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W LATACH 1925–1939

Powo anie do ycia „Ilustrowanej Republiki” nast pi o w konsekwencji decy-
zji S du Okr gowego w odzi, który 13 lipca 1925 r. uznaj c ukazuj cy si  od po-
nad dwu i pó  roku dziennik „Republika” za czasopismo szkodliwe, zawiesi  jego 
dzia alno . Z doniesieniem o pope nieniu przest pstwa przez redaktora i wspó -
twórców pisma wyst pi  ódzki komisarz rz du, który zg osi  zarzuty prezentowa-
nia w wielu artyku ach zdarze  i sytuacji o charakterze spo eczno-pa stwowym 
niezgodnych z rzeczywisto ci , wywo uj cych w ród czytelników egzystencjalne 
niepokoje. Kiedy interpelacje poselskie w tej sprawie w Sejmie nie przynios y 
rezultatów, a na wynik odwo ania od wyroku do wy szej instancji przysz o czeka  
przez kilka miesi cy, wydawcy, aby nie straci  dotychczas pozyskanych nabyw-
ców, pocz tkowo przez kilkana cie dni drukowali jednodniówki pod ró nymi ty-
tu ami: „Nowa Republika”, „M oda Republika”, „ ódzka Republika”, „Niedziel-
na Republika”, „Poniedzia kowa Republika”, a  wreszcie 28 lipca 1925 r. podj li 
decyzj  o za o eniu nowego pisma codziennego pt. „Ilustrowana Republika”1. 
Z pewno ci  celowo drugi cz on jej nazwy drukowany by  wielk  czcionk , za  
pierwszy pozostawa  w ma o widocznym tle, aby do z udzenia przypomina a swo-
j  poprzedniczk . To, co j  odró nia o, to wprowadzenie stosunkowo du ej liczby 
zdj  i podkre lanie nag ówków wa niejszych informacji czerwon  barw .

1 Interpelacja pos ów: Henryka Wyrzykowskiego i Towarzyszy z Klubu „Wyzwolenia i Jedno ci 

Ludowej” do Panów Ministrów Spraw Wewn trznych i Sprawiedliwo ci w sprawie konÞ skaty Nr 185 

dziennika „Republika” z d. 9 lipca 1925 wychodz cego w odzi oraz bezprzyk adnych szykan i represji 

administracyjnych stosowanych stale przez lokalne w adze ódzkie wobec tego  dziennika, „Nowa Repu-

blika” 14.07.1925, s. 1 (jednodniówka); Zawieszenie „Republiki”, „Nowa Republika”, tam e; Zawieszenie 

dziennika „Republika”, tam e, s. 8; Od Wydawnictwa, „Ilustrowana Republika” (dalej: „IR”) 1925, nr 1, s. 5. 
Zob. te : R. Urbaniak, Z dziejów prasy ódzkiej – „Republika” 1923–1925, „Acta Universitatis Lodziensis. 
Folia Historica” 2008, nr 2, s. 41–69.
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Warto podkre li , e zbli one do siebie tytu y obydwu dzienników nawi -
zywa y do nazwy ódzkiego koncernu „Republika”, którego by y w asno ci . 
Spó ka ta, za o ona w 1923 r. przez pi ciu akcjonariuszy: Maurycego Ignacego 
Pozna skiego: prezesa i g ównego udzia owca, Leszka Kirkiena, Sergiusza Cy-
namona, W adys awa Polaka i Mariana Nusbaum-O taszewskiego, nale a a do 
jednego z najwi kszych wydawnictw prasowych w Polsce2. 

Obok „Ilustrowanej Republiki” koncern wprowadzi  na rynek drug  gazet  
– „Express Ilustrowany”, maj c  wydanie wieczorne pn. „Express Wieczorny 
Ilustrowany”. By o to pismo popularne, kolportowane na terenie ca ego kraju, 
w którym dominowa y tre ci o charakterze sensacyjnym. Ju  na pocz tku lat 
trzydziestych XX w. ódzkie przedsi biorstwo prasowe pragn c dotrze  do naj-
biedniejszych rodowisk robotniczych, rozpocz o sprzeda  taniego dziennika, 
nosz cego tytu  „Gazeta 5 Groszy dla Wszystkich”. Drukowa o ponadto dwu-
tygodnik bran owy „Gazeta Przemys u i Handlu W ókienniczego”, tygodnik 
humorystyczno-satyryczny „Czerwony Kos” oraz wydawnictwo broszurowe „Co 
tydzie  powie ”3.

ódzki koncern przygotowywa  tak e ofert  dla m odych czytelników, któr  
tworzy y trzy rodzaje publikacji: periodyk dla dzieci i m odzie y typu tradycyj-
nego – „Republika Dzieci”, czasopisma komiksowe – „Karuzela”, „W drowiec” 
i „Tarzan” oraz sensacyjne serie zeszytowych opowie ci – „Lord Lister – tajemni-
czy nieznajomy”, „Buffalo Bill. Bohater Dalekiego Zachodu” i „Harry Dickson. 
Przygody zagadkowego cz owieka”4. 

Nale y wspomnie , e koncern „Republika” by  w a cicielem zak adów 
graÞ cznych wyposa onych w najnowocze niejsze urz dzenia techniczne oraz po-
siada  fabryk  farb drukarskich w pe ni zaspokajaj c  w asne potrzeby. Zorgani-
zowa  dla swoich wydawnictw sprawny aparat kolporta owy, dysponuj cy 22 tys. 
punktów sprzeda y na obszarze Rzeczypospolitej. Dodatkowo rozprowadza  je 
równie  w skupiskach polonijnych w Czechos owacji, Niemczech, Francji, Bel-
gii, Stanach Zjednoczonych, Argentynie i Brazylii 5.

2 W. W adyka, Krew na pierwszej stronie. Sensacyjne dzienniki Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa, 
Czytelnik, 1982, s. 82–83; W. Pawlak, „Zeitungi”, „Kuriery”, „Expressy”. 140 lat prasy codziennej w o-

dzi, cz. II, „Kronika Miasta odzi” 2003, nr 3–4, s. 111–112; M. Hrycek, Stosunki w ódzkiej prasie okresu 

mi dzywojennego. Polemika prasowa na amach ódzkich dzienników na przyk adzie „G osu Polskiego” 

i koncernu Republiki, „Folia Litteraria Polonica” 2011, nr 1, s. 10–11; W. W adyka, Prasa Drugiej Rzeczypo-

spolitej, w: J. ojek, J. My li ski, W. W adyka, Dzieje prasy polskiej, Warszawa, Wydawnictwo Interpress, 
1988, s. 111–113.

3 W. W adyka, Krew na pierwszej…, s. 82–83; Przegl d prasy ódzkiej, „Ilustrowana Encyklopedia Historii 
odzi” b.r.w., nr 9, s. 269–270.

4 Zob. I. Michalska, ódzki koncern wydawniczy „Republika” i jego oferta dla m odego pokolenia, 
w: O wiatowe i edukacyjne aspekty dzia alno ci wydawniczej w XX i pierwszych latach XXI wieku, red. I. Mi-
chalska, G. Michalski, ód , Wydawnictwo Uniwersytetu ódzkiego, 2016, s. 167–176; A. Rusek, Od „Grze-

sia” do „Gazetki Miki”: dzieje czasopism obrazkowych dla m odzie y w II Rzeczypospolitej, „Rocznik Historii 
Prasy Polskiej” 2009, z. 2, s. 67.

5 Informacje zamieszczane w materia ach reklamowych do czanych do niektórych numerów „Ilustrowanej 
Republiki”.



IWONNA MICHALSKA152

Redaktorem nowo powo anego pisma – „Ilustrowana Republika” zosta  Ma-
rian Nusbaum-O taszewski, który wcze niej kierowa  dziennikiem „Republika”. 
Wydawcami z ramienia spó ki uczyniono uznanych dziennikarzy – Leszka Kir-
kiena i W adys awa Polaka. Gazeta adresowana by a do bogatego mieszcza stwa, 
zwi zanego ze sferami przemys owo-handlowymi. Ukazywa a si  nie tylko w dni 
powszednie, ale równie  w niedziele. Zawiera a liczne dodatki, takie jak „Pa-
norama”, „Dodatek Literacko-Naukowy”, „Ilustracja ódzka”, „Rewia Mody”, 
„Republika Dzieci” oraz wk adki – „Przegl d Sportowy” i „Kurier Handlowo-
-Przemys owy”.

