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MY L PEDAGOGICZNA PREZENTOWANA NA AMACH
„RUCHU PEDAGOGICZNEGO” W LATACH 1918–1939

W latach 1918–1939 pojawi a si  my l pedagogiczna, która zwi zana by a
z okre lonymi potrzebami o wiatowo-wychowawczymi oraz przyj tym syste-
mem edukacji. Powoli, ale systematycznie rozwija y si  nauki o wychowaniu. 
W jakiej  cz ci wyros a ona z pogl dów Bronis awa Ferdynanda Trentowskiego, 
Jana W adys awa Dawida i Stanis awa Karpowicza, b d c wówczas wsparciem 
dla spo ecze stwa polskiego1. Niezwykle silny w pedagogice polskiej tego okresu 
by  nurt socjologiczny reprezentowany przez Floriana Znanieckiego, Jana Stani-
s awa Bystronia i Józefa Cha asi skiego2. Z o rodków zajmuj cych si  studiami 
i nauk  wa n  rol  odgrywa a Wolna Wszechnica Polska, gromadz ca wokó
siebie przedstawicieli nauk pedagogicznych, oraz Pa stwowy Instytut Pedago-
giki Specjalnej kierowany przez Mari  Grzegorzewsk . Wspomnie  nale y te
o krakowskiej Akademii Umiej tno ci oraz dzia aj cych tutaj stowarzyszeniach 
o wiatowych i organizacjach nauczycielskich. W latach dwudziestych w Uniwer-
sytecie Jagiello skim rozpocz a swoj  dzia alno  Katedra Pedagogiki, kiero-
wana przez Zygmunta Mys akowskiego, gdzie prowadzono badania w zakresie 
fi lozofi i wychowania, kszta cenia ogólnego, dydaktyki, spo ecznych podstaw 
wychowania i problematyki nauczycielskiej 3, oraz Katedra Psychologii Pedago-

1 H. Rowid, Najwybitniejsi przedstawiciele pedagogiki eksperymentalnej w Polsce, „Ruch Pedagogicz-
ny” 1924, nr 1–2, s. 1–4.

2 Wspomnie  w tym miejscu nale y o silnym nurcie pedagogiki narodowej. Jej teoretyczne podstawy 
opracowa  Stanis aw Prus-Szczepanowski. Zagadnienia wychowania narodowego rozwija  nast pnie Zygmunt 
Balicki, socjolog i dzia acz polityczny.

3 D. Drynda, Pedagogika Drugiej Rzeczypospolitej. Warunki, orientacje, kontrowersje, Katowice, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu l skiego, 1987, s. 18.
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4 S. Wo oszyn, Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku. Próba systematycznego zarysu na tle po-
wszechnym, Kielce, Dom Wydawniczy Strzelec, 1998, s. 25–26.

5 K. Michalewska, Studium Pedagogiczne UJ 1921–1952. Zarys dziejów i organizacja studiów, w: Trady-
cja i Wyzwania. Ksi ga pami tkowa na 75-lecie za o enia Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiello -
skiego 1921–1996, red. nauk. K. Pac awski, Kraków 1996, s. 55–70.

6 Pa stwowe Pedagogium w Krakowie 1919–1936. Organizacja i program nauczania, Kraków, Nak a-
dem Dyrekcji Pa stwowego Pedagogium w Krakowie, 1936, s. 9–10.

7 Zarz dzenie Ministra Wyzna  Religijnych i O wiecenia Publicznego z dnia 19 czerwca 1928 roku 
w sprawie Statutu Pa stwowych Pedagogiów, Dz. Urz. MWRiOP, 1928, nr 8, poz. 135.

gicznej zwi zana ze Stefanem Szumanem4. Wymienione katedry wraz z poradni
wychowawczo-lecznicz  stanowi y podstaw  dla dzia alno ci Studium Pedago-
gicznego, które jednocze nie korzysta o z ich personelu, razem z nimi prowa-
dzi o zaj cia i mia o wspóln  bibliotek . Starano si  tutaj realizowa  ciekaw
koncepcj  kszta cenia nauczycieli szkó rednich na poziomie akademickim. Dy-
rektorem Studium Pedagogicznego, usytuowanego przy Wydziale Filozofi cznym 
Uniwersytetu Jagiello skiego, by  W adys aw Heinrich. Do podstawowych zada
Studium nale a o kszta cenie nauczycieli dla szkó rednich oraz rozwój i propa-
gowanie nauk pedagogicznych. W ród najbardziej znanych jego pracowników 
wymieni  nale y: Jana Stanis awa Bystronia, Kazimierza Dobrowolskiego, Zena-
na Klemensiewicz, W adys awa Szafera i kilku innych 5. Warto wspomnie , e na 
podobnych zasadach dzia a y Studia Pedagogiczne przy dwóch innych uniwersy-
tetach – w Poznaniu i Warszawie.

Na szczególn  uwag  zas ugiwa y istniej ce w Krakowie kursy pedagogiczne, 
które obra y sobie za cel uzupe nianie posiadanej przez nauczycieli wiedzy i do-
starczanie im dodatkowych umiej tno ci praktyczno-zawodowych oraz szerzenie 
w ród nich nowych idei pedagogicznych. Przyj y one posta  Pa stwowych Kur-
sów Nauczycielskich, koncentruj c si  na nauczaniu przedmiotów pedagogicz-
nych, artystyczno-technicznych, metodyce nauczania i praktyce szkolnej. W a ci-
wie od samego pocz tku kierownictwo Pa stwowych Kursów Nauczycielskich 
czyni o starania o uruchomienie zak adu kszta c cego nauczycieli na poziomie 
wy szym. Ju  w marcu 1920 r. do w adz szkolnych przes ano w tej sprawie me-
moria , w którym domagano si  powo ania dwuletniego studium dla ko cz cych
szko redni  z proponowan  nazw  – Akademia Pedagogiczna, Studium Peda-
gogiczne, Instytut Pedagogiczny wzgl dnie Pedagogium6. W konsekwencji tych 
stara  dosz o w 1928 roku do za o enia w Krakowie Pa stwowego Pedagogium, 
które powsta o z przekszta cenia wspomnianych Pa stwowych Kursów Nauczy-
cielskich. W programie kszta cenia krakowskiego Pedagogium szczególn  uwag
zwracano na przygotowanie pedagogiczne – zarówno teoretyczne, jak i praktycz-
ne. Przy jednoczesnym za o eniu, e b dzie ono podstaw  do pog biania studiów 
z dziedziny pedagogiki i psychologii, fi lozofi i oraz nauk spo ecznych7. Program 
naukowy krakowskiego Pedagogium w zakresie kszta cenia pedagogicznego d -
y  do dok adnego poznania dziecka i zrozumienia jego rozwoju fi zycznego oraz 
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psychicznego. Od szeroko poj tych studiów nad socjologi , wst pem do fi lozofi i 
(z uwzgl dnieniem teorii warto ci i etyki) przechodzono do teorii wychowania 
i nauczania, jako niezb dnej podstawy do opanowania pedagogiki ogólnej i dy-
daktyki. Wspomnie  nale y te  o Wy szych Kursach Nauczycielskich, które mia-
y zajmowa  si  pog bianiem dotychczasowej wiedzy naukowej i zawodowej 

