienia polskiego 
",zkolnictwa powszechnego, pod rozwagę, przedews.zyst1dem działaczy sa
morządowych, a następnie i całego społeczeństwa, wyrażamy niepłonną 
nadzieję, że, obchodząc następne dziesięciolecie, sprawę budowy szkół 
będziemy mieli już poza sobą. 
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J. SIKORSKI 
Jlaucz. szkoły powsz. Nr. 1 w Zgierzu. 

Społeczeństwo a wychowanie .. 

Powszechnie się narzeka na upadek etyki puhlicznej, sahkostwa, 
nieróhstwa i t. p. Bezs.przecznie, że te balączki i niedam,agania w życiu spa
łecznem wypływają z braków wychawawczych. 

Wychować czławieka tak, aby "jemu z nami była dabrze i nam z nim 
było -dabrze" - to zadanie, wymagające pracy zbiarawej, której warunki 
są .zmienne. 

Życie howiem ciągle pasuwa się naprzód i ulega 'różnym f,luktuacjom. 
Dawniej ośrodkiem życia hył dam i rodzina. Od rlo1dzi'ców i człanków ra
dziny dziecka przez szereg lat nabierała daświadczenia i wychawywała się 
w atmosferze tra,dycji. Radzina była najwyższym autarytetern wychowaw
czym. Dziś wychawanie rodzinne staje się niestety fikcją , szczególnie w ra
dzinach proletarjackich, gdzie częsta ajciec i matka zarobkują i nie mają 
możności oddziaływania w kierunku pażądanym, na dzieci. 

W chwili dzisiejszej życie wyniosło się szeraka i daleko poza obręb 
rod'z\iny. Daść d1ługi i jednali1ty czas ma wpływ na dziecko szka,ła. Szkole 
pawszechnej oddaje się dziecka na przeciąg 'Siedmiu ,lat i w ciągu tegO' 
okresu ma ana uczyć je i wychawywać. Atali w czasie tym dziecko prze
bywa w szkale zaledwi.e parę gadzin dziennie, a resztę czasu spędza w in-
11em atoczeniu, na które składa ją się różne czynniki: dom, ulica, kinO' itp. 
Tu na każ'dym k-roku wychow.anek spatyka się z wpływami nieraz szkad:Ii
wemi - a łatwa i silni,e clają,C'em,i! 'się przeslzczlepić da i·ega .dUs.zy, zwłasz

<c'Za jeżeli źródłem tychże j es'tO'taczenie sta'rszych. Przykład wogóle działa 
naj·bal1dziej kształtująca - bądź ta w sensie dodatnim, bądź uje'mnym -
na młade serca i umysły. 

Jeżeli przyjrzymy się ze wszystkich stran fizjagnamji współczes
nego atoczenia młodych pakoleń, musimy wysnuć apinję, nie podlegającą 
zaprzeczeniu, iż żyjąc w czasach pawajennych, w dubie wiel:ki-ch refarm 
i przeabrażeń, w mamencie tWOIrzenia się nawych warun:ków spałecznych 

n'ieu:tlrwalanytch lich zasad - s-ta'n morialny tegO' otoczeniamoc'lla 'chrom,a ! 
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nużąc się IbOldaj dO' O'statniego pO'tu w pogO'ni za korzyściami! materjalnej 
natury. W pogoni tej częsta nie przebiera się w środkach . Rozpiętość owe
go wyśdgu oznaczyć można dwoma krańcowemi we wzajemnym stosunku 
metami. Jedna z nich to uznana ~ często :zarchwal'ana przez opinję dąż:no'ść 

do zdobycia - W d1rodze uczciwego wy.siłku fizycznego czy umysłowego -
jaW najwięcej mate(l'"jalnych korzyści - druga zaś nosi n~eraz krwawe si
gnum i nazy'Wa . się zbrodnią: braJndyftyzmem, Otszus!twe,m, z.łQdzi'ejstwem, ra
bunkiem i t. p. Cel tu je1den i ten sam - drogi tylko są różne. 

W każdym bądź razie owa pogoń jednostek, tłumów i narodów za. 
materjaJlnemi głównie wartościami jest charakterysty/czną 'cechą współczes

ności. Wobec tak~ego sta'nu rzeczy, wychow1anie odpowiednie nie znaj du je 
sprzyj aj ących dla siebie warunków. 

J akżesz to w podobnej aiŁmosfe'rze ~ształtować duszę wychowanka 
i nadawać jej s'zlachetne i 'stałe cechy? 

Największą przecież przeszkodą w Itej koniecznej działalności jest 
otoczenie młodzieży, otoczenie wywierające największy wpływ na jej umi
łowania, dążeni,a 'D poS'tępki. 

Szkoła, będąc jednem tylko ogniwem w łańcuchu czynników ur'abia-' 
j ących cha,rakter ,dziecka, może skutecznie oddziaływać na takie elementy 
młodzień'cze, które z natury 'swej obdarzone są wyłączną podatnością na to , 
co ,dobre. Aby za,ś wszystką młodzież uląć w k,arby należyte·go wychowa
nia, zachodzi nieodzowna 'potrzeba pomocy ze s,trony tej części społeczeń

stwa, która zdaje S'obie sprawę z istniejące:go zła i wyni:k,ającego stąd nie
bezpieczeństwa dla naszej przyszłośd narodowej . 

Owa pomoc stanie się najlepszym wyraze,m współpracy ze szkołą 
wówcz,as, jeżeH pój,dzie przedewszys,tkie'm w kierunku uświa,damiania sze
r okich rzesz o obowiązku d!odatniego oddziaływania na młode poko,lenile. 

Jeżeli grO'no ludzi rozumiejących konieczność podobnego spółdzia
łania będzie się ustawicznie 'powiększ.a}o, to oczywiJście zdrowy prąd wy
chO'wawczy promieniować będzie nietylko w granicach hudynku szkolnego 
i jego podwórka, ale także i z zewną:trz naturalnego środowiska wycho
wawczego. 

A twierdzę raz jeszcze, że zbliżamy silę do ostatnich granic potrzeby 
zajęcia się omawianą sprawą właśnie przez społeczeństwo. 

Jednak wychowywać siebie i wychowywać drugich iest rzeczą dość 
trudną. 

Chcąc wychO'wyw,ać trzeba nasampierw ,dobrze rozumieć istotę sa
mego wychowania, a rozumiejąc, oddać się jej całem sercem - przyczem 
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zawsze musi się mieć na względzie dobry przykład, ho każdy nasz krok 
może znaleźć ,swe odzwierciedlenie w postępkach ·obj ektu wychowawczego? 
którym przecież są istoty dziecięce. 

Wielka akcja wychowawcza 'ze strony same,go społeczeństwa, jako 
czynn~ka współdziałające~o ze szkołą, powinna już zgóry mieć nadany 
sobie kierunek. W'skazanemtby ihyło, aże1by wytyczeniem owej akcji zajęła 
silę instytucj a, powoł,ana do staJllowienia w tym przedmiocie, t. j. Minister-
8two Wyznań ReHgijnych i Oświecenia Publicznego. 

Uważam przytem, iż sprawy wychowania winny być obj ęte progra
mem wszystkich stowarzyszeń, związków i O'rganizacyj tak państwowych, 

j ak i 'Społecznych. 
We wszystkich programach tych instytucyj należ.ałoby - w myśl 

hasła: kultura materjalna, bez kultury ducha to grożba nowych wojen, ka
takBzmów społecznych, a często nawet i daleko l 'dącego upodlenia ludz
kiego - dbać najpierw o uzyskanie dodatnich watrt,oś·ci wychowawczych, 
a następnie dopiero intelektualnych i materjalnych. 

Gdy opinja publiczna tbędzie w tym względzie należycie i skuteC'znie 
poruszona, oczywiistą jest .rzeczą, że i szkoła znajdzie się wówczas w nad
wyllaz szczęMiwym m1omencie, gdyż jej dZIałallność wychowawcza ni~ 

będzie ani negowana, ani paczona przez potężniej sze od niej wpływy z oto
czenia .dziecka idące. 

Chciej,my rzecz tę rozumieć ... Dalej więc ·do pracy w tym wZlględzitet 

Na sZitandarze naszym niech widnieje napis: Spofe'czeństwo i Szkoła 
zjednocz'one wy,sHkiem, któremu na imię: dobre vvychowanie :polskiego 
dziecka! 

OooooeOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOoooooooooooooooooocO 

StaTZ taki spoleczeństwa, gdzieby jeden żyl dla wszystkich a wszyscy 
dla jednego, jest ideałem szczęścia społecznego, który narodom przyświeca 
i do którego się ludzkość przez wieki zbliża. 

Karol Libell. 

* 
Przez zbioroll'y wysiłek ogółu obywatelż prowadzi droga do nowych 

zdobyczy i dalszej poprawy stosunków w Rzeczypospolitej. 

Marszałek Józef Piłsudski. 
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ALEKSY RŻEWSKI 
Starosta Łódzki. 

Oświata pozaszkolna na wsi, · 
jako konieczne uzupełnienie szkoły powszechnej. 

Odrodzona 'polska szkoła powszechna ma dzisiaj do spełnienia zada
nie olhrzymie. Poli:tyka wynaradawiająca, prowadzona przez zaborców, 
szła w tym kierunku, aby nietylko znaczenie szkoły sprowadzić do mini
mum, lecz aby społeczeństwo tę szkołę nawet nienawidziło. Gnębienie du
cha nar,odowego w szkole, fatalne jej uposażenie, nakazy, dawane nauczy
cielstwu, aby pełniło r,olę rusyfikatorów, - oto narzędzia tej polityki. 

W środowisku wiejskiem, z natury oporiunistycznem, ta polityka 
święciła obfite żniwo. Jeżeli w miasltach dotąd nie uporano się z przepro
wa,dzaniem przymusowego powszechnego nauczania, to na wsi idea ta jest 
jeszcze ma'rzeniem. A jeżeli się zważy, że lud:ność wiejska stanowi 70% 
obywateli naszego państwa, to s'tw,ierdzić trzeba, że rola szkoły powszech
nej na wsi podnosi się do czynnika, stanowiqcego o przyszłości narodu. 

Gdyby nawet ze strony właldz państwowych i społeczności nauczy
cielskiej podjęte były wszystkie potrzebne wysiłki, to jednak mimo to na 
przeszKodzie odrodzenia intelektualnego i moralnego wsi stoi zapora, którą 
tworzą specyficzne warunki życia wiejskiego: nędza materjalna chłopa pol
skiego zmusza go, aby używał dzieci do pomocy w gospodarstwie i na roli. 

Z małemi więc wyjqtkami wynikiem pracy szkoły powszechnej na 
wsi (je'dnokla1sówek) jest produkcja półanalfabetów, którzy ,pozostawieni 
nCł!jc.zęściej swoje'mu losowi, w krótkim czasie 'cofają się do anaHabeŁyzmu 
i niczem nie różnią się od swej braci, k~óra nigdy progów szkolnych nie 
przestępowała. 

Maleńkie więc szkółki powszechne, które rzadko gdzie rozrastają 

się do pełnych 7 klas, spełniają rolę syzyfową, nie mając oparcia moral
nego, ani o te sf.ery, które gma1ch 'jej opuściły, ani lem bardzi,ej o te - j1esz
cze szel1sze - które t'kwią w ciemnocie, j ak ich dziadowie i 'pra,dziad.owie. 
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Obraz taki byłby tematem do beznadziejnie pesymis,tycznych reflek
"sy,j, gdyby wynalazczość ducha ludzkie-go nie wymyśliła ra{unku -
w oświacie pozaszkolnej. 