Jak to bywa o w zwyczaju w przesz o ci i ma miejsce w czasach wspó -
czesnych, pierwsz  stron  pisma wype nia y tre ci, które informowa y o „naj-
g o niejszych” wydarzeniach krajowych i zagranicznych. Cho  spor  cz  
zawarto ci zajmowa y wiadomo ci polityczne, ekonomiczne i spo eczne z Polski 
i ze wiata, a tak e doniesienia sportowe, to zawsze, co najmniej jedn  stron , 
po wi cano bie cym sprawom lokalnym. Przez ca y okres ukazywania si  ga-
zety, a w szczególno ci w latach wielkiego kryzysu ekonomicznego, donoszono 
o ró nych obliczach n dzy odzian i ich rodzin, niesionej im instytucjonalnej i po-
zainstytucjonalnej pomocy, pokazywano mo liwo ci wspierania potrzebuj cych 
i zach cano do aktywnego w czania si  w polepszanie egzystencji najubo szych 
mieszka ców6. Niezale nie od aktualnych doniesie  na szpaltach dziennika 
pojawia y si  m.in. felietony podejmuj ce problemy obyczajowe, odkrywaj ce 
tajemnice i ycie codzienne osób z wy szych sfer, przekazuj ce wiedz  na temat 
proÞ laktyki zdrowotnej oraz rozmaite ciekawostki. Systematycznie, zazwyczaj 
kilka razy w miesi cu, drukowano teksty na temat szeroko pojmowanej edukacji 
m odego pokolenia. W swej wi kszo ci odnosi y si  one do terenu odzi i okolic, 
ale zdarza o si , e wykraczano poza t  granic , przywo uj c informacje z innych 
polskich miast lub prezentuj c stanowiska i dokumenty wydawane przez central-
ne w adze o wiatowe.

Najwi cej miejsca w „Ilustrowanej Republice” zajmowa y tre ci dotycz ce 
ódzkiego szkolnictwa, które przekazywa y szereg szczegó owych informacji 

o jego stanie, funkcjonowaniu, pojawiaj cych si  trudno ciach i sposobach ich 
rozwi zywania.

Z doniesie  gazety wynika, e w adze miejskie w odzi przywi zywa y 
du  rol  do zapewnienia odpowiedniej liczby lokali dla wszystkich dzieci pod-
legaj cych obowi zkowemu nauczaniu. Praktycznym wymiarem tej troski by o 
og oszenie w sierpniu 1925 r. konkursów na projekty architektoniczne szkó  
powszechnych, których lokalizacja zaplanowana zosta a przy ulicy czyckiej, 
zbiegu ul. Towarowej i Nowo-Cegielnianej, na Karolewie przy ul. Wile skiej 
i Krzemienieckiej, na Brusie przy ul. Krzemienieckiej i Konstantynowskiej 
oraz seminarium nauczycielskiego wraz ze szko  wicze  przy ul. Wysokiej. 

6 I. Michalska, ycie ódzkich rodzin w czasach kryzysu ekonomicznego lat trzydziestych XX wieku 

w przekazie gazety „Ilustrowana Republika”, „Wychowanie w Rodzinie” 2016, nr 2, t. XIV, s. 195–208.
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W tym samym roku oddano do u ytku dwie nowe placówki przy ul. Nowotar-
gowej i Drewnowskiej. W roku 1929 komisja techniczna odebra a budynek przy 
ul. Aleksandrowskiej, b d cy ju  dziesi tym gmachem szkolnym wybudowa-
nym przez w adze samorz dowe od czasu odzyskania niepodleg o ci. W po owie 
lat trzydziestych zdecydowano o zako czeniu prac budowlanych obiektu przy 
ul. Olszty skiej i Mackiewicza oraz rozpocz ciu wznoszenia budynków u zbiegu 
ul. Rzgowskiej i Szosy Pabianickiej, a tak e przy ulicy Chrobrego, Franciszka -
skiej, Marysi skiej, agiewnickiej, na osiedlu im. Montwi a-Mireckiego i na 
Julianowie 7. 

Zwracano jednocze nie uwag  na dotkliwy brak szkó  na peryferiach miasta, 
a tak e na fatalny stan wielu ju  istniej cych. Przywo ywano sytuacj  maj c  
miejsce na Ba utach, gdzie niedobór instytucji edukacyjnych zmusza  uczniów 
do codziennych wielokilometrowych wypraw do szkó  po o onych w ró nych 
cz ciach odzi. Z kolei warunki, w jakich odbywa y si  lekcje, obrazowa y dane 
pozyskane w 1937 r. przez dziennik od w adz o wiatowych, które ujawnia y, e 
17 gmachów szkolnych b d cych w asno ci  miasta spe nia o wszystkie wymogi 
stawiane tego typu lokalom, 20 – dzier awionych od w a cicieli prywatnych zo-
sta o w powa nym stopniu przystosowanych do potrzeb nauczania dzieci. Jednak 
nadal spora ich liczba mie ci a si  w wynajmowanych domach, zwykle brudnych, 
od lat nieremontowanych, z ciasnymi, ciemnymi i zawilgoconymi pomieszcze-
niami, bez dziedzi ców i boisk oraz bez bie cej wody. W takich warunkach 
pobiera o nauk  ponad 14 tys. uczniów. W ród wielu szkó  nadaj cych si  do 
likwidacji z powodu nieodpowiedniego stanu lokalowego zamkni to tylko jedn  
w 1939 r., mieszcz c  si  przy ul. Pomorskiej 528. 

Pomimo podejmowanych w odzi wysi ków na rzecz budowy nowych szkó  
nag y wzrost od 1929 r. liczby uczniów, spowodowany nap ywem do tych insty-
tucji pierwszych powojennych roczników, nie uchroni  miasta przed nadchodz -
cym kryzysem szkolnym. „Ilustrowana Republika” wyja nia a, e o ile w 1928 r. 
w szko ach znalaz o si  50 847 dzieci, to rok pó niej by o ich ju  53 tys. Przepro-
wadzone szacunki wskazywa y na podwojenie si  tego stanu liczebnego w prze-
ci gu kilku najbli szych lat. Wed ug gazety, w przeciwie stwie do innych miast 
polskich, ód  stanowi a swoistego rodzaju wysp , na której wszystkie dzieci 
uda o si  obj  obowi zkiem kszta cenia. Sukces ten zosta  jednak okupiony po-
nad miar  przeludnionymi klasami, organizowaniem nauki na dwie i trzy zmiany 
oraz wielkim wysi kiem nauczycielstwa. Ró ne wyliczenia podpowiada y, e z a-
godzi  sytuacj  mog aby jedynie budowa od trzech do pi ciu szkó  rocznie, co nie 

7 Konkurs na budow  szkó  powszechnych zosta  przesuni ty na dzie  15 wrze nia r.b., „IR” 1925, nr 13, 
s. 9; Dwie nowe szko y wkrótce zostan  otwarte, „IR” 1925, nr 37, s. 6; Budowa gmachów szkolnych ma by  

rozpocz ta w najbli szym czasie, „IR” 1926, nr 252, s. 5; Nowy gmach szko y zosta  wczoraj oddany do u ytku, 
„IR” 1929, nr 124, s. 4; Budowa 4 gmachów szkolnych zosta a postanowiona na wczorajszej konferencji w za-

rz dzie miejskim, „IR” 1935, nr 334, s. 5; Budowa szkó  w pó nocnej dzielnicy miasta, „IR” 1937, nr 22, s. 7. 
8 5 gmachów szkolnych rocznie musi wybudowa  ód , aby pokry  zapotrzebowanie, „IR” 1937, nr 276, 

s. 9; Brak budynków szkolnych daje si  coraz bardziej we znaki na peryferiach, „IR” 1939, nr 136, s. 9.
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by o mo liwe ze wzgl du na ograniczony bud et magistratu i zapa  gospodarcz , 
która szczególnie da a odczu  si  w tym przemys owym mie cie. Przy okazji pod-
kre lano, e zjawiskiem analfabetyzmu zagro one by y przyleg e obszary wiej-
skie, gdzie poza szko  znajdowa a si  blisko pi ciotysi czna rzesza dzieci9.