nauczycieli szkó  powszechnych. Program naukowy obejmowa  tutaj dwie grupy 
przedmiotów: pedagogiczne (psychologia, pedagogika, dydaktyka) oraz huma-
nistyczne (j zyk polski i historia lub j zyk polski i j zyk obcy), geografi czno-
-przyrodnicze, fi zyko-matematyczne, robót r cznych i rysunku, robót kobiecych 
i gospodarstwa domowego8. Obok rodz cego si  ruchu naukowego oraz powsta-
j cych instytucji kszta cenia nauczycieli pojawi a si  posta  Henryka Rowida, 
ywo zaanga owana w rozwój czasopisma „Ruch Pedagogiczny”, na amach

którego starano si  prezentowa  najnowsze osi gni cia w dziedzinie pedagogiki.
W atmosferze tej rozwija a si  my l pedagogiczna, któr  starano si  prezento-

wa  poprzez licznie wydawane czasopisma, gdzie podejmowano prób  pokazania 
najnowszych osi gni  w tym zakresie. Jednym z wa niejszych by  „Ruch Pe-
dagogiczny” wychodz cy w Krakowie od 1912 roku, jako specjalny miesi cznik 
„G osu Nauczycielstwa Ludowego”, istniej cego od 1906 roku. W jego pierwszym 
numerze mo na by o przeczyta  kilka ciekawych artyku ów: O duchu pedago-
giki do wiadczalnej J. W. Dawida, Tradycje polskiego szkolnictwa elementar-
nego H. Orszy, Rzut oka na rozwój pedologji zagranic  i w Polsce H. Rowida 
i O metrycznej skali inteligencji Binet’a E. Wróblewskiej. W tym samym czasie 
lub nieco wcze niej na obszarze Galicji pojawi o si  kilka innych periodyków: 
„Gazeta Szkolna” (1902), „Szko a Przysz o ci” (1906), „Przewodnik O wiatowy” 
(1907) i „O wiata Ludowa” (1910). Z tytu ów, które przyczyni y si  do rozwoju 
czasopi miennictwa pedagogicznego w Galicji, wymieni  nale y te  „Szko ”
po wi con  problematyce szkó  ludowych, rednich oraz kszta ceniu nauczycieli 
w seminariach. Wydawa  j  lwowski ksi garz Karol Wilde, a redagowa  mi dzy 
innymi Karol Maszkowski i Bronis aw Trentowski. W 1871 roku czasopismo 
przej te zosta o przez Polskie Towarzystwo Pedagogiczne. W Ko omyi powsta
„G os Nauczycielski”, dwutygodnik wydawany i redagowany przez Jana Holendra 
i Jana Kawalca. Niemal równolegle we Lwowie zacz o ukazywa  si  „Muzeum”, 
miesi cznik Towarzystwa Nauczycieli Szkó  Wy szych, na amach którego publi-
kowane by y rozprawy pedagogiczne koncentruj ce si  na problemach wychowa-
nia i organizacji szkolnictwa redniego. Z ich wydawaniem by o bardzo ró nie, ale 
wszystkie one nale a y do istotnych pozycji wydawniczych, s u cych pog bieniu 
wiedzy pedagogicznej, zawodowej i naukowej nauczycieli.

Propagowaniem nowych idei pedagogicznych na amach czasopism zain-
teresowane by y liczne stowarzyszenia i nauczycielskie zwi zki zawodowe, 

8 Pa stwowe Wy sze Kursy Nauczycielskie. Statut i regulamin, Warszawa 1928.
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9 J. Ry , R. l czka, Nauczycielski ruch zwi zkowy do odzyskania niepodleg o ci w 1918 roku, „Przegl d
Historyczno-O wiatowy” 2015, nr 3–4, s. 50. 

10 H. Rowid, Czasopi miennictwo pedagogiczne, „Ruch Pedagogiczny” 1919, nr 7–8, s. 196.
11 J. Jarowiecki, Studia nad pras  polsk  XIX i XX wieku, Kraków, Wydawnictwo Naukowe WSP, 1997, 

s. 10–12.