Rola tego rodzaju pracy na wsi jest równi,e ważna, jak i nauczanie 
dziatwy w szkołach powszechnydh. Praca oświat'O'wa pozaszkolna powsta
wa,ła w Pohce Niepodlegfej nie z nakazu, idącego zgóry, lecz tworzyła się 
spontanicznie, co świadczy silnie o jej żywotności. 

Oświa'ta poza!szkolna, prowaJd'ztOna z początku przez różnych oby
wate.li d'oibrej woli (intelige'ncja, ziemiań'sltwo, duchowieństwo), obecnie 
-wkracza na realniejsze tory: opiekę na,d nią roztacza elle.ment fachowy, do 
tego powołany, - nauczycielstwo. 

Ponieważ iedn~k i onlO cudów dO'konać nie może, ho jest - jak do
tą:d - nieszczególnie u:posa:ż,one i cią'gJ.e stoi pod znakiemobO'wiąz'ku do
kształcania się, aby sprostać go/dnie zadaniom nowej szkoły polskiej, przeto 
na ofiarnO'ść tej sfery ciągle liczyć nie można. 

W sukurs tym wysiłkom muszą przyjść samorządy gminne. W mia
.staoh te z.agadnienia zostały wszędzie już pchnięte na mniej lub więoej wła
ściwe tory. Na wsi f.orma filantrqpji dO' dziś powszechnie jeszcze panuje

Oświatę pozaszkolną na wsi należy tern baI1dziej - ni.ż w miastach -
na mocnych oprzeć fundamentach. 

Powstać winny specjalne referaty kuHurralno-oświatowe przy se.jmi
kach, aby z jednej 'strony koordynować wy\Siłki, powstające -samorzutnie, 
a z drugiej - a.by dawać rnkj ,atywę do nowych form pra'cy kulturalno
oś'wiatowej, a głównie - aby jedne i .drugie wysiłki za,silać pomocą mater
ja!lną · 

Hość dróg, któremi nauczani,e i .szerzenie kul tury iść będzie, jest 
ol'brzymia. Dokształcanie, nauczanie począfkowe dor,osłych, propaganda 
-z-aJsad obywatelskich, tworz'enie teatrów dla szerzenia zami\łowania ,do pię
kna ,m-olWy ojczystej, budowa domów ludowych, jako 'instytucyj uwzglę

dniaj ąCY'ch potrzebę społeczno-kultUiralnego . obcowaniaobyw.aoleli, powo
JJlwaI11ie do życia uniwersytetów ludowych, szerzący.ch poważni,ej 'szą wie
-dzę ogólną i fachoIWą, organizowanie bibljotek, które drogą wypożyczania 
książek roz,prowClJdzać będą myśli światłe do naj dallszych z.akątków społe
-czeństwa, - 'Olt,o utClJrte już dr,ogi, na które tylko wejść trz,eba, a już roz
poczniemy zbożny wy,sHek, którego skutki będą dla: życia w Odr,odzonej 

:Ojczyźnie zbawienne. 
Przykła,dy z życia pa'szych sąsiadów hJiiższych i dalszych potwier

dzają te nadzieje. Mi,mo, że pańsitwa Europy Zachod.niejcieszą się od -wie-
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ków swobodą bytu politycznego, - to jednak zagadnienie oświa'ty poza
szkolne} nietylko, że nie są tam traktowane tak, jak u nas, - z nonszalan
cją, lecz otacza się je troskliwą opieką, ho panuje tam powszechne i głębo
kie zrozumienile, że jest to jedna z najpewniejszych dróg, prowadzących do 
wzmocnienia tężyzny państwowej każdego naTodu. 
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MICHAŁ KOLCZYŃSKI 
kier. szk. powsz. w Czarnocinie. 

Praca społeczna nauczyciela na wsi. 

Jednem z najważniej,szych zagadnień ,doby obecnej w Pols.ce, ,jest spr,awa oświaty 
pozaszkolnej na wsi. 

Realizato;rem tej idei, wymagają,cej wiele wysiłków i poświęcenia powinien być 
nauczJ'lcieL Przy warsztacie pracy w sz~ole, nauczyciel spełnia swoje !Zadanie wycho
wawcze z zaiste wielkiem i podziwu godnem poświęcen~em, pr G; cując w warunkach trud
nych tak pod względem wyposażenia szkoły we wszelkie potrzeby, jak il !pod względem 
warunków higjenicznych. Nauczyciel oddaje niertiz życie swe dla ty,ch maluczk:ch, k1ó .. 
rych ukochał, których pragnie wychować na dzielnych obywateli kraju, świadomych 

swoich praw i ,obowiązków, 

Atoli p.oza pracą w szkole winien jeszcz e pamiętać i 'o pracy społecznej , szc'Zegól
nie zaś na wsi, 

Dziś jUJŻ wiele pocieszającym objawem jest fakt, że sprawa oświaty pozalszkoln i.!i 
znajduje coraz to więcej zwol~nnjków i to nietylko w sferach nauczydelskich, ale także 
i wśród tych, którzy w sprawie tej mają największy głos - a mianowlde w sfera ch sa
morz <idowych i wśród ludu, Sejmi.ki powia towe i rady gminne wstawja'ją do budżetów 
swoich coraz to pokaźniejsze sumy na prowadzenie oświaty ,pozaszkolnej. Aże,by dać 

konkretny przykład, wystar,czy wspomnieć. o ofiarności i zrozumieniu owej sprawy prZ C4 
Sejmik Powiatowy Łódzki, wyznaczający r,okrocznie dość pokaźne sumy na ten cel. 
Pieniądze te idą w przeważnej części na kursy wieczorowe ,dla dorosły,ch i na akcję 

odczytową. 

Szkoła zaborcza nie mogła uposażyć młodz'ieży w wiadomości, jakie j'ej były po .. 
trzebne do pra,cy w społe,czeństwie ,i zrozumienia całego szeregu zagadnień związanych 
z życiem nu'odu, Również i szk,oł,a ,dzilsiejJsza w j'ej naniżej zorganizowany,ch jedno,stkJach, 
nie daje wychowankom dostatecznej wiedzy. Uzupełnienie wszelkich braków w tym za-
kresie mOigą oni znaleść w 'Ogniska,ch oświaty pozaszkolnej, . 

Przez ,od,czyty i pogadanki, 'okolicznośdowe z okazji' rocznic i świąt narodowych 
lub też prowadzonych systematy;cz.fllie, rtrzeba budz,ić serca, umysł i ducha, A z pracy 
tej o&wiatowo-'POz&.s,zkolnej najlepiej wywiązać się może jedyni,e nauczyciel. 

Nauczyciel obecnie 'nie powiniE=n żyć wyłącznie tylko dla szkoły, nie wolno mu 
odsunąć się od społe,czeństwa, wśr6d któreg'o pra,euje - lecz obowiązany tjest w imię 

lepszE;go jutra Ojczyzny, iść pomiędzy lud ci zająć się pracą społeczną. Leży to nawet 
w jcgo włósnym inte-resie , gdyiż p-rzez wysiłek na tern polu, zdoła wychować odpowied
nich ,ludzi na stanowiska w samorządzie gminnym -i szk,o,lnym. 

Jednakże pra.ca s,połe,czna nauczYCik'la ni,e może ograniczać się tylko do pra,cy na 
kursach dla dor,osłych i w sekcjach ·odczytowych, Nauczyciel musi być we ws,i naj~ 

poważni'ejszym rze,cznikiem życia społecznego we w,szelkich jego p!'ze.jawach. Ani jedni! 
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.insty,tucja społeczna nie może być mu obojętną. W każdej winien brać żywy udział, 
jużto jako członek czynny, jużto wSlpierajarcy i czy to będzie Koło .Młodzieży \Viejskiej, 
"Czy Kółko RQlnkze, St·owarzyszenie Spożywców, czy Straż Ogniowa Ochotnicza, wszę
dzie należy mu być i służyć ra.dą, pomocą i pracą w dobrej sprawie. 

Obowiązkiem llau.c'zyciela nc wsi jest dbać również o podniesienie kultury rolnej. 
Dzielny nauczyciel pot.rafi i na tem polu pobudzić ogół wh::jski do twórczej pracy, a po
wołane do życia organizacje rolni.cze utrzymać w stanie czynnym. Wielu jednak z p·o
śród nauczycielstwa stroni od podobnej ak·cji - a powodem tego j·E;St najczęśc.iej nie 
brak .~hęci, nie obojęrł:ność dla tak ważnej sprawy, jeno małe przygotow.anie do pozy
tywnego wywiązania się z p.odjętych w tym kierunku IPoczynań. 

Kolo Mlodzźeży Wiejskiej przy szk. powsz. W Dqbrówce W., gm. Lućmierz. 

Chcąc zachęcić nauczy.cielst wo do pracy społeczno-rolniczej, należałoby zwrOCle 
uwagę sfer miar.odajnych, ile korzyści mogłyby dać nauczycilelstwu np. kursy z .wiedzy 
rolni.czej, oczywiś·cie o wyższym poziomie. 

Nauczydel znają,cy się na rolnictwie będzie mógł więcej z siebie dać, aniżeli 

instruktor rolniczy. Zna.jąc bowiem miejsCoowe warunki, potrafi lepiej do.s·tosować się do 
nich i odpowiedniej swoją wiedzę T·olniczą wykorzy.stać. W dzisiejszej dobie duże zna
czenie posiada idea spółdzielczości. Tymczasem z przykrością stwierdzić potrzeba, że 

sprawa s.półdz~ekzości nawet we wsia'ch więcej uświadomi1onych i postępowych stoi na 
martwym punkcie. Gdzie są organizatorzy, ·tam i życie s'pół,dz'ielcze się rozwij.a. W gronic 
czynnych organizatorów wielu jest nauczycieli. Pracują oni w kasach oszczędnościowych 
i stowarzYf'zenia.ch spożywców, oddając swoj~ usługi zupełnie bezinŁeres·ownie. Często

kroć szla.chetny wysiłek nauczyciela,' mvast wdzięcznością, darwny jest nieu1nością i 
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podejrzliwe,ścią ze strony ludnoś,ci. Wynika to stąd, iż ludność ta nawskroś przesiąk~ 

nięta materjalizmem, wprost pojąć nie może, ~żCiby mógł ktoś zdecydować się od·dawać 

swą ciężką nieraz pracę z jaki'chś t,am wyższych ideowych pobudek, a nie za pieni~dze. 
Atoli ta niezbyt pochlebna właściwość psychiczna naszego ludu nie powinna zbytnio 
trapić nauczylCiela, a już stanowcz,o nie może mieć wpływu na jego usto·s,unkowanie się 

do instytucji s.półdzielczych. Odłogiem leżą na wsi organizacje , mają.ce m . celu rozwój 
fizyczny naszej młodzieży. ''\'1 tej chwili sprawa ta ma bar·dz'o istotne znaczenie. Idzie 
tutaj bowiem o wy,chowanie karnych, fizycznie wyrobionych obywateli, którzy w razi e 
potrzeby zdolni byliby stanąć w olbronie zagroż,onej Ojczyzny. 

Kurs Gospodarstwa Domowego, urządzony w kwietniu 1928 r. 
w szkole powsz. w Woli-Rakowej. 

I w tej dziedzinie n'luczycieł pełen z.apałll może oddać nieo'ceni,one usługi. Szcze~ 
gólnie młodz.i nauczyciele powinni zająć się sprawą wychowania fizycznego mł'o·dzieży 

wiejskiejl niie UCZęszlcz.ającej ,już do szkoły. Nasze wł·adze szkolne i wojskowe przy:cho~ 
dzą w tym wz.ględzie z nieocenioną pomo,cą, be celem fachowego przygotowania nau
czycieli d,o prowadzenia te.go wY'chowania organizują c.orocznie odpowiednie kursy. ~ 
Ukończenie takie.~o kursu daje również pewne ulgi wojskowe i ,samemu nauczycielowi. 