„Ilustrowana Republika” relacjonowa a dyskusje (o charakterze lokalnym 
i ogólnopolskim) toczone nad zjawiskiem drugoroczno ci, które zacz y si  po-
jawia  wraz z narastaniem kryzysu szkolnego. Bior c pod uwag , e w 1932 r. 
zabrak o w kraju miejsc w instytucjach edukacyjnych dla 306 tys. dzieci, a równo-
cze nie pozosta o w tych samych klasach na drugi rok 382 tys. uczniów, zacz to 
poszukiwa  dróg rozwi za  tego problemu. Jedn  z nich by a propozycja usu-
wania ma o zdolnych wychowanków z dotychczasowych szkó  i kierowania ich 
do placówek specjalnych o uproszczonym programie nauczania. Inna sugerowa a 
zniesienie generalnej zasady pozostawiania uczniów na drugi rok i stosowanie jej 
jedynie w skrajnych przypadkach. Jeszcze inna zak ada a relegowanie ze szkó  
m odzie y, która uko czy a 14 lat, a nie przesz a jeszcze ca ego toku kszta cenia 
w szkole powszechnej. Polemiki te prowadzone przez w adze o wiatowe i na-
uczycieli nie doprowadzi y do przyj cia jednoznacznych rozwi za 10. 

O ile ódzki dziennik pochwala  spo eczne inicjatywy zmierzaj ce do pozy-
skiwania rodków na budow  obiektów szkolnych, to negatywnie odnosi  si  do 
pomys ów poszukiwania ich w sposób niezgodny z prawem. Taka sytuacja mia a 
miejsce w najbiedniejszej pod ódzkiej miejscowo ci – Chojny, gdzie tamtejszy 
zarz d gminy og osi  w ród uczniów zbiórk  pieni n  w kwocie 5 z  od ka dej 
osoby z przeznaczeniem na wzniesienie przysz ego lokalu szkolnego. Gazeta 
krytykuj c to przedsi wzi cie, przypomina a o okólniku premiera Felicjana 
S awoja Sk adkowskiego, w którym zabraniano stowarzyszeniom i instytucjom 
pobierania od uczniów szkó  powszechnych sk adek wi kszych ni  jeden grosz 
miesi cznie11.

ódzkie szko y powszechne boryka y si  równie  z k opotami Þ nansowy-
mi zwi zanymi z prowadzeniem bie cej dzia alno ci. Brakowa o rodków na 
zakup pomocy naukowych, wieszaków do szatni czy uzupe niania wyposa enia 
klas w sto y, krzes a i awki. Redaktorzy gazety codziennej opisywali starania 
dyrekcji i nauczycieli zmierzaj ce do zaspokajania najistotniejszych potrzeb 
placówek poprzez urz dzanie publicznych przedstawie , loterii fantowych i za-
baw tanecznych dla doros ych. Te ostatnie, uznane za najbardziej dochodowe, 
stawa y si  cz st  form  zarobkowania. I cho  w adze zwierzchnie nie udziela y 

9 S., Jeste my bardzo biedni! „IR” 1929, nr 19, s. 4; Ego, Brak miejsc dla wszystkich dzieci, „IR” 1929, 
nr 77, s. 7; Sum., Brak miejsca w szko ach. Nauka odbywa si  ju  na dwie zmiany, „IR” 1929, nr 265, s. 9; 
Budowa 4 gmachów…, s. 5; Milion dzieci poza szko , „IR” 1936, nr 11, s. 9; 5 gmachów szkolnych…, s. 9.

10 Ucze , który zostanie w klasie na 2-gi rok b dzie usuni ty ze szko y i jako mniej zdolny umieszczony 

w szkole specjalnej, „IR” 1931, nr 216, s. 5; Nie zostawia  na drugi rok w tej samej klasie, „IR” 1932, nr 195, 
s. 7; W obronie szkolnictwa powszechnego. 14-letnie dzieci b d  usuni te ze szkó , „IR” 1932, nr 200, s. 4.

11 M., Chojny opodatkowuj … dzieci szkolne, „IR” 1938, nr 74, s. 7.
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oÞ cjalnych zezwole  na ich organizowanie, to zdecydowanie ich nie zabrania y. 
Sytuacja, która mia a miejsce w Szkole Powszechnej przy ulicy Mackiewicza, 
odbi a si  g o nym echem nie tylko w odzi, ale i w ca ym kraju, co spowodo-
wa o, e w zasadzie zaniechano tego typu sposobów pozyskiwania funduszy. 
Wed ug relacji dziennika 26 lutego 1938 r. podczas zabawy karnawa owej z du  
ilo ci  napojów alkoholowych dosz o do awantury, w wyniku której dwie osoby 
straci y ycie. Kierownik szko y za odp atne udost pnienie lokalu (stanowi cego 
w asno  gminy miejskiej) na cele niezwi zane z edukacj  skazany zosta  przez 
s d na 200 z  grzywny12. 

Skomplikowanym warunkom funkcjonowania ódzkiego szkolnictwa towa-
rzyszy o dodatkowo trudne po o enie yciowe wielu pobieraj cych w nim na-
uk  uczniów. Informacje zamieszczane w „Ilustrowanej Republice” dostarcza y 
czytelnikom wiedzy na temat zmasowanej akcji do ywiania dzieci w szko ach 
powszechnych. W latach trzydziestych XX w. prowadzi  je zarówno urz d miasta, 
w adze wojewódzkie, jak i ró ne organizacje charytatywne. Z przeprowadzonych 
bada  ankietowych wynika o, e blisko 70 procent uczniów albo nie otrzymywa-
o w domu porannego posi ku, albo dostawa o wy cznie nies odzon  herbat . 

W 1931 r. niadanie w szkole, na które sk ada a si  du a bu ka i kubek mleka, 
otrzymywa o 10 tys. wychowanków, a trzy lata pó niej pomoc  obj to 30 tys. 
dzieci. O dzia aniach tych pisano: Codziennie rano jad  do wszystkich szkó  wozy 

na adowane mlekiem i bu kami. Przy ka dej szkole istnieje kuchnia, w której mle-

ko to jest ogrzewane w specjalnych kot ach. A wystarczy pój  do jednej ze szkó  

i przyjrze  si  tym objawom niek amanej rado ci, jaka towarzyszy rozdawnictwu 

posi ku, by zrozumie  jak wielkie znaczenie ma ta akcja spo eczna do ywiania 

biednych dzieci w odzi 13. Od 1937 r. dodatkowo w okresie 26 zimowych tygodni 
wydawano w szko ach powszechnych dla tysi ca uczniów z najubo szych rodzin 
porcje obiadowe, z których na ka d  przeznaczono 20 gramów mi sa, 7 gramów 
s oniny, 8 gramów skwarków i 10 gramów innych t uszczów14.

W obszarze zainteresowania „Ilustrowanej Republiki” znalaz o si  tak e 
szkolnictwo rednie, któremu po wi cano stosunkowo du o uwagi. Z nieskry-
wanym sarkazmem pisano, e 600-tysi cze miasto do po owy lat trzydziestych 
posiada o zaledwie trzy pa stwowe gimnazja – dwa m skie i jedno e skie, a po 
latach stara  uruchomiono jeszcze jedno, przeznaczone dla ch opców. Co roku 
w dniach zapisów i egzaminów oblega y je setki m odzie y, a tylko nieliczni 
zostawali przyj ci w poczet uczniów. Zaledwie jedno z nich – im. Miko aja Ko-
pernika, cho  nie posiada o boiska, to zlokalizowane by o w solidnym gmachu, 

12 M., Echa zabawy tanecznej w szkole, „IR” 1938, nr 62, s. 7; nr 67, s. 5; nr 71, s. 10. 
13 Sum., Garnuszek mleka z bu k  otrzymuje ka de g odne dziecko w szkole powszechnej, „IR” 1931, 

nr 334, s. 8. Zob. te : 30.000 dzieci ódzkich otrzymuje w szkole po ywne niadanie, „IR” 1934, nr 132, s. 5; 
O do ywianiu dzieci w szko ach powszechnych, „IR” 1937, nr 326, s. 9; Do ywianie dzieci w szko ach, „IR” 
1938, nr 290, s. 5. 