które w tym czasie raczej nie anga owa y si  w dzia alno  polityczn . Jednym 
z wa niejszych dzia aj cych na terenie zaboru austriackiego by  zwi zek nauczy-
cieli szkó  ludowych (Zwi zek Polskiego Nauczycielstwa Ludowego w Galicji)9.
W ród w asnych celów wymieni  on rozwój zawodowy nauczycielstwa i propago-
wanie w ród niego osi gni  w zakresie pedagogiki. Podobnie do tych spraw pod-
chodzi  w pó niejszym okresie zjednoczony Zwi zek Nauczycielstwa Polskiego 
oraz Towarzystwo Nauczycieli Szkó rednich i Wy szych, które wspomniane 
cele próbowa y osi gn  przez wydawanie w asnych czasopism. Obok spraw 
typowo pracowniczych i zawodowych pojawi y si  w nich ciekawe artyku y,
omawiaj ce nowe koncepcje w zakresie wychowania, które mia y doprowadzi
do wzbogacenia posiadanej ju  wiedzy pedagogicznej u czynnych nauczycieli. 
Towarzyszy o temu spore zainteresowanie europejskim i wiatowym ruchem 
nowatorstwa pedagogicznego. Ju  w 1919 roku na ten temat wypowiedzia  si
Henryk Rowid, uwa aj c, e w zakresie rozwoju prasy pedagogicznej konieczny 
jest wspó udzia  a) instytucji naukowych, b) organizacji nauczycielskich, c) rz du,
d) towarzystw o wiatowo-spo ecznych. Wy sze zak ady naukowe, a mianowicie 
Instytuty Pedagogiczne, jak niezawodnie powstaj  przy naszych wszechnicach po-
wo ane s  przede wszystkim do posuwania na przód polskiej my li pedagogicznej. 
Dopuki jednak e nie mamy katedr pedagogicznych i Instytutów, na czele których 
staliby pedagogowie-specjali ci, doputy obowi zek ten ci y na zrzeszeniach 
nauczycielskich, które obok organów, po wi conych sprawom zawodowym, utrzy-
mywa  winny przy poparciu rz du pisma naukowo-pedagogiczne10.

Z wymienionych wcze niej czasopism pedagogicznych, o czym ju  wcze niej
wspomniano, istotn  rol  odegra  „Ruch Pedagogiczny”, który prawie zawsze sta-
ra  si  podejmowa  trudne i ciekawe tematy, dotycz ce organizacji szkolnictwa, 
nowoczesnego nauczania i kszta cenia nauczycieli11. Czasopismo wydawane 
przez Zwi zek Polskiego Nauczycielstwa Ludowego niemal od samego pocz t-
ku po wi cone by o w ca o ci sprawom wychowania i nauczania. Jego redakcja 
mie ci a si  w Krakowie przy ul. Lelewela 4. Z szerokiej analizy zamieszczonych 
w nim artyku ów wynika o, e jednym z podstawowych celów czasopisma by o
propagowanie pedagogiki eksperymentalnej i nowych pr dów, które pojawi y si
w europejskim i wiatowym wychowaniu. Przed pierwsz  wojn wiatow  jego 
nak ad si ga  blisko siedmiu tysi cy egzemplarzy. W dwudziestoleciu mi dzy-
wojennym znacznie go przekroczono, zbli aj c si  do dziesi ciu tysi cy. Przyj to
zasad , e ka dej osobie b d cej cz onkiem Zwi zku Nauczycielstwa Polskiego 
nale y przekaza  jeden bezp atny egzemplarz pisma. Z „Ruchem Pedagogicz-
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12 Problematyka artyku ów by a bardzo ró na. Na przyk ad: szko a powszechna, Trentowski w Pary u,
nauka zr czno ci w szkole powszechnej, dekret o kszta ceniu nauczycieli szkó  powszechnych, program wi-
cze  cielesnych, polskie czasopi miennictwo pedagogiczne, porz dek Sejmu Nauczycielskiego w Warszawie, 
Ewaryst Estkowski, Aniela Szycówna, o duszy nauczycielstwa.

13 H. Rowid, Ewaryst Estkowski 1820–1856, „Ruch Pedagogiczny” 1920, nr 7–8, s. 125.
14 S. Skalski, Stanis awa Szczepanowskiego pogl dy na wychowanie i szko , „Ruch Pedagogiczny” 

1926, nr 5, s. 129–144.

nym” wspó pracowa o wielu znanych i cenionych polskich pedagogów. Swoje ar-
tyku y publikowali tutaj: Maria Grzegorzewska, Józefa Joteyko, Stanis aw Tync, 
Zenon Klemensiewicz, Florian Znaniecki, Wanda Bobkowska, Ludwik Chmaj, 
Jan Hulewicz, Helena Radli ska, Stefan Szuman i wielu innych.

Godnym podkre lenia by o, e przywo uj c pogl dy znanych europejskich 
czy wiatowych pedagogów, nie zapominano o polskiej tradycji wychowania 
i szkolnictwie. Prezentowano dokonania Komisji Edukacji Narodowej i my li 
H. Ko taja. Na amach „Ruchu Pedagogicznego” omawiano pedagogik  Broni-
s awa Ferdynanda Trentowskiego12, Jana W adys awa Dawida i Anieli Szyców-
ny. Przy okazji setnej rocznicy urodzin Ewarysta Estkowskiego, przypadaj cej 
w 1920 roku, napisano o nim interesuj ce wspomnienie. Z dobrze przedstawionej 
biografi i mo na by o dowiedzie  si  o jego pogl dach i dzia alno ci pedagogicznej 
oraz wielu podró ach. Jedna z nich mia a miejsce w 1853 roku i pozwoli a mu 
pozna  Bruksel , Koloni  i Pary . W Brukseli odwiedzi  J. Lelewela, którego, jak 
mówi , ka dy szanuje: Niespodziewane zrobi  na mnie wra enie ten staruszek od 
pracy pochylony, zgarbiony, ale bardzo ywy, ruchliwy i bystry. Mieszka w dwu 
pokoikach ciemnych, zasypanych ksi gami. Przyj  nas nadzwyczaj przyjemnie 
– siedzia  przy pracy 13. W Pary u Estkowski spotka  si  z A. Czartoryskim, który 
pokaza  mu pami tki narodowe zgromadzone w hotelu Lambert, oraz W. Ga -
zowskim – kuratorem szko y polskiej w Batignolle.