Łączność z tamte.mi instytucjami o charClkterze wychowawczym mają Straże 

Ogniowe Ocho.f:ni,cze. Niosą one bezitnteresowną pomoc wszystkim nieszczęśliwymI na
wiedzonym straszną klęską żywiołową - ·ogniem. Straże nasze po wsi częstokroć ledwie 
wPgeiują. Brak tam ładu, sprężystości, niema poczynań twórczych; następ-stwem czego 
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jest zwykle zniechęcenie , Nauczyciel społecznik znajdzie tam również wdzięczne pole 
do dział,an.ia. Ta pożyte·czna pla,cówka, br,ornąca ,bez,piecz,eństw~ publicznego, po'trze1bujc 
bodaj największej opieki. I ze wszechmiar pożądanem jest, aby nauczyciel swoją pow~
gą i znai'omoś,cią rzeczy służył tej instytucji. 

Działalność społe,czna nauczyc,iel.a nie kończy się na tern. Jest j eszcz,e wiele in
.nych lorgani.za,cji, w których może on z pożytkiem pracować. Mogą to być L. O. P. P., 
Czerwony Krzyż i t. p. Oczyv,iście nie łatwo byłolby mu pracować równoC'ześnie ,we 
wszystkich wymienionych organizCl.cjach - mijałoby \Się t,o nawet z celem. Niechaj 
więc nauczyciel zajmie się j ,edną lub ,dwoma instytucjami .spolecznemi, a w nilch pomoc 
iego niechaj będzie rzeczywiście wydatną. W wysiłka,ch swoi/ch ,dozna on często wiele 
przykrości; nieraz będą mu ręce opadały ze znużenia, ni'eraz duszę jego nawiedzi zwąt
pienie, atoli nie należy się niczem zniechęcać, lecz ciągle pr,ac.ować dla dobra odradza
jącej się Ojczyzny. 

Lud nasz pomimo wad, ma jednak tę zaletę, że uczciwy .i rzetelny wysiłek wcześ
niej oCzy później ocenić ;potrafi. 

000000000000000000.00000000000000000000000000000000000ooooooooooo~oooooooo 

Idą czasy, których znamieniem będzie wyścig pracy, jak przedtem 
był wyścig żelaża, jak przedtem był wyścig krwi. 

Marszałek Józef Piłsudski . 
.. ': 

:i: 

tVy/rwałość i praca zdolne sq zaprowadzić człowieka wszędzie , 

gdzie tylko miejsce dla siebie wymyśli, choćby to miejsce mialo być ... pod 

samem i gwiazdami. 
Zygmunt Kaczkowski. 

* 
Niepokonana energja w pracy, głęboka mqdrość, niezachwiany po

rzqdek - oto zalety, które społeczeństwom dajq możność potęgowania sil 
życiowych, dajq im prawo do istnienia, czyli - do szczęścia. Kto chce się 
bawić, odpoczywać albo wzdychać, niech odrazu idzie do szlachtuza ... 
Świat należy tylko do dzielnych ludzi; dla niedołęgów niema na nim miej
sca, a gdyby nawet było jeszcze jakie, to wkrótce go zabraknie ... Jest już 
bowiem coraz trudniej nietylko o chleb, ale nawet o powietrze. 

B. Prus. Najogólniejsze ideały życiowe. 
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IRENA AUGUSTYNIAKOWA 
referent kult. ośw. Sejmiku Łódzkiego. 

Praca wychowawczo-oświatowa 
na terenie bibljotek dziecięcych i dla młodzieży . 

. . . . . . . . . . . . . . . . Wyjawią ci one, 
te widma - i na okrąg ogłaszać ci każą, 
zwróciwszy się ku t.obie płomienistą twarzą, 

radosną tę nowinę, że w księgach się mieszczą 
największe twoje skarby I jak przez nie wieszczą, 

żrenice możesz tajne przenikać i światu 
wspaniałą wróżyć przyszłość pełną majestatu 
Bożego , I że ten najszczęśliwszy z ludzi. 
któremu nic zapału do ksiąg nie ostudzi, 
a przedsię ten, co w własne wgłębiwszy się wnętrze, 

uczuje naraz twórcze siły przenajświętsze 

i sam stworzy księgę, pokornie ją złoży 
u stóp swojego Stwórcy, na podnóżek Boży. 

J. Kasprowicz . 

Uznany i oddawna stwierdzony iest fakt, że bihlioteki i czytelnictwo 
winny być koniecznem uzupełnieniem szkoły. Pogłębianie wiadomości, 

które szkoła w myśl swego programu daje, budzenie nowych zaitereso
wań, szlachetny nawy/k do obcowania z książką, jako najcierpliwszym 
nauczycielem i najwi/2rniej1szym przyjacielem - oto są dobroczynne skut
ki, ja/kie wywiera każda Ibibljoteka wogóle, a b~bljoteka dzia.łająca na 
terenie społeczności, składającej się z dziatwy i młodzie'ży w wieku szkol
nym i poz'Cl;S'zJkrolnym w s z-cze gló l noś ci. Młodość hOiWIiem 'sfanoWli naJdlzwy
czaj podatną gle1bę, na której szybko wzrasta dobre ziarno, rzucane z ty
siąca dzieł b~hljot'eki. 

B~bljoteika działa wyohowawczo już przez to samo, że wypożycza 
czytelnikom różne książki o wartości ustalonej i o treści dobranej do za
kresu wiadomnści swych czytelników. Niezależnie od! tego przed b,ihljo
tekarzem, jako .kierown~ki'em hihljoteki i mają,cym wpływ na dobór dzieł 
w ni/ej zawartych, otwiera się jeszcze możliwość szeregu prac o charak
terze społeczno-wychowawczym. Projekty takich prac rodzą się już na 
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podstawie samej świadomości, że bibljoteka jest instytucją, przy której 
skupia się wielka zazwyczaj grupa czytelniJków, że czytelnicy ci połączeni 
są subtelną nicią wspólnych zainteresowań i wspólnej' pracy umysłowej, 
której kierunek nadaje sam charakter bi1bljoteki, że wr'eszcie w ręku bi
bljotekarza jest doskonały aparat wychowawczy, t. j. dobrze zorganizo
wany księgozbiór. 

Stąd też na,suwa się możliwość ujęcia czytelników bibljoteki w or
óanizacj~ społeczną, któraby wychowywała zrzeszonych w kierunku spo
łeczno-obywatelskim. 

Celem takiego stowarzyszenia na terenie bibljoteki winno być 

w pierwszym rzędzie skupienie organizacyjno-samO'rządow,e tych czytel
ników, którzy wykazują żywą chęć uprawiania pracy samokształceniowej. 
Realizowanie tych zamierzeń odbywać się może przez utworzenie na tere
nie stowarzyszenia szeregu sekcyj i grup, prowadzących odrębne działy 
samouctwa, jako to: wszelkie nauki hi,storyczne, przyrodnicze, społeczne 
i t. d. N ad poszczególnemi zamierzeniami tych sekcyj roztoczyć winien 
czujną opiekę bibliotekarz, ustalając dla nich gra.nicę koniecznej lektury, 
nakreślając plan systematycznego i stopniowego czytelnictwa oraz pou
czając o zasadach, obow.iązujących przy głębszem czytaniu literatury 
naukowej. 

Wyłonione wśród tych po.szczególnych grup różne zagadnienia, 
wiążące się z zainteresowaniem wszystkich czytelników powinno się oma
wiać na ogólnych zebraniach członków stowarzysz'enia, celem wywołania 
żywszej dys'kusji. 

Prócz tej zasadniczej korzyści organ,izację czytelników wyzyskać 
można, jako siłę podtrzymującą całość księgozbioru i porządek w bibljo
tece. Nie chodzi tutaj o przekazywanie czytelnikom samie; pracy fachowo 
bibljotecznej, lecz można ich wykorzystać do roztoczenia bezpośredniego 
nadzoru nad czytelnią. Baczyliby przedewszystkiem, aby ,inni czytelnicy 
nie niszczyli książek, nie czynili w nich żadnych napisów, nie wyrywali 
ka.rt i obrazików i aby nie zaśmieca!.i lokalu bibljotecznego. Utrzymanie 
ciszy i spokoju w bibljotece może również należeć do zakresu czynności 
organizacji czytelników. . 

Innym działem pracy wychowawczej w bibljotece winno być pro
pagowanie dobrej książki. Chociaż w zasadzie bibljoteka nie może za
wierać książek złych, to jednak trzeba koniecznie ze strony kierownictwa 
bibljoteki zwrócić specjalną uwagę na książki wybitnych autorów o wy
sokich wartościach etycznych, naukowych i literackich. Taka propagan-
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da jest tembardziej konieczna, że wśród czytelników rychło wytworzyć 
się może swoista OIpinj a, prolPlagu j ąca t. z. książkę "ciekawą", przy1czem 
najcz'ęściej na ciekawość tej!że wpływa wyłącznie frapowność treści, a nie 
np. specjalne tendencje etyczne, intelektualne czy ,społeczne. 

Dlatego też działalność propagandystyczna ks.iąż'ki powinna być 
rozpoczęta natychmiast po otwa:rclu bibl>jotekji, gdyż późniejsze omaWia
nie książek, na które chcemy zwrócić uwagę, będzie tern trudniejsze, że 
napotka na opór zbiorowej, mylnie zdecydowanej opinji czytelników 
o tern co jest dobre i c,iekawe, a co niem ni'e jest. Propa,ganda książki po
lega na tern, że al1bo opracowuje się cykl czytanek głośnych książe'k bele-o 
trystycznych, połączonych pod względem treści jednakowemi lub podob
nemi intencjam~ i tworzy się przez to tak zwany systemat zagadnień, omct
wianych pod jednakowym kątem widzenia przez różnych autorów i w róż

norakiej formie literackiej, albo też grupuje się takie czy inne zagadnie
nia, wymagające czytania książek treści naukow'ej. 

Pomocą w ta:ki,ej pracy mOŹle być odpowiednie urządzenie techni
czne, t. j. katalogi zagadnieni'owe. Różnią ,się one od katalogów zwykłych 
tern, że nie uwzględn.iają formalnej, klasyfikacji naukowej księgozbioru , 

lecz wyodrębniają książki, tworzące swą treścią zagadnienia wysuwane 
czy to przez życie, czy przez szkołę, czy też prz'ez pracę samokształce
niową. 

Propaganda książki winna być pod względem technicznym prowa
dzona bardzo starannie. Do czytania książek należy wybrać specjalnego 
lektora, obdarzonego zdolnością do prawi,dłowego czytan.ia książek głośno. 
Czytanie takie winno być poprz,edz.one omówieniem 'książki. Pewne ustę
py-książki nal'eżało'by o ile możnoś,d ilustrować, czy to odręcznym ry,sun
k iem, czy szeregiem o'brazków spe,cjalnie dobranych, jak również muzyką , 

j eśli są warunki po temu lub śpiewem. W braku zaś tych form ilustracyj 
zalecić należy recytacje chóralne. 

Prócz tych kardynalnych zCl.sad, tworzących zespół metod wycho
w'awczych na terenie hiblj io'teki, ,prunllętać j e,szcze należy, iż 'bibl jolteka 
odznaczać się winna odpowiednią atmosferą piękna i ciepła z wyklucze
ni,em wszelkiej sztywności. 

Tak pojmowana nowocześnie rola bibljoteki i j'ej kierownika, bę

dzie tchnieniem wiośnianem na skostniałe u nas stosunki i pojęcia o duszy 
i potrzebach polskiego dziecka, które jest przecież "przyszłością Narodu" , 
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KAZIMIERA CIESIELSKA 
kier. szk. powsz. Nr. 1 w Rudzie 

Pabjanickiej,' 

Kilka słów w sprawie samorządu szkolnego .. 