14 Tysi c obiadów dla dziatwy szkolnej postanowi  wyda  Zarz d Miejski w ramach akcji do ywiania, 
„IR” 1937, nr 303, s. 5. 
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dostosowanym do wymaga  szkolnych, przekazanym na w asno  pa stwu przez 
fabrykanta Edwarda Heimana-Jareckiego. Wszystkie inne budynki takich norm 
nie spe nia y. Gimnazjum im. Gabriela Narutowicza funkcjonowa o w wynajmo-
wanym w obiekcie, z pracowniami przedmiotowymi usytuowanymi na poddaszu, 
Gimnazjum im. Stefana eromskiego – w Banku Przemys owym, bez dost pu 
do sali gimnastycznej i auli, a Gimnazjum im. Emilii Sczanieckiej dzieli o lokal 
razem z Rad  Miejsk 15.

Ca y ci ar kszta cenia na poziomie rednim w odzi spad  wi c na szkolnic-
two prywatne. W ród licznych artyku ów dotycz cych tych placówek dominowa-
y teksty obrazuj ce borykanie si  wi kszo ci z trudno ciami natury Þ nansowej 

i wynikaj cymi z nich konsekwencjami. Ubo enie mieszka ców miasta, nawet 
rednio- i dobrze sytuowanych powodowa o stopniowe zmniejszanie si  liczby 

uczniów oraz niesystematyczne op acanie nauki. Z jednej strony opisywano nie-
rzadkie przypadki zaniechania wyp acania pensji nauczycielom w ostatnich mie-
si cach roku, z drugiej – usuwania gimnazjalistów ze szkó  za zaleg o ci w regu-
lowaniu czesnego, które w niektórych z nich wynosi o od 960 do 1100 z  rocznie 
we wszystkich klasach – od I do VIII, w innych by o zró nicowane – od 300 
do 400 z  w klasach ni szych, od 500 do 800 z  w klasach rednich i od 800 do 
1100 z  w klasach wy szych. Gazeta zwraca a uwag  na niewychowawczy i nie-
moralny sposób „eksmitowania” ch opców i dziewcz t ze szko y, odbywaj cy si
w obecno ci wszystkich uczniów danej klasy. W sposób demonstracyjny wywo-
ywano ich z awek, pi tnowano przewinienie i nakazywano udanie si  do domu. 

Monity pisane w tej sprawie przez rodziców do ministerstwa o wiaty przynios y 
efekt w postaci wystosowanego do dyrekcji gimnazjów prywatnych zarz dzenia 
zabraniaj cego w czania dzieci w skomplikowane kwestie Þ nansowe powstaj ce 
mi dzy szko ami a osobami sprawuj cymi nad nimi piecz  16.

Spraw  wielokrotnie podnoszon  na amach ódzkiego dziennika sta y si  
egzaminy maturalne, których redakcja by a zdecydowanym przeciwnikiem. 
Wyraz tej postawie dawano w artyku ach, których tytu y brzmia y: Bezcelowe 

tortury egzaminacyjne, M ki m odzie y, która u progu ycia skazana jest na… 

„krzy owy ogie  pyta ”, Zn canie si  nad m odzie  czy M odzi m czennicy 

matury. Tym samym „Ilustrowana Republika” w czy a si  w nurt rozwa a  nad 
celowo ci  utrzymywania ostatniego egzaminu gimnazjalnego. Swoje stanowisko 
uzasadnia a zarówno zbytnim obci aniem psychicznym uczniów podczas jego 

15 Trzy gimnazja w odzi, dwa m skie i tylko jedno – e skie, „IR” 1932, nr 184, s. 5; ód  ma zalewie 

4 gimnazja pa stwowe, a i te mieszcz  si  w nieodpowiednich budynkach, „IR” 1938, nr 59, s. 6.
16 Bez zwyci zców i zwyci onych. Walka mi dzy nauczycielstwem a w a cicielami szkó  demoralizuje 

m odzie , „IR” 1925, nr 28, s. 7; Upadek prywatnych szkó  rednich, „IR” 1925, nr 65, s. 7; Eksmisja ucznia 

ze szko y za niewyp acenie przez rodziców wpisu szkolnego, „IR” 1929, nr 26, s. 5; S., Troski i zmartwienia 

rodziców, „IR” 1929, nr 262, s. 5; Nie odsy a  dzieci do domu, „IR” 1932, nr 38, s. 5; Apel do w a cicieli szkó  

rednich, „IR” 1932, nr 66, s. 4; Czesne w gimnazjach prywatnych powinno by  obni one, „IR” 1933, nr 223, 
s. 5; Szko y rednie bez uczniów, „IR” 1934, nr 220, s. 8.
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zdawania, doprowadzaj cym wielu do wyczerpania nerwowego, jak i wzgl dami 
zdroworozs dkowymi, które zawiera y si  w stwierdzeniu, e wieloletnie prze-
bywanie w szkole redniej, obserwacja, kontrola i ocena osi gni  wychowanka, 
dokonywane na bie co, stawa y si  wystarczaj cymi przes ankami do wydania 
opinii, czy dana osoba mo e zosta  absolwentem szko y redniej, czy te  nie. 
Dowodzono: Przecie  to zrozumia e, e ucznia z ego aden egzamin niczego 

nie nauczy, ucznia dobrego za  niepotrzebnie si  tylko wyczerpie do ostatnich 

granic mo liwo ci 17. Dlatego te  z du  satysfakcj  przyjmowano ka d  propozy-
cj  zg aszan  przez ró ne rodowiska szkolne, zmierzaj c  do cho  cz ciowego 
z agodzenia dotychczasowych praktyk. Do takich nale a  projekt Towarzystwa 
Nauczycieli Szkó  rednich i Wy szych og oszony w 1929 r., w którym postu-
lowano, aby gimnazja wydawa y dwa rodzaje wiadectw dojrza o ci: bez egza-
minu maturalnego, dla tych, którzy planuj  podj cie pracy w wojsku, urz dach 
pa stwowych, samorz dowych itp., daj ce te  prawo wst pu do wy szych szkó  
zawodowych oraz potwierdzaj cych z o enie egzaminu maturalnego, umo li-
wiaj c dzi ki temu zainteresowanym studiowanie na uniwersytetach i politech-
nikach18. Podobnie z yczliwo ci  przyj to okólnik wydany przez ministerstwo 
o wiaty w 1931 r., zwracaj cy uwag  na konieczno  stwarzania podczas matur 
przyjaznej i yczliwej atmosfery, której dodatkowo s u y  mia o przeprowadzanie 
egzaminów ustnych, nie, jak to by o w zwyczaju, w obszernych salach z wielkim 
sto em przykrytym zielonym suknem, ale w klasach szkolnych, w których zwykle 
odbywa a si  nauka19.

Du  pomoc, tak w przygotowaniu si  m odzie y do matur, jak i realizacji 
programów nauczania w ró nych typach szkó  „Ilustrowana Republika” dostrze-
ga a w wykorzystywaniu programów radiowych. Poleca a gimnazjalistom ostat-
nich klas s uchanie cyklu audycji stanowi cych powtórzenie i uzupe nienie wie-
dzy z literatury polskiej i obcej, historii oraz nauk przyrodniczych, nauczycielom 
za  – systematyczne organizowanie „godzin z radiem”, które oferowa o atrakcyj-
ne lekcje „ ywego s owa”. Informowa a te  rodowiska czytelników o powstaniu 
Spo ecznego Komitetu Radiofonizacji Kraju, którego celem by o wyposa enie 
wszystkich szkó  w radioodbiorniki. W odzi jako pierwsza rozpocz a dzia-
ania w tym zakresie miejscowa rozg o nia Polskiego Radia, która nieodp atnie 

przekazywa a aparaty poszczególnym placówkom edukacyjnym. Dzi ki zaanga-
owaniu wielu instytucji w marcu 1938 r. wszystkie szko y w mie cie mog y ju  

odbiera  audycje kierowane do uczniów, a w pa dzierniku – ponad po owa z nich 
na terenie powiatu ódzkiego. Du e udogodnienie przynios o rozporz dzenie mi-

17 Sum., Egzaminy maturalne winny by  skasowane, „IR” 1929, nr 139, s. 7. Zob. te : Zn canie si  nad 

m odzie . Egzamin maturalny nic nikomu nie daje, „IR” 1934, nr 115, s. 5; M odzi m czennicy matury, „IR” 
1935, nr 142, s. 7.