Z polskich koncepcji pedagogicznych do  szeroko opisano my l Stanis awa
Szczepanowskiego, który dzi ki wychowaniu i szkole chcia  zmieni  i napra-
wi  ca e ycie narodowe i ekonomiczne oraz odnowi  spo ecze stwo poprzez 
wzmocnienie jego morale i umys owo ci. S. Szczepanowski na przejawy ycia
socjalnego patrzy  zawsze z punktu widzenia skutków i przyczyn oraz rozwoju 
genetycznego. W ekonomicznej odbudowie kraju dostrzega  mo liwo  naprawy 
jednostki poprzez przywrócenie jej duszy polskiej. Okre li  to mianem budzenia 
sumie  ludzkich, wyra aj cych si  w sprawiedliwo ci, patriotyzmie i demokracji, 
o wiacie i kulturze. S. Szczepanowski mia  do  krytyczny stosunek do ówczes-
nego systemu wychowania publicznego, uznaj c go za zgubny i fa szywy. Jego 
ocen  uzna  mo na za wyj tkowo bezstronn , gdy  nie nale a  on do grona 
osób czynnie uczestnicz cych w yciu pedagogicznym tamtych czasów. Swoje 
pogl dy w stosunku do m odego pokolenia i szko y opar  raczej na w asnych do-
wiadczeniach oraz wiedzy zdobytej poprzez obserwacj  zjawisk edukacyjnych 

wyst puj cych w innych krajach, o nieco wy szej kulturze pedagogicznej 14.
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15 W. Bobkowska, Jan Henryk Pestalozzi, a dzisiejsze pr dy pedagogiczne, „Ruch Pedagogiczny” 1927, 
nr 3, s. 65–70. 

16 S. Hessen, To stoj jako pedagog, „Ruch Pedagogiczny” 1935/36, nr 4, s. 105–120.
17 H. Rowid, System dalto ski, „Ruch Pedagogiczny” 1924, nr 9–10, s. 220–227.

W kilku artyku ach wypowiedziano si  na temat uznanych ju  europejskich 
pedagogów. O pogl dach Jana Henryka Pestalozziego pisa a Wanda Bobkowska, 
rozpoczynaj c od s ów: ycie jego – to szukanie dróg, aby cz owieka z natury 
leniwego, samolubnego, chciwego, m ciwego i okrutnego, d cego do wygody 
i u ycia wdro y  w obowi zki spo eczne, którym przeciwstawia si  wrodzony po-
p d jego pierwotnej natury […]15. Za najwa niejsz  drog  do uzyskania tych ce-
lów uzna a jego d enia do o wiaty ludu, w których upatrywa  odnow  ludzko ci, 
wywodz cej si  g ównie ze rodowisk wiejskich. Na temat pracy pedagogicznej 
Lwa To stoja z pewnym dystansem pisa  Sergjusz Hessen, wspominaj c o miejscu, 
jakie zajmuje w najnowszych dziejach pedagogiki: […] w jego osobowo ci po -
czyli si  genjalny artysta oraz pedagog-praktyk z teoretykiem reformy szkolnej. 
W yciu i twórczo ci To stoja s  wszystkie te trzy strony jego indywidualno ci tak 
ci le wzajemnie zwi zane, e nie jest mo liwe wy czy  To stoja jako pedagoga 

z ca okszta tu jego osobowo ci. Wszak najlepsze z jego pedagogicznych pism s
artystycznemi opisami jego praktycznej dzia alno ci w szkole, i wiele jego najlep-
szych dzie  artystycznych by o bezpo rednio sprowadzonych przez t  ostatni 16.

Ze zrozumia ych wzgl dów, w okresie tworzenia si  zr bów szkolnictwa 
polskiego, po zako czeniu pierwszej wojny wiatowej, sporo miejsca po wi cono 
organizacji szkolnictwa, programom nauczania i kwestiom ustrojowym polskiej 
edukacji. W sprawie szko y powszechnej, redniej i nowych projektów organi-
zacyjnych zabierali g os: M. Falski, H. Orsza-Radli ska, M. Grzegorzewska, 
H. Rowid i inni. Podejmowano rozmowy na temat reformy kszta cenia nauczy-
cieli i organizowania dla nich studiów wy szych. Za przyk ad podawano studia 
nauczycielskie i instytuty pedagogiczne dzia aj ce w krajach o ugruntowanej 
kulturze pedagogicznej, jak: Austrii, Niemczech oraz Szwajcarii, wymieniaj c
Bazyle , Drezno, Genew , Lipsk, Wiede  i Zurych. Wi kszo  tych artyku ów 
pojawi a si  w latach 1918–1922, kiedy toczy y si  o ywione dyskusje nad zasad
jednolito ci szkolnictwa, bezp atno ci nauczania, wiecko ci oraz upowszechnie-
nia szko y powszechnej. Do zaprezentowania ró nych stanowisk zach ci y obrady 
Ogólnopolskiego Zjazdu Nauczycielskiego, nazwanego Sejmem Nauczycielskim, 
który mia  miejsce w kwietniu 1919 roku w Warszawie i zorganizowany zosta
przez Ministerstwo Wyzna  Religijnych i O wiecenia Publicznego.

W my li pedagogicznej zamieszczanej na amach „Ruchu Pedagogicznego” 
w do  obszernych artyku ach starano si  opisa  pedagogik  Owidiusza J. Decro-
ly’ego, zagadnienia szkó  pracy czy plan dalto ski17. H. Rowid, z oczywistych 
wzgl dów, stara  si  propagowa  koncepcje szkó  pracy. Zaprezentowane zosta y
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18 Z. Danecki, Podstawy kierunku wychowania Decroly’ego a problem reformy wychowania w Polsce,
„Ruch Pedagogiczny” 1930, nr 4, s. 142–149.

tutaj liczne jej odmiany, pocz wszy od ameryka skiej, skandynawskiej i w oskiej
a sko czywszy na polskiej. Zawarta w artyku ach problematyka przewa nie kon-
centrowa a si  na niech ci do pedagogiki i szko y tradycyjnej, biernej, skupiaj cej
si  raczej na tre ci i formie, gdzie nauczyciel podawa  jedynie gotowy materia
oraz sprawdza  stopie  jego opanowania, ni  na otaczaj cej j  rzeczywisto ci.
Nauczyciele swoj  biern  postaw  nie sprzyjali indywidualnemu i spo ecznemu
rozwojowi ucznia. Jako jedn  z metod doskonal cych wychowanie i nauczanie 
zaprezentowano pedagogik  O. Decroly’ego. Cieszy a si  ona wówczas w Polsce 
powszechnym zainteresowaniem. Przedstawiono j  jako jednolity system, zmie-
rzaj cy do wychowania cz owieka-dziecka – czynnego, twórczego, posiadaj cego
pe n wiadomo  swoich si  i mo liwo ci. W wychowaniu moralnym zwrócono 
uwag  na przygotowanie dziecka do ycia przez ycie i zorganizowanie rodowi-
ska tak, aby dziecko znalaz o w nim bod ce do dzia ania. W nauczaniu g ówn
uwag  przywi zywano do tego, co po yteczne, a nie do tego, co pi kne. W pe-
dagogice Decroly’ego stawiano na indywidualizacj  zaj  i ich podzia  wed ug
zainteresowa  dziecka18.