Wiele się u nas mówi o z.naczeniu wychowania w życiu mł'o,dzieży, o koniecznośr:i 
wpływu szkoły na urobienie jej charakteru, o współdzi:ałaniu szkoły z życiem, a jednak 
naS.ze indytucie szkolne niedo.,yć przejęte są sprawą wychowania, wytężając ,cały swój 
wysiłek w kierunku nauczania. Podawanie wiedzy, na.wet w szkołach powszechnych, 
częstokroć traktuje się jako ,jedyny obowiązek wychowawczy. Również i opinja mas 
temu sprzyja, gdyż większość rodziców na'szych dzieci uważa za je'dynie godne wysił
ków prz.edmioty w szkole: czytanie, 'Pi,sanie ,oraz ra,chunki. 

Tymczasem, chyba wszys·cy zdajemy sohie z tego sp1"awę, że kwest ja wychowania, 
sz.czególniej w szkołach 'Powszechny.ch, mU3i zajmować stanowisko przo,dujące, zwłasz

cza w lakiem uprzemysłowi'olJle.m śr,ocLowi'sku, ,jak powi,at łódzki, gdz,ie duża część na-
zych dzieci szkolnych pozbawi'ona Ijest należytej opieki rodz,~cielskiej i wychowuje je 
właściwie ulica. W takich warunkach szkoła winna zastąpić dom i pokierować wycho
waniem 'tak, aby młodzież matować od zgubnych wpływów i odpowiedzieć zadość wy
maganiom i,deału społecznego w wychowaniu. 

W ten sposób szkoła nie będzie wy;odrębnioną instytucją ze społeczeństwa. z ży

ciacia, jak to ,dziś mamy, ale w myśl teorji Devey'a , stanowić będzie niero.zerwalną ca
łość z nilem, a główni'e z życiern dzieci. 

Dotąd, przyznać musimy, rola nas wychowawców ogranicza się głównie do lego, 
a by w wskazanej ilości czasu. podać przepis'aną ilość wied7Y, a w najlepszym razie 
skontr·olować mózgi co w nich !pozostało z podanego materjału i utrwalać ten materjał. 
Ale co się dzieje w duszy wychowanka - ile się w niej rodzi buntu, niezadowolenia 
lub radości z takiego, czy innego potraktowania ucznia, klasy, względnie jakiejś sprawy, 
w to ,częstokroć nie wnikamy. Nie interesujemy się jego przeżyciami, upodobaniami, 
nie bierzemy często pod uwagę indywidualności naszych uczniów, zawsze traktując 

klasę jako masę zbiorową. Stąd też nasze wychowanie jest pewnego rodzaju tresurą, 

ale nie wychowaniem we wbściwem tego 'słowa znaczeniu. Stąd też sami bezwiednie 
przyczyniamy się z biJegiem lat do rozdwojenia osobowości wychowanka, która staje się 

inną dla lJlas i to do tego stopnia, że nawet ilJlnym językiem przemawia do nauczycieli, 
starając się o jego po;rawność, a zupełnie jej nie przestrzegając, a nawet wstydząc się 
w swem otoczeniu domowem. 

Oczywiście w takich warunkach trudno mieć wpływ na istotę wychowania i na 
wyrobienie jego charakteru, a już zu.pełnie dalecy jesteśmy od ideału wychowania 
obywatelskiego. 

Jakkolwiek bądź już w tym kierunku usiłowani:a podjęto, to Ijednak uważam , iż 

sprawa wychowania w szkołach powszechnych nLe jest jeszcze postawi'ona należycie. 
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Wychowawca za mało współżyj,e z wychowankiem, a w szkole brak tego właśnie 
ogniwa, któreby stanowiło spójnię między niemi. 

Pomija;ją<c więc drogi i spos,oby, któremi niej,e.dni z wY'chowawców usHują dotrzeć 
do duszy dziecka , chcę zwró.:ić uwagę na jeden czynnik, mający istotne .ma-cLenie dLl 
5pr<'..wy wychowania w szkoje, t. j. na samorząd uczni,owski. 

Niewiele jest w na-szej li.teraturz~ pecla'go,gicznej prac omawiaja,cych to zaga,dnie
nie, ,a jednak wszys1cy wychowawcy, prowadzący u siebie samorzCI,:d szkulny, lwierdzą 

o niezmiernie ,dodatnim wpływie tego czynnika na wychowanie. 
B10rąc choćby te ni~)iczne głosy pod uwagę , j:\k również to, iż samorząd urzniow

ski jest ini'cjatywą przyszłego życia obywatelskieg'o, należałoby dla niego znaleź':: 

w szkole odpowiednie miejsce i dać możność rozwijania się małc: !TIu spoleczeństwu wc 
·właściwym kierunku. 

Oczywiście nie mam tn n a myśli z~óry narzuconeg-o jakiegoś szablonu, z ,odpowie
dniemi paragrafami i statutami, według którY'ch należałoby unor'TIować życie szkolne, 
ale dać dzieciom możność pewne'j dyrektywy i sa,modzielności w życiu szlwlnem. 

W ten sposób rozpoczęłam prace samorządowe u siebie z VII oddz., które,go by
łam wychowawczynią. Dzieci wciągnięte zostały do współpracy nad istniejącemi ju ż 

instytucjami w szkole, bilbijateką uczniowską , potem kasą -oszczę.dno,ścilową. Poza tern 
roztoczyły opiekę nald młodszemi klasami, głównie podczas wydeczo::k , w następstwie 

czego wyłoniła się koni,eczność urządzania zebrań i porozumiewa nia się w pewnych 
s prawach. 

Tak powstała ins tytucj'a, wzorowana na samorządzie gminnym. Zarząd gminy co 
miesią<c zwołuje zebranie, na którem posz'czególne komi1sje zdają sprawoz,dania z ,czyn
ności , oraz uchwala się rozmaite zarządzenia i rozstrzyga wszelkie nieporozumienia 
między młodzieżą . Wszystkie czynności takie, jak opieka nad pomocami naukowemi, 
kontrola nieobecności i spóźnień oraz sporządzanie na podstaw: ~ tego miesię'cznych 

wykresów, powierzone z,ostało dzieciom. Wspólnie też z niemi dzielę na pewne okresy 
mater'jał naukowy z języka po,lsbego, -przeze mnie prowCIJdz,onego. Opraoowaliśmy 

również wspólnie tematy wypracowań. Podczas dość żywej dyskusji w tym przedm~ode, 
występowała w całe pełni różnica upodobań chłopców i dziewcząt :i niera'z trzeba było 
uciec się -do głos,owania, gdyż w żClJden sposób do porozumienila dojść nie można było. 
W tych wypadkach zostawiłam sobie głos decydujący. 

W stosunku swoim do klasy posunęłam się jeszcze ,dalej, gdyż pozwoliłam wy
rażać opinję w kwest~i sprawowania i pilności poszczególnych kolegów i koleżanek przy 
półro'cznej Qlcenie. 

Takie trakt.owanie klasy i obowiązków na niej ciążących, wyrobao 'IN dzieciach 
poczucie o,dpowiedzialnośd, większą obo,wiązkowość, -roz.winęło samodz,ielność i zdol
ność iIIlkjatywy, a także pewien krytycyzm. Nie ja też, lecz Zarząd gminy rozpoczął 
energiczną akcję przedwko o.dpi'sywaniu lekcji w klasie rz cudzych zeszytów, z całem 
o.burz,eniem komunikując mi o tE:m i prosząc o radę, ;ak zapobiec złemu . 

I dOlPww<'..dził do takiego stanu, iż tego ro.dzlulju objawy nieg,dyś dość częste , na
leżą dziś do rzadkości. 

Wszelkie uro,czystości szkolne, święta narodowe obchodzone u nas miały cha.rak
ter uroczysty ~ podniosły, a ini,cjowała je klasa cza,sa'mi llIawet w tajemnicy przed nauczy
cieI.stwem, chcąc zrobić miłą ni,espodziankę i rehabilitować srę za jakąś nieuda,ną przed-
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tern imprezę. A ·przYig.otowywano się starannie; opr,a·C'owywano odczyty, zajmowano się 

wygłaszaniem deklamcocyj, śpiewem i deko'rowaniem klasy, w klórej uroczystości się 

Ddbywały. 

Ni'e bez znracz.enia też dla całej szkoły była opieka kI. VII nad młodszemi 

cddziałami, wyrażająca się w utrzymaniu porządku i spoko?u np. w czasie pochodów,. 
ora'z urządzaniu wspólnych zaba.w, a nawet u,dzielaniu pomocy w nauce. Ta opieka !po-
cząt.kowo wywołaną z,ostała konie,czno.ścią utrzymania po.rządJw pordczas wycieczek. 

Naraz.ie orbawiałam się, iż dzieci młodsze tak·irch ,olpiekunów-kolegów z.a,czną i,gno- 
row.ać, tY'mczase!11l ku mojemu zdziwieniu, :1. zarazem za,dowoleniu , przekonałam się, iż 

mł·odsi .chętnie garną s·ię do swych opiekunów i słuchają ich wskazówek. Niektórzy zdo
łali taki wpływ na swych kolegów wywrzeć, że .ci staraJi się sumienniej spełniać obo
,,,,iązki i więcej uważać na lekcjach. Jedna z pań nauczycielek opm,,,-iadała takir fakt: 
w kI. IV., kiórą trudno jej było utrzymać w spokoju na swojej lekcji, pewne·g·o razu. 
mł·odzież za.cho,wywała ·silę na.dspodziew.anie dcho. Nauczycielkę to zdziwiło i pod ko- 
niec lekc'ji! wyrazi.ła ilm uznanile, mówiąc, iż z prz.yjemnością Ipra,cowałalby w tej klasie, 
gdYiby tak zawsze było. W ówcza.s klasa z ralc10śdą to wysłuchała i prosńła o powtórze
nie tej po,chwa.ły koleż.ance-opiekunce z VII klasy. Innym znów ra,zem na zabawie od
działów pierwszy.ch, widząc :ZlClJc1o,wolenie dzieci, zapytałam, czy iim się po.dobają takie 
zalbawy i' czy ch dałyby, żeby jesz,cze podobną urządzić? J.edna z dz.iewlczynek o.dpo-
wie&i·ała, że bardzo jej się zabawa Ipodolba i .chciałaby, elby jeszcze taka byłla, ale wy
raziła wątpliwość, czy koleżanki-op~ekunk.i się na ,to z·godzą. Zdziwiłam się, że os'oba 
kier-ownkzk~ ta:k zmallała wobec koieżanki-opekunJd', która umilała zyskać wśród dzi2ci 
wielki autorytet. 

Niestety objaw ten nie został należyci.e wyzyskany, tak że trudno przewi1dzieć, jakie 
dalby r,ezultaty przy um.iej:~tJlej w.spółpra.cy nauczyciel.stwa z dzi·eć;ni. W każdym bądź 
razie i to, 00 z·ostało zapoczątkowane, nauczyło pewnego współżycia klas z sobą, pewn::!j" 
ofiarności l! trudu dla ilIlnYich. 

Zacho.dzi teraz pytanie, czy na takiem żydu szkolnem nie ucierpią programy, czy 
nie przedąży ono zbytni'o dzi'ed? I to j'esi ,główną troską zaTówno nauczycielstwa , 
które się z pewną rezerwą odnosi do tej s'prawy, 'jak rodziców ,dzi'ecL 

Pewni'e, że rui1e można tych prac prowadzić w godzinach lekcyjnych, na to się po
święca czas poza lekcjami', je,dnak wskJazanem jest uwzglę.dni/ać wysiłek dzieci i nie 
obar-czać je zbytnio ,pracami domowemi. Takie UlStępstWa. i'stru1eć muszą. Z te,go nie po
trzebujemy sobie robić wyrzutów, a rodzi<ce mogą być spokojni, że czas zabrany ich 
dziecilOm na pl"la.ce społe1czne w szkole z większym nteraz pożytkiem wychodzi na ko
rzyść kh przyszłego żyda .w społeczeństwie, niż wyuczona formułka, rozwiązanie zaga,d
ni,enia, lub mechani,cznc przepisywani'e za,danego ustępu. 