18 S., Matury bez egzaminów. Projekt towarzystwa nauczycieli szkó  rednich, „IR” 1929, nr 141, s. 7.
19 Uproszczone egzaminy maturalne. Donios y okólnik ministerstwa o wiaty spowoduje zupe n  zmian  

nastrojów podczas egzaminów, „IR” 1931, nr 140, s. 6.
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nistra poczt i telegrafów, które wprowadzi o ulgi dla szkó  w op acie abonamen-
towej, polegaj ce na zniesieniu wiadcze  za posiadanie dodatkowych punktów 
odbiorczych w klasach w postaci g o ników 20.

Niezale nie od przywo anej problematyki poszczególne wydania gazety 
zape niano równie  tre ciami zwi zanymi z likwidacj  ódzkiego kuratorium, 
planowanymi przez resort o wiaty reformami i wprowadzanymi drobnymi zmia-
nami w szkolnictwie, zapisami do szkó  czy te  ustaleniami dotycz cymi godzin 
rozpoczynania lekcji. 

„Ilustrowana Republika” otwiera a swoje amy równie  na zagadnienia po-
wi cone sprawom nauczycielskim. W swej wi kszo ci dotyczy y one trudnej 

sytuacji, w jakiej znajdowa a si  ta grupa zawodowa. W roku 1925 dziennik 
rozpocz  dociekania przyczyn pojawiaj cych si  pog osek o planowanych przez 
ódzkie kuratorium zwolnieniach nauczycieli szkó  powszechnych. Dziel c si  za-

si gni tymi u ród a informacjami, wyja nia , e ci wszyscy, którzy nie dope nili 
obowi zku z o enia wymaganego egzaminu w wyznaczonym przepisami termi-
nie albo nie posiadali przepracowanych trzech lat w szkolnictwie, otrzymaj  wy-
mówienia jako osoby nieposiadaj ce kwaliÞ kacji, a ich miejsca, w razie potrzeby, 
przejm  absolwenci seminariów nauczycielskich. Jedyn  mo liwo ci  utrzymania 
zatrudnienia by o podj cie posady na prowincji21. Nale y zaznaczy , e decyzje 
o redukcji zatrudnienia spowodowane zosta y zmniejszaj c  si  liczb  dzieci 
rozpoczynaj cych nauk  na najni szym poziomie kszta cenia. W ódzkim okr gu 
szkolnym 1 wrze nia 1925 r. obowi zek szkolny podj o o 5 tys. uczniów mniej ni  
rok wcze niej. Te same pobudki kierowa y w adzami o wiatowymi w przypadku 
wprowadzenia zasady realizowania etatu w kilku placówkach na terenie odzi. 
Gazeta opisywa a sytuacje, w których poszczególni nauczyciele „pielgrzymowali” 
po ró nych dzielnicach, od jednej szko y do drugiej, aby wypracowa  odpowied-
ni  liczb  godzin dydaktycznych. Zdarza o si , e byli zobowi zani prowadzi  
zaj cia lekcyjne nawet w kilku okolicznych miejscowo ciach22. 

Wspominano równie  o cz stych przypadkach rozdzielania ma e stw na-
uczycielskich, polegaj cych na przenoszeniu jednego z ma onków do innego, 
znacznie oddalonego miasta lub wsi albo te  udzielania odmownych odpowiedzi 
na sk adane podania do inspektoratów przez osoby planuj ce lub, w których 
wyst powa y o uzyskanie zatrudnienia w szko ach w jednej okolicy. Pisano: I oto 

20 Zob. np. Radio przygotowuje do matury, „IR” 1934, nr 95, s. 6; Lekcje ywego s owa, „IR” 1937, nr 37, 
s. 6; Radio w szko ach ódzkich, „IR” 1937, nr 48, s. 6; Codziennie dwie audycje dla szkó , „IR” 1937, nr 232, 
s. 8; W ka dej szkole odbiornik. Apel Spo ecznego Komitetu Radiofonizacji Kraju, „IR” 1937, nr 273, s. 4; Ulgi 

dla szkó  i szpitali w op atach abonamentowych za radio, „IR” 1937, nr 284, s. 9; Dziatwa szkolna jest wdzi cz-

na spo ecznemu komitetowi radiofonizacji odzi, „IR” 1938, nr 83, s. 9; Radiofonizacja powiatu ódzkiego, 
„IR” 1938, nr 279, s. 8.

21 Ego, Nie redukcja, lecz dymisje, „IR” 1925, nr 38, s. 5.
22 O 5 tysi cy dzieci mniej ucz szcza  b dzie do szkó  powszechnych w roku bie cym, „IR” 1925, nr 65, 

s. 7; „Sanacyjny” kontredans. Tranzlokacja nauczycieli z jednej szko y do drugiej wytwarza niebywa y chaos 

i rozgoryczenie, „IR” 1925, nr 70, s. 6.
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m odzi ma onkowie musz  czeka  nieraz po kilka lat nim b d  mogli zamiesz-

ka  razem, a na razie przebywaj  w ró nych nieraz bardzo odleg ych miejscach 

od siebie, widuj c si  w czasie wakacji lub ferii wi tecznych   23. Dostrzegaj c 
krzywd  i rozgoryczenie tych nauczycieli, wskazywano na zwi kszenie kosztów 
ich utrzymania ze wzgl du na konieczno  prowadzenia dwóch gospodarstw do-
mowych i niekorzystny wp yw na ycie rodzinne, powoduj cy niekiedy rozpad 
zwi zku. Podkre lano te , i  skutkowa o to równie  brakiem zaanga owania 
i niech tnym stosunkiem do wykonywanej pracy.

Wed ug relacji gazety lata wielkiego kryzysu gospodarczego przynios y nie 
tylko zdecydowane pogorszenie po o enia materialnego mieszka ców odzi, 
zatrudnionych w wi kszo ci w fabrykach, ale równie  przyczyni y si  do po-
gorszenia po o enia ekonomicznego nauczycielstwa. W nag ówkach artyku ów 
podejmuj cych ten problem dominowa y okre lenia, które charakteryzowa y ist-
niej cy stan rzeczy – „przepracowanie, n dza i g ód”. Precyzyjnie pokazywano 
zmniejszanie si  z miesi ca na miesi c kwoty i tak niewielkich poborów, jakie 
otrzymywali wychowawcy dzieci i m odzie y. O ile jeszcze w marcu 1931 r. 
nauczyciel kategorii dziewi tej zarabia  280 z , otrzymuj c tak e dodatek miej-
ski w kwocie 20 z , to w maju tego samego roku ca o  dochodów zamyka a si  
w 211 z . W przeci gu zalewie dwóch miesi cy ódzki magistrat przesta  wyp a-
ca  wspomniany dodatek, wycofano 25-z otowy dodatek mieszkaniowy, podwy -
szono sk adk  emerytaln  o 10 z , a p ac  zasadnicz  zredukowano o 15 procent. 
Dla zobrazowania trudnych warunków yciowych tej grupy spo ecznej zamiesz-
czono list jednego z nauczycieli szkó  powszechnych adresowany do redakcji 
„Ilustrowanej Republiki”, w którym pedagog dokona  bilansu swoich wp ywów 
i wydatków, wyja niaj c: Jestem nauczycielem VIII kategorii, a wi c w hierarchii 

nauczycielskiej zajmuj  do  wysokie stanowisko. Pracuj  w swoim zawodzie 

nieprzerwanie 17 lat. Jestem onaty i mam dwoje dzieci. ona moja jest choro-

wita i nie pracuje poza domem. […] W dniu 1 maja [1931 r. – I. M.] wyp acono 

mi 226 z  46 gr. tytu em moich poborów […]. Za syna w szkole p ac  110 z otych 

miesi cznie. Na bardzo skromne utrzymanie rodziny przeznaczy em 120 z otych 

miesi cznie. […] Sk adka do zwi zku wynosi z . 4,40. Prenumeruj  gazet , której 

wszak cz owiek inteligentny odmówi  sobie nie mo e – p ac  za to 5 z . miesi cz-

nie. Golenie [chodzi o strzy enie w osów – I. M.] to cznie z papierosami musi 

mnie kosztowa  12 z otych. […] Obowi zki s u cej musi spe nia  moja ona. Ale 

wydatki drobne, które zawsze poch ania za sob  ycie w mie cie, wynosi  musz  

co najmniej 8 z otych. Zsumowa em te wydatki. Otrzyma em 259,40. Na tych po-

zycjach oszcz dza  ju  chyba bardziej nie mo na, a tymczasem deÞ cyt miesi czny 

ju  z góry wynosi 32, 94. Sk d wezm  t  sum , nie wiem. A za co kupi  dla siebie 

jaki  garnitur, bodaj raz do roku, za co kupi  sukienk  dla ony, ubranka dla dzie-

23 Separacja od sto u i o a. M  i ona pracuj  w ró nych miejscowo ciach, „IR” 1929, nr 319, s. 5.
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ci? Za co kupi  troch  bielizny? O pój ciu do teatru czy do kina ju  w ogóle mowy 

nie ma…24.