W odniesieniu do szkó  pracy, jako szkó  robót r cznych, zaprezentowano 
dwa nurty. Pierwszy sta  na gruncie, e praca r czna jest jednym z dominuj cych
rodków wychowania i zarazem jednym z wielu czynników kszta tuj cych psy-

chik  oraz osobowo  ucznia. W tej sytuacji niezwykle wa nym by  sposób jej 
wprowadzenia do szko y. Roboty r czne stawa y si  jakby osobnym przedmiotem 
dla wszystkich etapów nauczania i by y stosowane w zakresie ró nych tre ci. Do-
prowadzi  mia o to do lepszego zrozumienia wprowadzanych zagadnie : przy-
rodniczych, geografi cznych i innych. W przypadku drugiego nurtu praca r czna
sta  si  mia a istotnym elementem szko y aktywnej. Tutaj prac  rozumiano jako 
wysi ek wychowawczy (fi zyczny wzgl dnie umys owy), polegaj cy na wykona-
niu okre lonych zada  postawionych uczniom przez szko . Dla dok adniejszego
zobrazowania tych dwóch nurtów wybrano pogl dy Johna Deweya i Georga 
Kerschensteinera. J. Deweya zaprezentowano jako znakomitego ameryka skiego
pedagoga, przedstawiciela pragmatyzmu. W kontek cie jego pogl dów na wycho-
wanie przedstawiono zagadnienia dotykaj ce spo ecznych funkcji wychowania, 
demokratyzacji i indywidualno ci, idea u wychowania demokratycznego, zasad 
szko y demokratycznej oraz pragmatycznej koncepcji umys u w odniesieniu do 
pracy fi zycznej. Wed ug jego my li zwrócono uwag  na ciekaw  prób  przystoso-
wania szko y do potrzeb i wymaga  wspó czesnego ycia. Stworzony przez niego 
nowy typ wychowania mia  by  spo ecznym narz dziem radykalnej przebudowy 
rodz cej si  demokracji w spo ecze stwie ameryka skim. J. Dewey chcia  uczy-
ni  jednostk wiadom  zachodz cych zmian i w pe ni odpowiedzialn  za swoje 
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19 J. Cha asi ski, Dewey jako pedagog demokracji, „Ruch Pedagogiczny” 1927, nr 1, s 12–21; L. Chmaj, 
Filozofi a wychowania Johna Deweya, „Ruch Pedagogiczny” 1936/7, nr 4/5, s. 129–144.

20 H. Rowid, ycie w szkole twórczej. Wra enia i refl eksje z podró y pedagogicznej, „Ruch Pedagogiczny” 
1925, nr 4, s. 113–118.

dzia ania. Od wychowania oczekiwa , e stworzy ono „nowego cz owieka”,
twórczego i aktywnego, mog cego sprosta  stawianym mu zadaniom. Pogl dy
te mo na by o pozna  poprzez wnikliw  lektur  artyku ów J. Cha asi skiego,
L. Chmaja i kilku innych19. W szkole stworzonej przez G. Kerschensteinera sta-
rano si  wyeksponowa  d enia do kszta towania osobowo ci ucznia, rozwijania 
jego sfery duchowej niezale no ci w samodzielnym dzia aniu. Próbowano te
uwidoczni  istotny cel tej szko y, sprowadzaj cy si  do wychowania u ytecznego
i propa stwowego. Pa stwo przez G. Kerschensteinera uznawane by o za naj-
wa niejsz  organizacj  spo eczn , gwarantuj c  zbiorowy porz dek oraz daj c
mo liwo  doskonalenia w asnej osobowo ci. By o ono dobrem zewn trznym,
bez którego nie móg  dokona  si  w a ciwy rozwój wewn trzny jednostki. W tym 
przypadku szko a pracy sprowadza a si  do poj cia pracy r kodzielniczej i manu-
alnej. Zgodnie z tym za o eniem w ka dej szkole pocz tkowej powinno znale
si  miejsce do wykonywania pracy r cznej, warsztatów, ogrodu, kuchni szkolnej, 
tak aby ucze  móg  w nich systematycznie rozwija  umiej tno ci i sk onno ci do 
sumiennego wykonywania podstawowych czynno ci yciowych.

O w asnej koncepcji „szko y twórczej” pisa  H. Rowid, który by  zdekla-
rowanym zwolennikiem „nowego wychowania” i stara  si  nim zainteresowa
jak najwi ksz  grup  nauczycieli i pedagogów. Mia  szerok  wiedz  o szko ach
do wiadczalnych w Niemczech, Austrii, Francji i Szwajcarii20. By  propagatorem 
wychowania „nowego cz owieka”, d cego do budowania przysz ej cywilizacji 
opartej na zdrowej wiadomo ci moralnej i wyzwolonej pracy aktywnej. Wymy-
lona przez niego szko a pracy przyj a nazw  „szko y twórczej”, w której dzieci 

mia y mo liwo  zaspokojenia swoich yciowych potrzeb. Za w a ciw  metod
pracy uzna  on rozwijanie wrodzonych sk onno ci, opartych na zainteresowa-
niach i rozwoju funkcji psychicznych. W jego szkole dzieci mia y by  aktywne, 
a poprzez wzmo on  prac  w asn  zdobywa  szerok  wiedz . Nauczyciel mia
jedynie kierowa  ich prac  i pomaga  im w samodzielnym zdobywaniu wiedzy. 
Z drugiej strony H. Rowid oczekiwa  od nauczycieli, e b d  oni dobrze przygo-
towani do wyznaczonych przez szko  i siebie zada . Pomocnym w tym mia y
by  przewodniki metodyczne, wzorcowe lekcje i ich szkice. Sam opracowa  kilka 
przyk adów. Oto jeden z nich:

I. Lekcja o kocie
A.  Prze ycia dzieci i obserwacje – Dzieci opowiadaj  swobodnie, po kolei o swo-

ich kotkach w domu lub o kotkach u s siadów […].
B.  Przeróbka psychiczna – Dzieci porz dkuj  pod kierunkiem nauczyciela zgro-

madzony materia  w logiczn  ca o  w ten sposób, by powsta o ywe i barwne 
opowiadanie o kocie […].
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21 H. Rowid, Idea szko y pracy w zastosowaniu praktycznym, „Ruch Pedagogiczny” 1921, nr 1–3, s. 41.
22 J. M odowska, System dalto ski. Wra enia z wycieczki do Anglii i do wiadczenia z w asnej szko y,

„Ruch Pedagogiczny” 1926, nr 9, s. 257–265.
23 Tam e.
24 Metoda planu dalto skiego swój rozg os w Europie zawdzi cza zbiegowi okoliczno ci. G ównie wizy-

tacji jednej z wybitnych angielskich kierowniczek zak adu wychowawczego w Londynie, która po zwiedzeniu

C.  Wyra enia – Rozdajemy dzieciom glin  i polecamy ulepi  kota, przy czym po-
budzamy je do pewnej pomys owo ci […].
Po takim przygotowaniu nast puje czytanie z zastosowaniem ruchomego al-

fabetu i pisanie […]. Lekcja w tym duchu prowadzona pobudzi dzieci do pracy 
produkcyjnej, do dzia ania, b dzie dla nich prawdziw  rozkosz , bo i dziecko, po-
dobnie jak cz owiek dojrza y, doznaje zadowolenia, uczu  przyjemnych w chwili 
dzia ania, w chwili tworzenia 21.

Idea planu dalto skiego jako metody aktywnego nauczania w Krakowie za-
cz a cieszy  si  du ym powodzeniem po opublikowaniu przez J. M odowsk
artyku u pt. System dalto ski. Wra enia z wycieczki do Anglii i do wiadczenia
z w asnej szko y 22. Autorka przedstawi a w nim relacj  z wizytacji kilku szkó
angielskich. System dalto ski by  tam obecny ju  od kilku lat, zarówno w szko-
ach ni szych, jak i rednich. Starano si  w nich realizowa  trzy podstawowe 

zasady: swobod  dzia ania, samodzieln  indywidualn  prac  i wspó dzia anie
w grupie. Wprowadzony tam system nieco ró ni  si  od tego, który realizowano 
w szko ach ameryka skich. Ró nice polega y na tym, e w szko ach angielskich 
w programie tygodniowym cz  lekcji z danego przedmiotu pozostawiono w po-
staci niezmienionej, ograniczaj c jedynie dla nich ilo  godzin. J. M odowska po 
powrocie do Polski wyst pi a do Ministerstwa Wyzna  Religijnych i O wiecenia
Publicznego o pozwolenie jej na wprowadzenia takiego systemu w pa stwowych
kursach organizowanych przez Seminarium Nauczycielskie e skie w Che mie.
Po otrzymaniu zgody system ten ruszy  pocz tkowo w zakresie o miu przedmio-
tów: j zyka polskiego, historii, geografi i, matematyki, fi zyki (wzgl dnie chemii), 
biologii, robót r cznych i rysunku23. Po opublikowaniu artyku u J. M odowskiej
pojawi o si  kilka innych propaguj cych laboratoryjn  metod  nauczania. W ka -
dym z nich starano si  w kilku s owach przybli y  posta  H. Parkhurst, twórczy-
ni wspomnianego systemu, oraz jej pierwsze próby zastosowania go w szkole 
jednoklasowej w mie cie Dalton. H. Parkhurst w szkole tej, chc c sk oni  dzieci 
do samodzielnej pracy, podzieli a izb  szkoln  na kilka oddzia ów naukowych, 
przydzielaj c w asny k t ka dej z grup, zaopatrzony w odpowiednie pomoce na-
ukowe, materia y i ksi ki. Przedstawiono te  drog  doj cia Parkhurst do w asnej
metody, która prowadzi a poprzez poszerzone studia z psychologii i pedagogiki 
pod kierunkiem M. Montesorii. We W oszech by a ona jej asystentk  i zaznaja-
mia a si  z opracowanymi przez ni  metodami. Tam te  uzyska a stopie  doktora 
pedagogiki24. W ka dym z artyku ów spotka  mo na by o gruntowne omawianie 
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systemu dalto skiego z podkre leniem jego g ównych za o e  teoretycznych 
i fi lozofi cznych, koncepcji opartej na zasadach pracy indywidualnej i laborato-
ryjnej. Zgodnie z tymi podstawowymi za o eniami system dalto ski uwzgl dnia
zainteresowania uczniów i tempo ich pracy. Nauczyciele po raz pierwszy mogli 
przekona  si , e przy realizowaniu swoich zada  nie musz  dzieli  uczniów na 
klasy. W ich miejsce mogli wprowadzi  pracownie-laboratoria dla poszczegól-
nych przedmiotów. Jednocze nie metoda przesuwa a nauczycieli na plan dalszy, 
czyni c z nich specjalistów odpowiedzialnych za przygotowanie rocznych, mie-
si cznych, wzgl dnie tygodniowych planów nauczania25.