Trzeha tylko przyj.rzeć się z bliska takiemu współżyciu ·dzieci, aby się przekonać 
ile ono wyrabia samodzielności, zaradności, przytomności. umysłu, hartu woli w zwal
czaillu niepowo.dzeń. A czyż to nie ważniejsze w życiu? Nam potrzeba ludzi twórczy;ch , 
nowy,ch duchem, a nie tylko ·odtwórców - wykonawców cudzej woli. 

Stą:d waŻlliejrsze są te czynnik1 iW wYlchowanilu, które właśnie wyralbiają rzutkość 

umysłu w młodem pokoleniu i siłę w,oli. Stąd też dZ1~siejsze rdą.żenie w metoda,ch naucza-

ni'a, olParte na szkole twórczej. 
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Właśnie samorząd s'zkolny jest jednym z takich czynników twórczy'ch T wpływa
j~cy przedewszystkiem na wychowanic. Nie możaa też pominąć pewnego dośwladcLI:;:

ni1a żydoweg.o, j·aki.e ,dzieci tą drotgą na,bywają. 

Przy tabej pratcy, jaką mojla klasa prowadziła, najlepie,j uwy,datniały się .wszyst
kie złe shony organi,zac,ji, zwłaszcza przy zalbawa,ch, urządzanych dla kla,s młodszych, 
gdtz:i'e więkJszość programu w)"P.ełnilała część koncerto,wa i ~dzie v",;cho,dziły w grę także 

sprawy finans·o,we. Tu uj,awniały się pierwsze troski i zawody małego społeczeństwa, 
pierwsze gorycze posunięte aż ,do łez. Buntował się młody duch na niesprawiedliwość 

Grupa uczmow i uczenie szk. powsz. Nr. 1 w Rudzie Pabjanickiej 
po odegraniu sztuki scenicznej p. t. " Wieslaw". 

3o·su iJ bezwzględny sąd ·otoczeni.a i trzeba było dopiero wykazywać, iż niejednokl :o,tnie 
-przyczyna niepowo,dzeń i zawodów leży w na.s samy,ch. Nie zapobiegałam niczemu, 

·:choć zgóry nieje.dno przewi,dz'i,eć ,było możn,a, chciałam, aby dz.i>eci same spostrzegły tę 

lub ową n~edokła,dność i' ni'eumiej'ętność, la p,otem roz.strząsalliśmy wspólnie dobre i złe 

.strony urządzane\j imprezy i ukła,dali plany na przyszłość. Był t'o pierwiszy krok ku upo
d,obnieniu szkoły do społeczeństwa, ku zhliżeniu je} d,o życia. Wpra.wdzie opatrty ty~l(o 

na jedn.ej klasie, :ho eksperymentotwać należy ro'zważnie. 

Takiego ,o'bjawu nie można lekceważyć i usuwać go na ;plan daJs.z,y przed oho
'wiązkami ściśle związwnemi z programami 1l'a.uczaJIŃia. Ja patrzą,c na prcuce społeczne 

moich dzi:eci, ni'e miałahym żadny;cn skrupułów nawet wtedy, .gdybym widziała, iż ma-
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terjał naukowy ni,e z.ostał wy.czerpany. O ile jedna:k informowałam si~ na konferencjach 
RaJdy Peda,g1ogilcznej, stwierdziłam, j,ż IPw'gramy w nkzem ni,e uoierpiały. 

BezwąŁpienia nie mogę zamknąć oczu i n'l słabe strony tych na,szych poczynań 
samorządowych, uważam jednak, że w dużej mierze są one wynikiem ducha-czasu -
a więc ogólnego ni,eróhstwa, a także ła,bej natury dzie,cka. 

Trzeba było nClldzwyczClljnego czuwanila nad tą ,całą pracą, wszędz.ie być, wszystkie
go dojneć, aby Z!Obowiązania należycie wykonano, trzeba było niejednokrotnie przypo
minać o obowiązka,ch, wykazywać zaniedbania, usuwać znie'Chęcenia, a po,dtrzymywać 

zapał do pracy. MłodzJeż bowi'em często rwała się do jakiejś sprawy lub czynności 
i jak to zwykle bywa, a .:.v krótk~m ,czasie gotm.n była .zanilechać przedsięwzięcia i za
brać się do czegoś nowego. 

Święto sadzenia drzew owocowych, odbyte w kwietniu 1928 r. staraniem naucz. 
3-kl. szk. powsz. w Kalinie, gm. Wiskitno. 

Sadzenia dokonała dziatwa szkolna z Kalina przy wspóludziale okolicznych szkól. 

Rok takiej pracy nie mógł wykazać nadzwyczajnych rezultatów, jednak te, któr ·.! 
się uwydatniły, oraz dość zażyły stolSunek, j3.ki się wytwcrzył między mną i klasą, po
zwalają mi nie wątpić o dobroczynnym wpływie samonądu szkolnegC\ na życie szko:y 
i nie żałować podjętego wysiłku. 

Kończąc swoje uwagi" zaznaczam, że nie wiałam bync.jmni,ej zamiaru w tych kilku 
słowach dać jakiegoś całokształtu żyda samorządowego szkoły. Ktoby chciał szukać tu 
dla siebie jaki,ego.ś wz.oru lub wyrobić sobie pewien pogląd na takie życie szkoły, spot
kałby się z zawodem. Pragnęłam tylko dotknąć sprawy, która u nas jest niestety d'J
tychczas zapoznawana, CI. która ma niezmierny wpływ na wychowani\:! młodzieży. 
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JAN ZACZEK 
naucz. szk. powsz. w Zgierzu. 

Wybór zawodu .. 

Powszeohną jest troska o zdobycie lepszych warunków życia, a jeżeli 
komu warunki istniejące nie odpowiadają, czyni wte,dy starani,a, żeby je 
zmienić, żeby ch.ocia,ż przyszło,ść mieć lepszą. Warunki te, które mogą czy
nić ,człowieka zadowolonym z życia, bywają różne. Wiele przyczyn na to 
się składa, między innemi i ta, czem 'Się 'cz.łowiek z.ajmuje, jaki jest jego za
wód. Ozy praca zawodowa, którą sobie wybrał lub wybrali mu ją rodzice, 
czy los narzucił, a '2, której czerpie środki na u'trzym.anie swoj'e i s'woj·ch bli
skich, jest d1a niego odpowiednią? Dotąd odpowiedź na takie pytanie da
wano głównie w zależ'nośd od tego, ,czy wykonywanie j akie'golś zawodu byłol 

korzystne mater,j alnie, ,czy było dobrze wynagradzane. Wzgląd ten oczywi
ście jest bardzo ważny, lecz sam ,decydować nie może o tern, jaki: wybrać 
zawód, który ma być PQidstawą przyszłego życia. O wyborze pracy stałej 

powinno też w wysokim stopniu decydować zamilłowanie do niej, bO' jasiIlem 
jest, że tylko praca przyjemna darzy zadowolen1em i bywa lepiej wykony
wana. Zdawałoby się zatem, że 'truduQiści są niewielki,e. Nie,ch każdy bie
rze się dlo takiej roboty, która mu się najwięcej podoba, a sam będzie szczę
ślivvy i pra·cą swoją przyniesie społeczeństwu korzyść .. Tu właśnie wystę

pują trudnośd. Niezawsze sami dokonywujemy wyhoru. Czasem wyhiera 
za nas przypadek, taki los - mówimy wtedy, a czasem zawód dla czło
wieka wybiera inny człowiek. W takiem właśnie położeniu jest młodzież, 
która kończy szkołę powszechną i staje na ·drodze nowego życia. Gdzie ma 
iść i 00 czynić, by powiększyć zastępy pożytecznych pracowników i samej 
przy te,j' pracy w norwem życiu 'czuć się dobrze. Ale przecież rodzice i opie
kunowie, oni to głównie powołani są do tego, by ws'kalzać drQigę, udzieHć 

rady i pomocy mł'odYiill. w tym najważniejszym momencie życia, jakim bez
sprzecznie jest wybieranie sobie zawodu, gdyż od szczęśliwego. r·o,zSltrzy
gnięcia tej spra'wy zależy przyszła użyteczność jednostek w społeczeńs~wie 
i ich w'łasne powodzenie życiowe. Nie ulega wą'fpliwoś·ci, że ro.dzice zadanie 
swe chcieliby tu spełnić jaknajlepiej, chcieliby widzieć życie swych dzieci 
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szczęśliw.szem nawet od własnego i zdaj'e \Się ,im, że wszystko czynią, by cel 
ten os,iągnąć. Czy jednak równie gOlrąco pragną, by uczynić je użytecznemi 
dla kraju, dla społeczeństwa? Aby znależć na to -odpowiedź, wy.pada się 

zastanowić, ja,kiemi względami kierują się rodzice w tak~ch wypa,dkach, co 
dla nich rozstrzygającem w chwi!li p:os'ta,nowienia, do jakiego zawodu prze
znaczyć . swych synów i córki. 

Jak już zaznacz'ono poprzednio, rozstrzyga tu najczęś'cie,j względ na 
spodziewane korzyści materj alne, a nabiera też wielki,eg,O zna'czeru;a rodzaj 
pracy, Stanowczo mniej zwraca się uw:ag'i na to czy synowi lu1b córce za
wód ten odpowiada, to znaczy czy si,ę pOIdoba i czy ma .do tej pracy uzdol
nienie, 

W naszem społeczeństwie wśród 'wszyS'~kich warstw dokonano po
działu zajęć na dwie kateg·orje: zawody więcej wax\tościO'we, to zatrudnie
nia wszelkie'go r·odlzaju pra'cowni'ków umy s,łowy ch, i zawody mniej warto
ściowe, to zatrudnienia pracowników fizycznych, Na podział ten nie wpły
wa nawet wysO'k,O'ść zarolbk'ów w jakimś zawodzie, Źródłem 'takiego po
działu dla jednych jest przekona'ni'e, że nie każ.dą praJcą wypada się zająć. 
Wśród rodzin urzę:dniczych uchodziło prawie za ujlIllę, za nieszczęś·cie na
wet, jeżeli syna nie można było wykierować na pra'cownika umysłowego 
i był zmuszony zostać rzemieślnikiem, Inni znów sądzili, że praca umysło
wa, tO' praca lekka, a praca fizyczna jest "ciężka" i s:tawiali wyżej tę, którą 

uważali z ła1twiejszą. Że oba przekO'nania i rozurnowani:a nic ni'e są warte, 
ho z gruntu fałszywe, dziś już coraz więcej 'ludzi zaczyna to' rrozurn.ieć . Jest 
jednak j esz·cze sporo takich, którzy w da'lszym ciągu t.ak myślą i ,postępują. 