W tym kontek cie doniesienia gazety dotycz ce dodatkowego zarobkowania 

nauczycieli dope niaj  obrazu ich sytuacji bytowej. Jeszcze w 1925 r. i w latach 

kolejnych mogli oni za zgod  prze o onego, czyli inspektora, udziela  prywat-

nych lekcji. Od 1930 r. ódzkie kuratorium – pod gro b  utraty etatu – zabroni o 

podejmowania jakiegokolwiek zatrudnienia poza szko . Natomiast pi  lat 

pó niej ministerstwo o wiaty wyda o zarz dzenie podobnej tre ci, wyja niaj c, 

e decyzja podyktowana jest trosk  o rzesze bezrobotnych nauczycieli, którym 

koledzy posiadaj cy posady odbierali prac 25.

Niezale nie od w asnych trosk egzystencjalnych nauczyciele w odzi potraÞ li 

wykaza  si  oÞ arno ci  i pozytywnie odpowiedzie  na wezwania w adz pa stwo-

wych apeluj cych do spo ecze stwa o Þ nansowe wspieranie najbiedniejszych. 

Donoszono, e jako pierwsi w kraju zorganizowali oni specjaln  sekcj  dla koor-

dynowania dzia a  w tym zakresie, do której weszli przedstawiciele nauczycieli 

szkó  powszechnych, rednich i zawodowych oraz administracji szkolnej z ca ego 

województwa. Dzi ki wyra eniu zgody na potr cenia pó  procenta z w asnych 

miesi cznych poborów uzbierano 29 tys. z , przekazuj c je stosownym komi-

tetom na pomoc potrzebuj cym rodzinom, do ywianie dzieci w szko ach i dla 

bezrobotnych nauczycieli w odzi26.

 Od 1936 r., kiedy zaistnia y przes anki, e kryzys gospodarczy w Polsce 

zmierza ku przesileniu, na amach „Ilustrowanej Republiki” zacz y pojawia  si  

artyku y relacjonuj ce starania o zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników 

dydaktycznych ódzkim szko om powszechnym. Z inicjatyw  tak  wyszed  tam-

tejszy Zarz d Oddzia u Zwi zku Nauczycielstwa Polskiego, który w memoriale 

skierowanym do Ministra Wyzna  Religijnych i O wiecenia Publicznego Woj-

ciecha wi tos awskiego domaga  si  50 etatów, aby raz na zawsze sko czy  

z Þ kcj  kszta cenia, polegaj c  na nauczaniu 60–70 uczniów w klasie. Jako do-

datkowy argument przywo ywano fakt, i  w trudnych pod wzgl dem ekonomicz-

nym ostatnich latach ód  by a jedynym miastem obejmuj cym wszystkie dzieci 

obowi zkiem szkolnym. W styczniu i czerwcu 1937 r. zamieszczano informacje 

z konferencji centralnych w adz o wiatowych z naczelnikami biur personalnych 

kuratoriów okr gów szkolnych, podczas których pada y deklaracje o przydzie-

leniu 4 tys. nowych etatów i przywróceniu 1,5 tys. miejsc pracy zwolnionych 

24 G os rozpaczy nauczyciela. Jak wy y  wraz z rodzin  za 226 z . mies., „IR” 1931, nr 130, s. 5. Zob. te : 
J., Gro na sytuacja w szkolnictwie. Nauczycielstwo jest przepracowane i g odne, „IR” 1931, nr 122, s. 6; Sum., 
Tragiczna sytuacja nauczycielstwa. Wychowawcy m odego pokolenia cierpi  g ód i n dz , „IR” 1931, nr 125, 
s. 7.

25 Nauczyciel, który szuka dodatkowego zaj cia musi mie  pozwolenie inspektora szkolnego, „IR” 1925, 
nr 65, s. 5; Sum., Tragiczna sytuacja…, s. 7; Nauczycielom nie wolno zarobkowa  ubocznie lekcjami, „IR” 

1935, nr 46, s. 5.
26 OÞ arno  nauczycielstwa. Do 15 grudnia nauczycielstwo zebra o dla najbiedniejszych 29 tys. z ., „IR” 

1931, nr 351, s. 5.
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w sposób naturalny. Jak wynika jednak z pojawiaj cych si  publikacji, ód  przy 
podziale tej puli musia a zosta  w powa nej mierze pomini ta, bowiem ju  rok 
pó niej ZNP wystosowa  – przy poparciu grodzkiego i powiatowego inspektoratu 
– nast pne pismo do ministerstwa WRiOP, w którym wyst powa  o 120 etatów 
dla miasta i co najmniej 100 dodatkowych dla okolicznych miejscowo ci, gdzie 
455 nauczycieli edukowa o 28 577 uczniów, a na uko czeniu pozostawa a budowa 
kilku gmachów szkolnych27.

Niezale nie od omówionej powy ej problematyki zdarza y si  równie  
przypadki drukowania na bie co przez ódzka gazet  og aszanych przepisów 
reguluj cych kwestie formalnych wymaga  w stosunku do zawodu nauczyciel-
skiego. W 1929 r. przeprowadzono szczegó ow  analiz  projektu rozporz dzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej dotycz cego kwaliÞ kacji nauczycieli szkó  po-
wszechnych. Chwal c potrzeb  wydania takiego dokumentu, wskazywano na 
dotychczasowy brak jednoznacznych rozwi za  w tym zakresie, prowadz cy 
do sytuacji, w której nie tylko w poszczególnych miastach, ale i ich dzielnicach 
oceniano nauczycieli wed ug ró nych kryteriów. Ujawniano, e proponowane 
ujednolicenie przepisów nie przewidywa o, jak to niejednokrotnie mia o miej-
sce, sprawdzania wiedzy kursowej z poszczególnych przedmiotów wyk adanych 
w szkole redniej, ale koncentrowa o si  g ównie na praktycznych – dydaktycz-
nych i wychowawczych umiej tno ciach nauczyciela. Zgodnie z za o eniami 
podczas egzaminu kwaliÞ kacyjnego, sk adanego nie pó niej ni  w ci gu pi ciu 
lat od momentu zatrudnienia, oprócz wykazania si  zdolno ciami kierowania 
edukacj  dzieci przewidywano konieczno  udowodnienia mi dzy innymi 
znajomo ci dziedziny administracji szkolnej i zasad higieny28. Podobnie by o 
w przypadku wydania przez ministra Wac awa J drzejewicza nowej instrukcji 
w sprawie kwaliÞ kowania nauczycieli, o której „Ilustrowana Republika” pisa a 
w lutym 1935 r. Zaznacza a, e jej pojawienie si  wychodzi o naprzeciw oczeki-
waniom organizacji nauczycielskich, które zabiega y o ni  od d u szego czasu. 
Wskazywano, e jedn  z intencji ministra o wiaty przy ustalaniu podstawy for-
mu owania opinii i ustalania kwaliÞ kacji nauczyciela by o przestrzeganie przez 
prze o onych normy kierowania si  nie subiektywnymi odczuciami, ale obiek-
tywizmem i poczuciem odpowiedzialno ci, a wi c jego warto ci  zawodow , 
inteligencj , kultur  umys ow , stosunkiem […] do miejscowej ludno ci, […] 
pracy o wiatowej i spo ecznej, a tak e stosunkami osobistymi i rodzinnymi 29. 