Po przeanalizowaniu artyku ów wydawanych w kolejnych numerach „Ruchu 
Pedagogicznego” w latach 1918–1939 dostrzec mo na du y wp yw H. Rowida na 
zamieszczane w nim teksty i obejmuj c  je problematyk . Zmieni o si  to dopiero 
po 1934 roku, kiedy przesta  on by  redaktorem naczelnym, a redakcj  przenie-
siono do Warszawy. Wówczas to czasopismo sta o si  bardziej ogólnopolskie 
i zacz o proponowa  nieco inn  tematyk . W pierwszych numerach, z pocz tków 
dwudziestolecia mi dzywojennego, dominowa y wypowiedzi na temat nowego 
wychowania, szkó  pracy i pedagogiki aktywnej, ukierunkowanej na zaintereso-
wania ucznia. W zakresie pedagogiki do wiadczalnej i psychologii dziecka stara-
no si  zapozna  czytelnika ze wspó czesnymi problemami wychowawczymi i ak-
tualnymi metodami psychologiczno-pedagogicznymi. By  to okres, kiedy czaso-
pismo odgrywa o istotn  rol  w propagowaniu pedagogiki oraz sta o si  wa nym
miejscem prezentowania ciekawych kierunków we wspó czesnym wychowaniu. 
W artyku ach i rozprawach próbowano pokaza  dawne i aktualne osi gni cia
pedagogiki (pedagogik  naukow , teori  wychowania i eksperymenty pedago-
gicznego). Z zakresu fi lozofi i i socjologii wychowania przedrukowano Podstawy
fi lozofi cznej pedagogiki B. F. Trentowskiego, Pedagogik  eksperymentaln
i psychologiczn  J. W. Dawida, Wychowanie kierowane i fi lozofi  J. M. Hoene-
-Wro skiego czy Szkice z socjologii wychowania F. Znanieckiego. Z teorii oraz 
dziejów wychowania ukaza y si : Nauka wychowania a teoria wychowania
E. Durkheima, Znaczenie rodowiska w wychowaniu M. Friedländera, Teoria
pedagogiczna psychologii indywidualnej L. Chmaja, Tradycje polskiego szkol-
nictwa elementarnego H. Orszy-Radlinskiej. Z psychologii pedagogicznej zapre-
zentowano: Sugesti  i wychowanie A. Dryjskiego, Zwierz  – dziecko – cz owiek
S. Szumana, Rozwój i wychowanie p ciowe w wietle Freudyzmu Mirskiego. 
Ponadto mogli my zapozna  si  tutaj z wieloma wspó czesnymi rozwi zaniami

szko y dalto skiej og osi a entuzjastyczny artyku  o pracy Heleny Parkhurst w znanym czasopi mie „Times”. 
Na fali popularno ci system dalto ski zosta  wprowadzony w jednej ze szkó  londy skich, nast pnie powsta o
specjalne stowarzyszenie naukowe „The Dalton Association”, a system upowszechni  si  w Rosji, Japonii i in-
nych krajach.

25 H. Rowid, System dalto ski w szkole powszechnej, „Ruch Pedagogiczny” 1927, nr 2, s. 44–47 i nast.; 
R. Taubenszlag, System dalto ski, „Ruch Pedagogiczny” 1929, nr 2, s. 40–50 i nast.
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26 M. Grzegorzewska, Po zgonie Prof. Dr. Józefy Joteyko, „Ruch Pedagogiczny” 1928, nr 5, s. 129–136.

metodyczno-dydaktycznymi. W tym zakresie wypowiedzia a si  A. Szycówna, 
Nowe pr dy w dziedzinie nauczania pocz tkowego, H. Orsza-Radli ska, Z meto-
dyki nauczania historii w szkole, S. S po owska, Nauka o Warszawie, S. Niem-
cówna, Geografi a w dalto skim systemie pracy szkolnej. Niezwykle cenne by y
bibliografi e prezentuj ce dorobek ró nych rodowisk naukowych w zakresie pe-
dagogiki oraz recenzje wa niejszych prac. Warto te  wspomnie , e ukaza o si
tutaj kilka artyku ów „in memoriam”, odnotowuj cych odej cie wybitnych posta-
ci ycia naukowego, jak J. Joteyko i A. Szycówny. W maju 1928 roku o J. Joteyce 
niezwykle ciep e wspomnienie napisa a M. Grzegorzewska – Od zarania m odo-
ci umys  wybitnie fi lozofi czny d y do bada  przyrodniczych, do poznania ogól-

nych praw natury – pod o a ycia – i potem z tym ju  fundamentem wiedzy oddaje 
ycie ca e studiom nad cz owiekiem z punktu widzenia fi zjologicznego i psycho-

logicznego, aby w ko cu przej  do zastosowa  praktycznych w rozwi zywaniu
najistotniejszych i naj ywotniejszych zagadnie  w yciu ludzko ci, – zagadnienia 
pracy i jej organizacji oraz zagadnienia wychowania cz owieka   26.

W podsumowaniu powy szych rozwa a  stwierdzi  nale y, e zamieszczane 
na amach „Ruchu Pedagogicznego” prace mia y do  istotny wp yw na wiedz
pedagogiczn  nauczycieli pracuj cych na terenie po udniowej Polski. Wydaje si
te , e wywar y one okre lony wp yw na rozwój pedagogiki w ca ym naszym 
kraju, zw aszcza po przeniesieniu redakcji pisma do Warszawy. Pod wp ywem
opisywanej wcze niej pedagogiki „szkó  pracy”, „metody Decroly’ego”, sytemu 
dalto skiego i innych koncepcji wychowawczych w szko ach krakowskich poja-
wi o si  spore zainteresowanie „próbami nowego wychowania”. W omawianym 
okresie podj to szereg inicjatyw zmierzaj cych do wprowadzenia nowych metod 
nauczania i wychowania, g ównie w szkolnictwie powszechnym. Wspierane by y
one przez Mari  D usk , inspektora szkó  krakowskich, która z du ym powodze-
niem prowadzi a dzia alno  popularyzatorsk  w ród ma opolskich nauczycieli. 
Odby o si  wiele spotka  i konferencji, na których starano si  zaprezentowa  sys-
tem dalto ski oraz jego podstawy teoretyczne. Prezentowane by y te  przyk ady
lekcji, jakie mo na poprowadzi  w klasach pierwszych. System dalto ski w Kra-
kowie uznany zosta  przez nauczycieli za jedn  z ciekawszych metod nauczania 
i oddzia ywania pedagogicznego. W szkole im. H. Jordana w klasie I zaj cia takie 
– w duchu nowych metod – prowadzi  Rudolf Hajnos. Wymieni  w tym miejscu 
nale y te  szko  im. w. Jana Kantego, gdzie Jadwiga Garbaczewska realizowa a
metod  Decroly’ego, oraz szko  im. M. Konopnickej, w której wprowadzono 
system dalto ski w ni szych klasach szko y powszechnej. W szkole im. M. Ko-
nopnickiej wspomnian  metod  stara a si  stosowa  Anna Ameisenówna, która 
mia a mo liwo  zapoznania si  z ni  na zaj ciach i wyk adach organizowanych 
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przez J. M odowsk , jedn  z pierwszych osób staraj cych si  upowszechni  t
metod  w Polsce 27.