Wiedzą o tem zwlaszcza nauczyciele, Iluż to jest ,jeszcze 'oj.ców1 matek, 
którzy napędzając syna do książki, sltraszą go, że w razie ,marnych postę
pów zostanie oddany do rzemiosła, a jako zatchęltę wysuwają nadzieję zo
stania urzędnikiem, Zapewniając, że wtedy już nie będzie musiał 'ciężko 

pracować. Od rodziców swyoh młodzi,eż p:rze·jmuj'e podobne zapatrywania 
i z ni'emi idzie w życie, hy później za cenę dotkliwych rozczarowań z.doby
wać pouczenia o niesłuszności, a nawet niedorrzeczności podO'bnych przeko
nań, Rodzi'ce zatem, wybierając swym dziedom pra1cę, muszą j.asno z.dawać 
sohie sprawę, że wszystki'e zawody, jakie dla normalneg'o rozwoju życia 

społec:znego i gospodarczego kraju są kO'nie.czne, są w równym stopniu go
dne poszanowania; że przy wyborze zawodu ni,e powinno kierować się fał
szywą i nierozumną oceną poszczególnych zajęć, lecz uwzględniać z.amiło
wanie, a prze,dewszystkielIll, uzdolnienie jednostki, dla której się zawód wy
biera. J a'kże często się zdarza, że rodzice chcą prz.epchnąć dzieckO' przez 
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wszystkie stopnie nauczania, czy chociażby p,rz'ez s,zk'ołę średnią w tern 
przekonaniu, że to naprawdę będzie dla dziedka korzystne, g,dy ono tymcza
sem do nauki nie m,a aJni chęci, ani, zdolności. Oj'ciec ma środki i ambicję 
uczynienia syna "wielkim" przez naukę, a nie ,zdaje sobje sprawY, że syn 
mógłby czynić duże postępy i stać się nawe't bardzo użytecznym sobie i s,po
leczeństwu, gdyby skierowano go tam, g'dzie naturalną drogą prowadzą go 
upodohania i uzdolnienia. Zrozumia'no tQi już i u nas, że prócz ludzi wy
kształconych w 'szkołach średnich i wyższy.ch musimy mieć ludzi wykształ
·oonych z.awodowo, fachowców z różnyich dziedzin pracy rz,emieślniczej, 

.przemy;słorwej, kupie'ckiej, rQilni.czej. Zaczynają podnosić się coraz natar
czywie.j glosy, że rczwój naszego życia gospodwr,czeg,o i związana z niem 
pomyślność jednostek, a w rezultacie najpewniejsze ugrupowanie naszej 
siły państwowelj, da się osiąlgnąć jedynie pr'Zez przygot'Owani:e ludzi zdol
nych do wydatnej pracy w różnych zawodCl'ch. W wyniku tego zrozumienia 
powstają 'coraz liczniejsze szkoły zawodowe, przygotowujące fachowców, 
by na właściwem miejscu znalazł się odpowiedni człowie:k-praoownik. Lecz 
samo istnienie szk6ł zawodowych trudności wyboru zawodu nie usuwa. 
Wybierając szkołę zaJwodową ,dla syna np . musr wpierw ojciec ,przekonać 

się, czy syn właśnie ma do odpowiedniego zawodu zamiłowanie i zdolności. 
O zamiłowaJniu dziecka m'oże się jesz'cze ojc1ec dowiedzieć, ale jak stwier
dzić czy ma uzdolnienie? By usunąć i tę trudność za:częt,o tworzyć w ró
żnych krajach, a obecnie i u nas poradnie zawodowe. Zadaniem takiej po
radni j'esit stwierdzić, czy j Cl!kiś człowiek z,dolny j'est do pełnienia danego za
wodu, tak pod wz,ględem fizycznym (czy odpowiednio S'any, zdrów), jak 
i pod wz'ględem duohowym (czy ma wymag,aną cierpliwość, przytomność 

umysłu, odwagę i t. !p.) w zależności od różnych rodzajów pra,cy. Utworze
.nie podobnych poradni zawodowych przy różnych przedsiębiorstwach 

.i szk'ołach zawQidowych wyrll'ownie wskazuje, jak ważnym czynnikiem 
w wyhorze pracy stałej jest wzgląd na uzdolnienie. 

Winni o tern pamiętać rodzice, wybierając zawód swym dzieciom. 
Za:chodzi tylko pytanie, kto ma ,dokonać takiej ·oceny uzdoln~,enia i wskazać 
odpowiadający mu rodzaj zajęcia. Pora,dni jest zlbyt mało, a jeżeli są, to 

.slużą nielicznym tprz,e'dsięhiorsttwom i szkołom, przyjmuj ącym pJ"acowników 
czy uczni6w, a nie są na użytek wszyls tkich wybier,aj ąCY'ch zawód. RQidzice 
pracy tej ,dokonać nie mogą, gdyż nie są do tego przygotowani, a z'resztą 

.znaną jest rzeczą, że wszys'cyt rodzice skł'onni są prze'ceniać za~ety własnych 

dzieci. Z pomocą winna im pr,zyj ść szkoła powszechna, która ,dzied,om i lich 
rodzicom musi wyj aśnić całą doniosłość wyboru zaw;odu, !Lcząc .się z upodo-
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baniem i uzdolnieniem. N a WYJ asmeniu sa'mem OCZywl'SICle szkoła poprze-
stać nie może, chociaż wide zrohi, budząc zrozumienie dla tej sprawy. Ko-
nieczne jest, by szkoła ffi-ogł.a jeszc.2le udzielłć porady, określić zdlolności 

i wskazać naj'Odpowie-d'nie,jszy zawód, a ma do tego prawo, gdyż zdolności 
wychowanków poznała, rozwija,jąc je. Zrozumiałem j,es-f, że ważne to za-
danie spełni szko.ła powszechna tern lepilej , im wię.cej będzie nauczycieli' 
obznajomionych ze sprawą poradnictwa zawOdOvH~)gO. A nawet już teraz, 
gdyby rod'zi,ce zwracali się do szkoły o poradę w sprawie wyhoru _zawodu 
dla ,dziecka-wychowanka tej szkoły, mogliJby wiele skor'zystać, ustrze,c się 

niejedne'go błędu. Sprawa ta jest wielkiej doniosłości i o He wcześniej zo-
stanie zr-ozumiana i doceniona przez ogół rodziców, tern większe przyniesie. 
wszystki~m korzyści. 

• 

Ooooooa •• ooooooooooooooooooooOOOOOOnoOOOOOOOOOOOOOODOO OOOOOOOOOOOQO~O~ooc() 

_J. do tego dążyć należy, by poziom kultury umysłowej ogólu podno
sić, zacierając przepaść, dzielącą dziś lzzdzi pracujących fizycznie od pracu
jących umysłowo, wytwarzać inteligencję chlopską ż inteligencję robotni
czą, dać wszystkim możność udziału w życiu duchowem i kulturalnem 
narodu. 

lza Moszcze/iska. 
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"Idą dzieci, l1ŻOSą kwiatki 
w dom rodzinny, w miłe wrota .. ,n 





Modlitwa za dzieci. 

o Panie, Panie, Tyś ukochał dzieci, Tyś im obiecał kró
lestwo Twoje, Tyś im pozwolił się dotykać szaty Twojej! 

O Panie! Serce dziecka umiera zwykle wśród zgryzot 
i doświadczeń życia - inne serce w piersiach ludzkich wy
rasta. 

I to, co było boskiem w pierwszem, nie bije już w drugiem. 

O Panie, dozwól, by córkom moim została się zawsze 
w oczach łza dziecinna i w duszy dziecinne szczęście! 

Uczyń je pięknemi, jako kwiaty na polu, które nic o swojej 
piękności nie wiedzą! 

Niechaj będą wdzięczne i miłe, by źli nie odważyli się 
powstać na nie, by każdy, co spojrzy na nie, odszedł zwycię
żony ich prostotą! 

Daj im ognisko donl0we lepsze, niż innym, by w jego 
świetle była pociecha ich duszom i ułuda ich oczom! 

Uchroń je od tęsknoty za tem, czego na ziemi nie znajdą 
nigdy! - Serca, które je pokochają na wiosnę ich lat, niech 
ich potem nie zostawią samotnemi! 

Wysłuchaj prośbę matki - każ aniołom swoim, by je 
strzegły - samotność ducha oddal od nich - niechaj nigdy 
nIe umierają sercem, nim umrą ciałem! 

O Panie! daj im różę zbawienia bez palmy męczeństwa! 

Daj im wieczną niewinność miasto chwilowej cnoty -
o Boże, wiekuisty Boże, niechaj będą piękne i szczęśliwe 
i wybrane! 

Zygmunt Krasiński. 
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Szkoła powszechna. 

Szkoła powszechna bardzo nam potrzebna, 
Bo każdy winien się uczyć. 
Człek bez nauki, to jakby bez wzroku. 
Próżniactwo trzeba porzucić! 

Szkoła nam duże korzyści daje: 
Wskazuje jak żyć potrzeba -
Ona rozwidnia nam ciemne umysły 
Jak słońce świat Boży z nieba. 

Ciekawe rzeczy w szkole poznajemy: 
O tern, jak dawniej bywało, 
O naszych przodkach i bohaterach -
I innych nauk niemało. 

Tam się uczymy o ziemi ojczystej, 
A także o innych narodach -
Znamy te kraje, gdzie ciągłe jest lato, 
I te, co w wiecznych są lodach. 

W szystko to, cośmy o świecie poznali, 
Mówi o szkoły potrzebie. 

Więc też wdzięcznymi jej być powinniśmy
I każdy z nas niech zawoła: 
Niechaj nam żyje po wieczne czasy 
Ta droga powszechna szkoła! 

S. Bermanówna 
ucz. IV hl. szh. powsz. w Konstantynowie. 

96 



Jaki pożytek przynoszą krajowi szkoły. 
Wypracowanie klasowe. 

W wypracowaniu tern 'pragnę prz,enieść myśli moj e na kartki ze
szy1u i po/kazać, j',ak l"Iozum~:em znaczenie powyższego tematu. 

DziJś prawie już na. całym świecie istnieją szkoły. Najczęściej zakła

dane są one prze-z państwo, ale są także i szkoły prywatne. 
Id.zie jednak D rO'związanie pytania - j.erki pożytek przynoszą kra

jowi wszelkie szkoły? 
Na to pyt,an'ie - D [.Je 'je rozumiem - .odpowiem tak: 

J ak wśród rekrutów, wstępu j ących do służby w waj sku, j-est tak, że 
jedni zostali wzięci pod przymusem, inni zaś sami dobrowolnie pr.agnęlihy 
oddać swój zapał żo.łnierski na usługi Ojczyźme - tak samo też jest, gdy 
nadchodzi pierwS'zy września z dziećmi szkolnemi. 

W m1esiąJcu tym 'całe zastępy małych rekrutów, 'ró,żniącY'ch się od 
prawdziwych tylko wiekiem, no i naturalnie rozumem, wst(;}puje .do szkoły. 
Tu obowiązane są one wypełniać wszelkie zlecenia, wydane im przez czci
godnyo11 wychowawców. 

Ci szk:olni rekruci zaznajamiają się nie ze szabla. ani armatą, lecz 
z llte'rami, wy,razamr i zdaniami. Powoli uczą się czy1ać - a gdy to już 
pojmą -- czytają książki szkolne i inne, dowiadując się z ' nich o życiu d.a

. wnych ludów, ° czasach współczesnych, o stosunkacili w rÓ'żnydl p.aństwach 
i 'O wielu innych pożytecznych rz'ecz,ach. 

Po wyjściu ze szkół, owi rekruci sta.'ją się regularną armją, w:aJ.czącą 
o pomy1ś.Jność kraju i -o dobre w rum rządy. Wakzą o 'to nietylko ostrą 
bronrą, lecz także i piórem, jak np. wielcy pisalrze naTodu, walczą pędzIlem, 

jak np. wielcy malarze i wogóle wakzą różnego rodzaju bronią przy waT
sztacie pr.acy. 

O ile światlejs;ze -będą te rzesze hoj'Owników przyszłości, 'O ~le lepiej 
wyćwiczone będą J."ozuanem~ D tyle też pewniejsze hędzie zwycięstwol, o tyle 
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· więcej zapewniona będzie szczęśliwość kraju i narodu. Z tego właśnie po
wodu uważam, że szkoły są ogromnie pożyteczne i każ·dy z nas powinien 
starać uczyć się jak najlepiej i dbać bardzo o szkoły. 
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1. Milewska 
ucz. VII oddz. szk. powsz. Nr. 1 

w Rudzie Pabjanickiej. 