27 Powi kszenia ilo ci nauczycieli domaga si  zw. nauczycielstwa polskiego, „IR” 1936, nr 20, s. 5; 

5.500 nauczycieli otrzyma prac  w szko ach powszechnych, „IR” 1937, nr 30, s. 4; 4 tysi ce nauczycieli otrzy-

ma prac  w szkolnictwie powszechnym, „IR” 1937, nr 151, s. 4; W odzi brak nauczycieli. Z.N.P. domaga si  

przydzielania dodatkowych 120 etatów nauczycielskich, „IR” 1938, nr 88, s. 6. 
28 Ego, KwaliÞ kacje nauczycieli szkó  powszechnych zosta y nareszcie okre lone w projekcie rozporz -

dzenia P. Prezydenta Rzeczypospolitej, „IR” 1928, nr 49, s. 7.
29 Jak kwaliÞ kowa  nauczycieli. Nowa instrukcja ministerstwa w. r. i o wiecenia publicznego, „IR” 1935, 

nr 58, s. 8.
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Ponadto zwrócono uwag  na istniej c  wówczas mo liwo  odwo ywania si  od 
uzyskanej oceny niedostatecznej do w adz wy szej instancji.

Dzieci i m odzie  stosunkowo cz sto stawa y si  obiektem zainteresowania 
ódzkiej gazety, która g ównie skupia a si  na odnotowywaniu ich nieakcep-

towanych zachowa . Donosi a o rozszerzaj cej si  w ród najm odszej cz ci 
spo ecze stwa pladze nagminnego si gania po u ywki. wiadczy y o tym druko-
wane wyniki bada  przeprowadzonych w 1929 r. przez w adze o wiatowe w pu-
blicznych szko ach powszechnych w odzi. Okaza o si , e na 44 622. uczniów, 
którzy wype nili ankiet , 1165. codziennie spo ywa o alkohol, 3609 – kilka razy 
w tygodniu, 10 633 – raz w tygodniu, a pozostali – od czasu do czasu. Równie 
niepokoj co prezentowa y si  informacje ujawniaj ce, e w 90 procentach tych 
przypadków wódk  otrzymywali od rodziców, bli szych lub dalszych krewnych 
oraz znajomych. Inne dane, pozyskane w tym samym roku dzi ki inicjatywie 
dyrekcji jednego z ódzkich gimnazjów, wskazywa y, e jedna trzecia tamtejszej 
m odzie y pali a papierosy, z czego wi kszo  kontakt z nikotyn  rozpocz a ju  
w klasie czwartej. Motywy si gania po wyroby tytoniowe sprowadza y si  do 
ch ci na ladowania starszych, pragnie  zaimponowania otoczeniu, a w szcze-
gólno ci kole ankom – pensjonarkom, wzgl dów natury towarzyskiej. Kilka lat 
pó niej dziennik informowa  czytelników, e wobec nasilaj cego si  zjawiska 
alkoholizowania si  dzieci kuratorium rozes a o do szkó  zarz dzenie zobowi -
zuj ce nauczycieli do bacznej obserwacji objawów wiadcz cych o spo ywaniu 
niedozwolonych napojów przez uczniów oraz organizowania specjalnych spotka  
z rodzicami, maj cych na celu u wiadomienie im konieczno ci wspólnego zwal-
czania tego zgubnego na ogu30.

Cho  na amach „Ilustrowanej Republiki” wzmianki dotycz ce przewinie  
i wyst pków uczennic o charakterze obyczajowym nie go ci y zbyt cz sto, to 
uwadze redaktorów dziennika nie usz y wydarzenia, którymi przez d u szy okres 
y a opinia publiczna. Jednym z nich by a ucieczka trzech gimnazjalistek z Piotr-

kowa Trybunalskiego, pochodz cych z tzw. dobrych obywatelskich domów. 
Policyjne poszukiwania doprowadzi y do odnalezienia dziewcz t w hotelu w jed-
nym z miast województwa pozna skiego. Pieni dze otrzymane przez rodziców 
na zap acenie czesnego przeznaczy y na realizacj  swoich najskrytszych marze , 
którymi by y: wyjazd do Berlina, zaanga owanie si  w tamtejszej wytwórni Þ l-
mowej i zostanie wielkimi gwiazdami kina. W innym opisywanym przypadku 
spodziewaj ca si  dziecka 17-letnia uczennica ódzkiej szko y, po decyzji narze-
czonego, który odmówi  zawarcia z ni  zwi zku ma e skiego, za namow  kole-
anki i w tajemnicy przed rodzicami dokona a pok tnego usuni cia ci y. Kiedy 

sprawa wysz a na jaw, po przeprowadzonym ledztwie skazana zosta a przez s d 
na trzy miesi ce wi zienia w zawieszeniu na trzy lata31.

30 Dzieci pij  wódk , „IR” 1929, nr 26, s. 7; D. K-ski, Dzieci, które pal  i pij …, „IR” 1929, nr 64, s. 7; 
Alkoholizm w ród dzieci, „IR” 1937, nr 305, s. 6.

31 Panienki uciek y z domu, marz c o karierze gwiazd Þ lmowych, „IR” 1929, nr 8, s. 5; 17-letnia uczen-

nica szko y ódzkiej oskar ona o sp dzenie p odu, „IR” 1931, nr 147, s. 6.



SPRAWY SZKOLNICTWA, NAUCZYCIELI I UCZNIÓW W ÓDZKIM DZIENNIKU „ILUSTROWANA… 163

Licznie pojawiaj ce si  artyku y dowodz , e uczniowie ró nych typów szkó  
byli sprawcami wybryków, które nosi y znamiona pospolitych czynów karalnych. 
Na dzia alno ci przemytniczej uj ty zosta  ucze  ódzkiego gimnazjum Kazimierz 
Morawski, który po nawi zaniu kontaktów z szajk  przest pcz  systematycznie 
przewozi  z Niemiec (w specjalnie wykonanych schowkach wagonowych) znacz-
ne ilo ci tytoniu. Z kolei warszawski konduktor poci gu pospiesznego schwyta  
ucznia szko y dokszta caj cej dokonuj cego regularnie za pomoc  hamulca r cz-
nego zatrzyma  poci gów przeje d aj cych przez stacj  W ochy. Przez d ugi czas 
poszukiwano kilku- i kilkunastoletnich ch opców trudni cych si  uszkadzaniem 
urz dze  kolejowych. Nie tylko uk adali kamienie na torach, ale te  rozbijali 
latarnie i przecinali druty sygnalizacyjne oraz niszczyli izolatory przewodów te-
legraÞ cznych. W stolicy dosz o równie  do aresztowania dwóch uczniów krakow-
skich szkó  – 15-letniego Jerzego B kowskiego i 16-letniego Zbigniewa Koszcza, 
którzy po zabraniu 2800 z  z mieszkania znanego lekarza w swoim rodzinnym 
mie cie zbiegli do Warszawy, gdzie w towarzystwie kobiet lekkich obyczajów 
wydawali pieni dze w restauracjach. Kiedy w stosukowo krótkim czasie zabrak o 
im rodków Þ nansowych, zaj li si  kradzie ami walizek podró nych na Dworcu 
G ównym. Ujawniono tak e, i  w jednej ze szkó  w du ym mie cie na terenie 
kraju w ci gu tylko jednego roku dosz o do 260 przypadków kradzie y drobnych 
przedmiotów: ksi ek, scyzoryków, portmonetek, piórników, kanapek itp. Jesz-
cze inne zdarzenie dotyczy o zatrzymania w odzi Józefa Piekarskiego – ucznia 
IV klasy gimnazjum im. M. Kopernika, który na drzwiach zak adu krawieckiego 
Jakuba Czartoryskiego zawiesi  anty ydowsk  ulotk . Na negatywn  reakcj  w a-
ciciela Þ rmy odpowiedzia  wybijaniem szyb i ugodzeniem m czyzny omem32. 