Jak ju  wspomniano, system dalto ski cieszy  si  du ym zainteresowaniem 
w ród krakowskich nauczycieli. W Krakowie do jego spopularyzowania, obok 
wymienionej ju  wcze niej J. M odowskiej i A. Ameisenówny, przyczyni a si
te  Maria Soko owa. W publikowanych przez siebie artyku ach podkre la a rol
i znaczenie systemu dalto skiego, zasady i metody pracy laboratoryjnej oraz rol
nauczyciela i prób  zastosowania metody laboratoryjnej w polskich szko ach. 
Przygotowano te  przyk ady planów pracy t  metod  na stopniu ni szym i red-
nim. Najcz ciej stosowan  metod  by a pogadanka – oparta na bezpo redniej 
obserwacji przedmiotów – z ycia zwierz t i ro lin. Dzieci mog y pracowa  indy-
widualnie i zbiorowo, ucz c si  jednocze nie czytania, pisania i rysunku. Poni ej 
fragmenty jednej z pogadanek, przeprowadzonej w klasie I w szkole im. M. Ko-
nopnickiej w Krakowie. Oto jej tre  i przebieg:
Nauczyciel wo a dziewczynki z pierwszej awki i mówi: przypatrzcie si  dzieci, 
co tu widzicie?
– Wszystkie abki.
Dzieci – abk  zielon !
Nauczyciel – Jakie s abki?
Dzieci – Zielone! – Maj  szare oczy! – Ma jakby r ce!
Nauczyciel – Przypatrzcie si  dobrze, czy takie s  nasze r ce?
Dzieci – Nie, to s  nogi! – (inne): Nie, to s  takie d ugie palce!
Nauczyciel – Czy s  ca e zielone?
Dzieci – Nie pod spodem s  jasne.
Nauczyciel – Porachujcie, ile ma palców u nóg?
Dzieci – U tylnych nóg pi , u przednich cztery.
Nauczyciel wo a inne dziewczynki i ka e przypatrzy  si abkom…28

Pogadanki mia y s u y  wzajemnemu zbli eniu dzieci i nauczyciela. Za ich 
pomoc  omawiano ró ne czynno ci, osoby i rzeczy z najbli szego otoczenia. 
Wykorzystywano przy tym w asne spostrze enia dzieci, ich prze ycia i do wiad-
czenia. Problematyk  pogadanek starano si  dopasowa  do pory roku lub zjawisk 
i wydarze  zwi zanych z kolejnym miesi cem przypadaj cym na rok szkolny. Na 
przyk ad we wrze niu proponowanym tematem by o: „Co robi  w domu” i „Na-
sze lalki”, w pa dzierniku – „Droga do szko y”, listopadzie – „Na targu”, grudniu 
– „ w. Miko aj”, styczniu – „Nowy Rok”, lutym – „O zwierz tach domowych 
i le nych”, marcu – „W marcu jak w garncu”, kwietniu – „Prima aprilis”, w maju 
i czerwcu – „Drzewa i kwiaty”. Po up ywie jednego roku pokuszono si  o ocen
w asnej pracy prowadzonej wed ug systemu dalto skiego. Jak z niej wynika o,

27 J. M odowska, System dalto ski. Wra enia…
28 H. Rowid, System dalto ski w szkole powszechnej, „Ruch Pedagogiczny” 1927, nr 5, s. 174–182.
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w rozwoju intelektualnym dzieci nast pi y znacz ce post py. Odznacza y si  one 
samodzielno ci  i pomys owo ci  w swych dzia aniach. Dysponowa y bardzo bo-
gatym zasobem wyobra e , a bior c pod uwag  szkolne wiadomo ci, opanowa y
je w dostatecznej mierze, nie tylko na poziomie nauki czytania i pisania.

Jak du y wp yw na nauczycieli i uczniów mia a my l pedagogiczna pre-
zentowana w „Ruchu Pedagogicznym”, mo e potwierdzi  wypowied  jednego 
z uczniów krakowskich szkó  z tego okresu: Wysoka ocena Szko y wicze  przy 
Pa stwowym Pedagogium w Krakowie w systemie o wiatowym naszego miasta 
oraz jej powszechnie uznany presti  by y w okresie mi dzywojennym zas ug
skupionej tu dobrze przygotowanej i do wiadczonej kadry nauczycielskiej, spraw-
nego kierownictwa oraz nowoczesnych na ówczesne warunki, a nawet wr cz
nowatorskich metod pracy dydaktyczno-wychowawczej z dzie mi i m odzie
[…]. Ogromne zas ugi organizacyjne i prawdziwie twórczy wk ad my li nauko-
wej w dzia alno  obu sprz onych ze sob  zak adów o wiatowych wniós  w tym 
czasie wybitny teoretyk polskiej pedagogiki i inspirator nowych kierunków pracy 
kszta ceniowo-wychowawczej dr Henryk Rowid…29. Opis ten nie zosta  zamiesz-
czony przypadkowo, poniewa  szerzona przez „Ruch Pedagogiczny” nowoczesna 
wiedza pedagogiczna mia a tutaj uzasadnione i praktyczne zastosowanie. W szko-
le tej swoj  drog  edukacyjn  rozpocz o wielu wybitnych ludzi kultury, nauki 
i Ko cio a, znanych nast pnie ze swoich dokona  w ca ym kraju, a nawet poza 
jego granicami.
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The pedagogical thought presented in the magazine “Ruch Pedagogiczny” 
in 1918–1939
Summary

The objective of this article is to present the modern trends in new education 
that emerged in Europe and around the world in the 20 th century. The basis of 
this analysis were articles published in “Ruch Pedagogiczny” in 1918–1939. The 
essential part of the article is devoted to the pedagogy of Ovide Decroly, Helen 
Parkhurst’s system and school practice. One of the key fi gures who played an im-
portant role in promoting and creating interest around the pedagogical innovation 
was Henryk Rowid. The article also presents the success of Cracow schools in the 
fi eld of new education.

Keywords: pedagogical thinking, magazine, Cracow.