Z samorządu uczniowskiego szkoły powszechnej Nr. 1 

w Rudzie Pabjanickiej. 

Już na początku roku sa'olnego, mieliśmy prawo \'v"ybiErać dyżurnych i zmieniać 
Ich, w razie potrzeby. Potem, czuj(\!C się na siłach, posbnowiliśmy stworzyć samorząd, 

"biorąc za wzór gminę wiejską. Więc dnkl. 8-go listoprl.da ,pneprowadz~liśmy "lI siebie 
wybory. Od tej chwili klasa została gminą. Gmin3. w)'lbrała Zarząd, a wreszcie mtaliła 
prCliwa, są one następujące: 

1. Klasa stanow~ gminę. 
2. Obywatelam~ tej gminy są uczni'owie i uczenice kla'sy, z panią wY'chowawczynią. 
3. WłClidzę prawodawczą gminy stanowi ze1bmnie gminy. 
4. Władzę wykcna'Wc.zą spełnia zarząd gminy, wybrany przez nią. 
5. Zarząd gminy składa się z wójta, sekretaua, skarbnika oraz ich zastępców. 

Obowiązki wójta: 

1. W ójl wybierany jl?~.t na pół Troku. 
2. Jest on przewo,dniczącym Zarzą,c1u gminy i zwołuje posiedzenia Zarządu gminy 

l walne zebrania, przewodniczy na ,posiedz,eniu iwalnem 7e'braniu, pilnuje ,czynności 

obywateli, stoi na straży hono'rugminy i każde'go jej' obywatela. 
- 3. Wójt może być powtórnie wybrany. 

4. W czasie nieobecności wójta, ,czynności jego spełnia zastępoa. 
5. Ponieważ Zarząd wyłonił z siebie kilka komi,syj, jG.k: komisję MbljotekaTską, 

komisję kościelną, komisję Kasy Oszczędności,owej, komisję Skle'piku Szkolnego, komi'sję 

Xół,ka lirtera,ckiego i komisję Kółka gimnastyczneg,o, więc jeg'o obo,wiązkiem jest pobu
dzać ,do życia komi.sje, wnikać w czynności k1ażdej komusji i ka,żdego funkcj1onarjusza, 

>'Oraz czuwać, aby każdy funkcjonarjusz sbrannie wyk,onywał swe obowiązki. 

Obowiązki obywateli gminy: 

1. Kajjdy obywatel gminy ma prawo ,głosu na ze:braniu. 
2. Mus.i 'być posłuszny prawu gminy i zarządzeniom wójta. 
3. Spełniać wszystkie czynnoIści w klasie, wy,znruczone mu przez Zarząd. 
Zrurzą,d zbiera się co piątki na po s ied-z enva, ,na który,ch przydziela wedŁug porząd

Ku aIJabetycznego dyżu'rllych do różnych czynno'ści w klasie. Na ,tych ,pOlsie,d'zenialch 
"Zarząd ba,da spósób wykonywania czynno,ki dyżurnych i wyz.na·cza kaTy za zaniedba
-rua. Walne zebrania gminy odbywają się co miesiąc. 

Po całorocznej pmcy w gminie, ohywatele jej ,wy.daJją taki sąd o s,amorządzie: 

·samorząd ,dużo nam d,ał, panuj,e teraz por~ądek, kaŻidy ,ohywatel poczuwa się do speł
-niania swego obowiązku ~ uczy się o,dpGwie,dzialncś.ci za swoje czyny. Dalej stwierdzają, 
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że z utworzeniem samorządu klasa [podnosi się w szybki1m tempie, tak pod wz,ględem 

kulturalnym jak i w pracy społe.cznej, maljąc na celu dobro szkoły. Nasza i'zha szkolnn. 
ma wY'g11:\ld teraz zupetni,e e,stetyczny, zawsze jest ·czysta, ładnie przyo.zdobiona, firanki 
wiszą u okien, a ozdoby na ścianaich. 

Pod wz.ględem kulturalnym klasa też się ' znacznie podniosła, coprawda na po
czątku roku wójt zwracał uwagę, to na ręce n~~czyste, to na obuwie niew)'lczysz,czone 
i t. ,p. Teraz Wlstydzil się każdy, jeśli na.wet paznogci nie ma w porządku. 

Z kolei wprowadzi,liśmy zwyczaj podawania rąk [przy przywitaniu i pożegnaniu, 

zaś dziew,czynki, które się przedtem całowały, teraz osądziły, że to było bardzo nie
hiigjenicznie i ogrankzyły się również tylko do podawania s'Oil)je rąk. Obecnie staramy 
się o to, że.by .fen zwy,cz,aj wprowadzić i w mł,odszych klasach. Oddz .. IV. B. pow,oli się 

do tego nakłania. Na każdą większą m'o'czystość np. powstanie Hstopadowe , styczni,owe, 
kOlśduszkowskie i t. p. klasa urządza odczyty, deklama,cje i śpilewy, na których bywają. 

dzi.eci z klas niższych. 
Pod względem pra'cy społecznej, staramy się zbliżyć d,o młodszych klas i urzą-

dzamy dla n~ch zabawy, pagadanki, słowem opiekujemy się niemi jak młodszem swojem 
rodzeństwem. 

Z utworzeniem samorządu, życie w klasie zmieniło się znacznie na korzyść. Teraz 
warny zupełną swobodę wypowiadania się. BiJerzemy też udzilał w układaniu planu 
prrucy II. języka ojczystego, jes1teśmy dopuszczeni do dziennika, w którym sprawdzanny 
nieobecność, notujemy spóźnieni:l. kolegów i koleżrunek. 

Wszystkie sprawy jak wycieczki , zabawy ogólne, [potem różne sprawy klasy 
np. zMeranie składek, wyznaczenie kto ma przyg.oltować daną lekcję i t. p. załat

wiamy sami. 
Prawda, że n.ie zawsze spełniamy należycie swoie obowią:zki. Nieraz nCllm się 

dostanie .nagana, ale !lozumiemy słuszność zarzutów j wstydzimy się ich i staramy się 

tego unikać. 
Sekretarka Zarządu 

1. Kozłowska, ucz. VII kI. 
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.. .. Obrazek z zycla .. 

- Stasiek, wstawaj, ho SpOZll1SZ się do szkoły! 

Teml słowy pani Jaskólska usiłowałarozbuddć swego czternastoletniego syna, 
który mimo spóźn~onej pory spał jesz,cze. Gdy na wielokrotne wołania Sta'siek nie raczył 
się poruszyć, ,pani J askólska poczęła ,targać pierzynę, z !pod której po ,chwilE ukazał się 
Stasiek. Wygląd jego wielce przypominał dzikusa z kraju pa:puasów. Powiódł Tozespa
nym wzrokiem po izbie i sposhzegając ubranie na krześle, zeskoczył z łóżka i począł 
się ubierać, nie spie,sząc się wcale. Przed oknami IPrzeszli koledzy, w,ołając gIQ, ten jednak 
zbył ich krótkiem "zaraz" l kończąc jeść śniadanie, począł dopiero szukać książek i 
zeszytów. 

Zegar wybi'ja ósmą. Stasiek zrywa się i pędzi do s,zkoły. 

Po drodze Wjpada na jakiegoś żydka, wywraca go, rOlbi z,amięszanie i biegn~e dalej. 
Wtem słyszy wołanie - Jaskółka, poczekajl - obejrzał się i zohaczył kolegę, który go
nił go i gestami usiłował zatrzymać. 

Tymczasem w szkole nauka wre w całej pełni. 

Gdy Jaskólski wszedł z kolegą do klasy, nauczyciel ,olbr,zucił i,ch 'surowem spoj-
rzeniem i zapytał: 

-- J askólski, ,dhczego spóźniłeś się? 

- Ja pr,ze-pana, spóźniłem się prze-pana z powodu, bo zegar u nas spóźnił się. 

- A, zegar spóźnił się, siadaj leniuchu, siadaj .... Upływa pierwsza Ilekcja, po ni,ej 
na,stępuje lekcja geo'grafj,i, Lekcję fProwa,dzli, nauczydei mocno wymagający. 

I teraz siedzi na katedrze, rOlZgląda się po klas'Le k,olgolby wyrwać ,do od'powiedzi 
na pierwszy ogień. 

J.askólski kryje się za plecam] kolegt Nauczydei zauważył to. 
- Jaskólski! 
Siruchlały z przerażenia J askólski z,apytuje: 
- Co prze-pana? 
Do mapy. 

J askólski idzie do .mapy, rzucając błaga.lne spoj'rzenia na kolegów. I k.orzy:sta.jąc 

:z chwHo'wej nieuwagi nauczyciela, uszlczypnął jednego w ramię, prosząc przy tern: 
- Podpowiadaj, tIQ ci dam 'Parę groszy. 
Lecz już nauczyciel mówi: 
- J askólski, na którym stofImiJu szerIQkości geograficznej leży Warszawa? 
- Warszawa leży na .... na-ni'e wiedząc reszty, kopnął Miskie,go kolegę, ów syk-

-nB.ł z bólu, lecz po,dpowiedzi'ał: 
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N a czter .... nie, na pięćdziesiątym drugim st.opniu. J askól-ski powtórzył: 
... na ezter .. .. nie, na plięćdz~esiątym drugim stopniu .... stopniu - 1 nie wiedząc.: 

jak dokończyć, palnął: stopniu C elsju sZla l 
- Widzę, geograf z ciebie ru'ela,da. I sJłę twojej pilno,śd można\by milerzyć Celsju

szem - tylko poniżej zera. Na miejsce, ,odkryw,c.o - na miejsce l - wołał wyprowaJdzony 
z równowagi nauczyciel. 

Następne lekcje upłynęły szczęśliwiej. P.o lekcja.ch koledzy przYlPominają Jaskól
skiemu: 

- St2.si,ek o trze.ciej mecz. 
S,ta.siek olbiecuje stawńć silę punktualnie i rozchod,zą się. W dro,dze do domu, 

spostrzega rozlepione na rogu uli:cy szumne ogłoszenia killl·o-teatr:u "Venus". Spiesz 
tedy i ,czyta:. 

VENUS 

Dziś i dni następnych 

Wielkie arc;ydzieło filDloW'e p. t. 

CZARNY PIRAT 
w roli ~łównei H A R R Y P E E L 

Ceny zwykłe. ~ ___________________ J 

Acha! mruknął - tna na to i ,ść, pal sześć regulamin ... 
J eaen z artykułów re.gulaminu szkolnego zabraniał chodzić do ki.na na obrazY' 

niepo]econe i ten to artykuł pobudzał Jask61s1dego do złości . - Chociaż nie mi?ł pięć
dziesięciu ,groszy na bilet, po,stanowił jednak po meczu iść do kina. Tymczasem rozmyślał 
jak zdobyć pieniądze? Przyszedłszy do .domu, podczc.s obiadu mówi: 

Mamo! 
Czego? 
Nicch mi mama da na brj,stol! 
A ile kosztuje? 
Zaraz przypomnę. 

Wiedóał doskonale, że brostol kosz.tuje trzydzi.eści groszy, lecz /po chwili po-
wiedział: 

- Kosz.Łuje czterdzieści pięć groszy. 
- No to maISz. 
Uradowany chwycił pieniądze i oznajmił: 

- Mamo, kupu.ę bdstol i zostawię u kolegi, on mi go przyniesie ,do szkoły. 
- Dobrze, dobrze. 
Uszczęśliwi.ony Stasiek wybiegł z domu, wywrócił kozła, trzepnął psa w łeb, roz

złoszczony pies rozdarł mu no,gaw1cę, którą chlopie-c nie tracąc fantazji, pospinał agraw
karni: Ji! po'pędził na mecz. 
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Zwycięska gra jego drużyny wprawiła go w jeszcze doskonalszy humor. Śmiał się , 
skakał, zamiast piłki kopał i pr.zewracał przeciwników, którzy o,brzucali go ,całym po
tolciem najrozmaitszych wyzwi,sk. On wszystkie te ataki dzielnie odpierał. 

W czasie gry zaczepiał kolegów, chcąc od nich pożyczyć pięć groszy. 
- Kazik! 

Co? 
Pożycz mi pięć groszy. 
Zwariowałeś, sam ,chciałem pożyczyć - a ten u mnie chce? 
Ale ty mas,z, wiem, że masz, pożycz! Jak Bozię kocham, oddam ci jutro -

krzyczy błagalnym glosem Stasaek, usiłująC) za wszelką cenę zdobyć pięć groszy. 

Nie zawra,caj mi głowy, idź pożycz od Janka, on ma - woła Kazik. 
Czekaj Kazik, jesz.cze się spotkamy, mówL Stasiek i atakuje inneg,l) kolegę . 

Janek, ;pożycz mi pięć gr'oszy. 
Jak Bo,zię kocham, że nie mam - odpowiada Janek - a w myśli kOliczy -

nie mam \pięciu groszy, lecz dwadzi'escia. 
Jaskólski nie dal za wygraną i po meszu znów abkował Jank:l, 
- Janek! 
- Co chcesz odemnie? 
Ty mówisz, te nie masz pięciu groszy, zrewiduję cię i co znajdę z pieniędzy 

to moje. 
J anek zbladł i rzucając wściekłe spojrzenia na J askólskiego, mOWl: 

- Dobrze, zrewiduj, a jak nie zna~dzi esz, to cię wyboksuję. 

- Dobrze, dobrze - odrzekł Stasiek i pcczyna go rewi,dować. 

Po długiem szukaniu Stasiek nie znajduje nk, bo Janek włożył dwudziestówkę w 
kile'szeń najlbliższeg'o kolegi i tera,z; z miną zwycięzcy powiada: 

- No, Stasaek teraz nadstaw bwdę. 
- Dobrze jutro - i Stasiek ucieka, co sił w nogach. 

Wpada do poczekalni kino-teatru. Obejrzał cennik, zwiesił markotnie głowę i 
wra,ca pośpaesznie na uhcę. Upatruje wśród przechodni znajomego chłopaka i podbieg:t 
do niego, 

- Ty, pożycz pięć groszy? 
- Dobrze, trzymaj - odrze'kł zaczepiony i wręczył Staśkowi żądaną kwotę. 
Po chwili Jaskólski dumnym krokiem wszedł do kino-teatru, .. - Kino skończyłrJ 

się o dziesiątej godzinie w nocy. Wracając do domu, Stasiek rozmyślał: - dostałem o i 
mamy czterdzieści \pięć groszy, nilbyto kupiłem bristol i zostawiłem 11 kolegi. Mecz po
szedł dobrze. Jankowi nie daruję, ,bo chciał mnie Łr,zepnąć w brodę ... Później poszedłem 
do kina, warto było; Bany Peel "naparzał" .... 

Tak rozmyślając, zauważył nagle idą.:ego ulką kierownika szkoły. W pierwszej 
chwili zdrętw~ał ze strachu, bo kierownik za'powiedział, że kogo z uczniów spotka na 
uliJcy po dziesiątej, ,temu da nieodpowiednie sprawowanie, Nie namyślając się jednak, 
skoczył w bok. uderzył się o ścianę, że 2.Ż jękło, ale 'ponieważ stwch ma wi,elk~e oczy. 
nalbrał siły w nogach i pobiegłczemprędzej d,o d'omu. 

Tu stanął u drzwi i puka. 
- Kto tam? - doleciał senny głos JaskÓlskiej. 
- To ja - odrzekł Stasliek. 
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- Co z·a ja? 
- No ja, Stasiek. 
Jas.kólska otwo,rzyła drzwi wpuściła syna ,do domu. 
- Gdzieś się tłukł? 

Lek,cje 'odrabiałem. 

- TClIk długo? 

- A tak, odrobiłem wszystko. 
- No to je,dz kolację i idź spać. 
- Dobrze - odpowiada Stasiek urClldowany, że tak łatwo przekonał matkę. Zjadł 

kola,cję, rozebrał się i !poszedł spać. 

Następstwa zły;ch postępków nie dały długo na siebie czekać ... 
Oto przycho,dzi do szkoły bez bristolu i odroMonych lekcji>, dostaje lltiedostateczn~ 

st o'Pn~e za nie,o/drobienie lek.cji, o,d kierownika szkoły pałę za sprawowanie, a na domiar . 
złego r·odzice .dowiedzieli się o jego sprawkach. I właśne tern lciedy przysze,dł ze sz~koly 

ojeie,c rozkłada go na ławie i brrr .... 
Stasiek dygocąc ze strachu i szczękając z przerażenia zębrlmi, przeciera oczy. Pot 

z~'ll1ny spływa mu kroplami po czole ... 
Co to było? - zapytuje sam siebie ach! t,o tylko sen, straszny sen! Mnie się 

żdawało, że t.o rzeczywis,tość .... I zdjęty ogromną trwogą, że sen ów może być naprawdę 
zapowiedzią tego, co jutro nastą)pi, wstał, uklęknął obok łóżka i począł się gorąco mo
dlić i ślubować Bogu, że tak złych czynów, jak dnia ostatniego nigdy już nie popełni. 
Błaga.ł równocześnie: o to, by mógł przewiny swoje naprawić - byle jutro nie spotkała 
go kara taka, jaką w śni'e przeżywał. 

Jan Ziętkowski 
ucz. oddz. VII szk. powsz. Nr. 4 w Zgierzu. 
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Pożar .. 

Lekcja. Wszyscy słucha1ją z wielką uwagą. "Komm lieher Mai" -
pa-awi uczeń. Nagle odzywa się płaC'zliwy głos syreny. Zabiły z trwogi 
wszystkie serca. O własny dom - o swoich najclroższych. "Pożar! Pali 
s!ię! Gore! Wody!" Takie i tym podobne wykrzyknilki oh1j lają się o nasze 
uszy. P ,rzez oltwarte okno dochodzi już swąd S'paJlenizny i dym się 

tłucze wśród murów. \X'ybiegamy na podwór,ze, Już ogniste języki liżą 

swO'ją ofiarę, jest nią fabryk'a, wyc'hodząca na szkolny dz,ie.dziniec. 
Pożyteczny ogień okazuje się strasznym żywi'ołem, który niweczy 

pracę ludzką i marnuje jej zar-obek. Nie liczy się zniczem. 
J ,ego prze~nocy ulegają szyby i pękają jakby przerażone tem, co się 

dzieje dookoła. Nie zważa na żelazne belki, które rozżarzone do czerwono
ści, topią się jak w żelaznej hucie. Nje obchodzą go wreszcie nic wysiłki 

st.r aż_alka , chcącego wodą pos:kromić rozszalały żywioł. 
Krzyki, nawoływania, zamęt straszny i zgiełk okropny. 
Duszą miolta ją stra.szne uczucia - serce bije gwałtownie. 
A tymczasem ognisty uścisk zwiera s ię coraz bardziej nad swą 

ofiarą, dusi ją, gniecie i męczy. Tam gdzie dawniej wJ:"zała praca, dziś jes-t 
mnrze płomieni. Dym tamuje oddech, wżera się w oczy i w usta. Ogień 

hU!czy i trawi swą ofiarę, któraokaz'l1je się już tylko nag-iemi m-urami i ster
czy -niby szkielet -człowieka. 

Wreszcie ustaje ,lwolna, zapada, niknie, umiera. Jeszcze się pod
nO'si, jeszcze wybucha, znów opada i niknie. 

Już się nasycił swą ofiarą, pozostawiając resztki murów, które lu
dzie na nowo odbudują i znów maszyny będą huczeć w fahryce. 

M ar ja W oźnźakówna 
ucz. oddz. VII szk. powsz. w Zgierzu. 
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Głos z Kółka Gimnastycznego 
szkoły powszechnej Nr. 1 w Rudzie Pabjanickiej_ 

Każ.dy człowiek, o,d najmłodszych lat począwszy, powmlen dużo z,wazac na CWl

czenia cielesne i star,ać się j,ch nie zaniedbywać, gdyż one mu przynoszą wiele korzyści. 
Tymczasem o uszy nasze częst,o ,obijają się słowa skar,gi na gimnastykę w s,zkołach. Mó
wi się, że ona jest niepoirzebna, ż.e przez nią dzieci się męczą. Ci, którzy tak mówią są 
w błędzie i dopiero po wł';lsnem doświadczeniu będą się l,tarali w rozmaty.ch stowarzy
szeniach sportowych zastosować do niej, lecz to już może być zapóźno. Czł,owiek powi
nien ćwiczyć się od dziecka i! stOIPniowo wyrabiać swoje mięśme i siłę, a nie cały młody 
wiek zaniedbać, a dopiero jak zdrowie straci, wziąć się do tego. 

Ko'rzyści z gimnastyki może odnieść ten tylko, kto każde ćwiczeni.e wykonuje na
Jeżycie: z siłą, sprężystoś.clią, a także na świeżem 'powie,trzu. Ten kto wykonuje ćwicze
nia dobrze, temu one i,dą na zdrowie. Lecz ci, którzy ćwiJczą się źle, czynią krzywdę 

samym s'ohie. 
Tacy, którzy ćwiczą się l e ruiJw i e , jak gdyby z przymusIll, lepiej żE;by się wcale nie 

gimnastykowali. Łatwo możemy poznać człowieka wyćwiczonego po całej jego postaci~ 
będzie zdr'owy, s'ilny i z,grabny. A ci , którzy się mało ćwiczą, alho ClO gorsza nie ćwi
czC'j się wcale, wyglądają anemi,cznie i choroba ma łatwy do nich dostęp. 

My chcąc więc wyrość na zdrowych obywateli naszego społe,czeństwa, rui'e powin
niśmy zan~edJbywać gimnastyki, gdyż ona jest hard,zo ważną, tak jak i: inne przedmiJo,ty. 

Hołdując tym hasłom, uczniowie i uczennice kI. VII naszej szkoły zawiązali dnia 
24 II. 1928 r. Kółko Gimnastyczne, w skład którego weszła cała klaJsa , wraz z wycho
wawczynią p. Kierowniczką i nauczycielem gimnastyki p. Kuczewskim. Zapros!iliśmy te ż 

dawnego naszego wychowawcę p. Wojaczyńskiego. Klasa podzielona została na dwie 
drużyny: męską i żeńską. - Komendantką drużyny żeńskliej została wybrana koleżanka 
Biela~ska, a drużyny męskiej kolega Andrzejczak. Niektóre przybory do gimnastyki i 
ćwiczeń sportowych na naszą prośbę, kupił nam Ma,gistrat, za co jesteśmy mu bardzo 
wdzięczni. Mamy więc: siatkówkę, dY1sk, oszczep i kulę. Ćwlczymy się z największą przy
jemnością, gdyż wiemy, że przez dobre ćwiczen~a podtrzymujemy zarówno zdolność do 
wysiłków fizycznych, jak i do nauki. 

W dniu 3 maja na zawodach sportowych stawdiśmy do konkursu. Szkoła nasz:1. 
otrzymała d.ruglie miejsce w biegu sztafetowym, oraz p~erwszą i dru,gą na'grodę w biegu 
dziewczynek na 60 metrów. 

To dodało nam więks'zego bodźca i teraz trenujemy się zapamiętale, zarówno na 
lekcjach gimnastyki, jak na dodatkowych godzinach poza programem lekcyjnym. 

J. Bielawska, ucz. kl. Vll. 
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