O zaanga owaniu si  m odzie y szkolnej w sprawy polityczne, ideologiczne 
oraz narodowo ciowe i przenoszeniu wyznawanych przez siebie pogl dów na 
grunt szkolny wiadcz  zaj cia, jakie mia y miejsce w ca ym okresie dwudzie-
stolecia mi dzywojennego. W ród wielu z nich „Ilustrowana Republika” przywo-
ywa a ekscesy, do jakich dosz o w niektórych ódzkich szko ach po przewrocie 

majowym w 1926 r. W klasach uczniowie zak adali partie sympatyków „pi sud-
czyków” i „witosowców”, opowiadaj c si  lub wyst puj c przeciwko nowo po-
wo anemu rz dowi. Kiedy argumenty s owne przesta y dociera  do adwersarzy, 
dyskusje przekszta ca y si  w regularne bójki, maj ce zapewni  moralne zwyci -
stwo w asnemu ugrupowaniu33. 

Na prze omie 1927 i 1928 roku dziennik na bie co informowa  o g o nym 
w odzi aresztowaniu sze ciu uczennic ostatnich klas Gimnazjum e skiego 
im. Elizy Orzeszkowej i gimnazjum Romy Konopczy skiej-Sobolewskiej. Akt 

32 Zob. np. Ucze  gimnazjalny przemytnikiem, „IR” 1933, nr 60, s. 8; 17-letni ucze  zatrzymywa  poci gi 

pospieszne, „IR” 1937, nr 9, s. 5; Niebezpieczne wybryki dzieci, „IR” 1937, nr 293, s. 5; Uczniowie krakowscy 

niebezpiecznymi z odziejami, „IR” 1937, nr 233, s. 11; Co  o m odzie y szkolnej. 260 wypadków kradzie y 

w jednej ze szkó  rednich, „IR” 1937, nr 322, s. 7; Ucze  z omem w r ce, „IR” 1938, nr 283, s. 5.
33 Wojna domowa w szkole. W ród dziatwy szkolnej powsta y dwa obozy – „pi sudczyków” i „witosow-

ców”, „IR” 1926, nr 137, s. 7.
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oskar enia zarzuca  im utworzenie konspiracyjnego ko a m odzie y komuni-
stycznej, zajmowanie si  kolporta em bibu y partyjnej i agitacj . Wyrokiem s du 
trzy uczennice skazane zosta y na 10 i 6 miesi cy pobytu w twierdzy, pozosta e 
trzy – uniewinniono. Ze wzgl du na fakt, e rodek zapobiegawczy zamienio-
no dla ka dej z nich na kaucj  w wysoko ci 500 z , po jej wp aceniu wszystkie 
oskar one pozosta y na wolno ci34. W jednym z komentarzy na ten temat gazeta 
pisa a: W szko ach wykryto ju  kluby samobójców, kokainistów, w szko ach apa-

no z odziei, dzieci oddaj ce si  nierz dowi, w szko ach gra o si  w karty, szeroko 

uprawia o pornograÞ , w szko ach pope niano mordy […]. Szko a nie jest niczem 

oderwanem od ycia i nie mo na jej odgrodzi  drutem kolczastym. M odzie  szkol-

na, szczególnie w starszych klasach, jest zawsze dok adn  kopi  spo ecze stwa ze 

wszystkimi jego dodatnimi i ujemnymi stronami   35.
W drugiej po owie lat trzydziestych XX w. na amach ódzkiej gazety zacz y 

pojawia  si  doniesienia o próbach wprowadzania „getta awkowego” w zawo-

dowej szkole dokszta caj cej przy ul. Gda skiej 90, szkole zawodowej przy 

ul. Kili skiego 109 i przy Sienkiewicza 15. Inicjatorami tych zaj  by y grupy 

m odzie y m skiej, które da y od nauczycieli przemieszczenia uczniów- ydów 

do awek po lewej stronie sali. Dodatkowo domagali si , aby do tablicy wzywani 

byli uczniowie w wyznaczonej przez nich proporcji, co w praktyce oznacza o, 

aby na dziesi ciu uczniów chrze cija skich wywo ywany by  jeden ucze  wiary 

moj eszowej. Mimo stanowczych reakcji dyrekcji wspomnianych szkó  nadal do-

chodzi o na ich terenie do powa niejszych awantur i bójek pomi dzy m odzie  

ró nych wyzna 36. 

Naganne zachowania uczniów nie tylko w placówkach edukacyjnych, ale 

i poza nimi spowodowa o wydanie w 1929 r. przez miejscowe kuratorium do-

kumentu, w którym zabraniano przebywania w mie cie uczniom bez opieki 

rodzicielskiej po godzinie 19. Z rozmowy przeprowadzonej przez redaktora „Ilu-

strowanej Republiki” z naczelnikiem tego urz du wynika o, e specjalny okólnik 

zosta  wydany, aby ukróci  skandaliczne zachowania m odzie y szkolnej na 

ulicach odzi, a gromadz cej si  zwykle w porze wieczornej na ulicy Piotrkow-

skiej. Mimo e wi kszo  rodziców popiera a decyzj  w adz szkolnych, to cz  

z nich, z uwagi na korepetycje udzielane przez ich dzieci w prywatnych domach, 

wyst pi a z memoria em o przesuniecie „godziny policyjnej” na 21.00. Kilka lat 

pó niej zapoznano czytelników z zarz dzeniem Komendy G ównej Policji, w któ-

rym nak adano na posterunkowych obowi zek legitymowania niew a ciwie za-

34 C. O taszewski, Jeszcze o komunizmie w szkole, „IR” 1927, nr 298, s. 3; Proces uczennic rozpoczyna 

si  jutro, „IR” 1928, nr 50, s. 5; Proces sze ciu uczennic oskar onych o przynale no  do zwi zku m odzie y 

komunistycznej, „IR” 1928, nr 52, s. 5; Wyrok w procesie uczennic, „IR” 1928, nr 53, s. 5.
35 C. O taszewski, Jeszcze o komunizmie…, s. 3.
36 Awantury w szkole zawodowej. Interwencja w adz szkolnych oraz zarz du cechów rzemie lniczych, 

„IR” 1936, nr 29, s. 5; Awantury w szko ach ódzkich. Próby wprowadzenia „ghetta awkowego” w szko ach 

zawodowych, „IR” 1937, nr 306, s. 10.
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chowuj cej si  m odzie y i sk adania w szko ach meldunków z tych czynno ci37. 
Bezpo redni powód takich dzia a  wyja niano nast puj co: […] niejednokrotnie 

w czasie lekcji starsi uczniowie i uczennice w ócz  si  po ulicach, wa saj  po 

parkach i alejach, uczniowie zaczepiaj  przechodniów, szczególnie kobiety, pal  

papierosy, a nawet pij  w szynkach i piwiarniach 38. Przyj ty „zaostrzony kurs” 
wobec niesubordynowanej m odzie y przewidywa  ponadto mo liwo  podj cia 
przez rad  pedagogiczn  uchwa y o wydaleniu ucznia ze szko y 39. 

ódzka gazeta drukowa a wielokrotne zapowiedzi wprowadzenia przymusu 
umundurowania m odzie y, który uda o si , cho  nie w pe ni, wprowadzi  od 
roku szkolnego 1933/1934. Mia  on obowi zywa  uczniów pa stwowych szkó  
rednich ogólnokszta c cych, szkó  zawodowych stopnia gimnazjalnego i liceal-

nego, liceów pedagogicznych, seminariów i liceów dla wychowawczy  przedszko-
li. Jako e noszenie jednolitego ubioru – okre lonego tak e pod wzgl dem kolo-
rystycznym dla danego typu szko y – obowi zywa o ca y dzie , zarówno podczas 
lekcji, jak i po nich, to wprowadzenie tego rozwi zania mia o gwarantowa  
z jednej strony estetyczny wygl d m odym dziewcz tom i ch opcom, z drugiej 
– w przypadku amania norm spo eczno-moralnych – stosunkowo atw  identyÞ -
kacj  sprawcy. Trudne warunki materialne polskich rodzin spowodowa y, e nowe 
stroje uczniowskie wprowadzano etapami. W pierwszym – obowi zywa  zakup 
i noszenie odpowiednich czapek oraz haftowanych tarcz na lewych r kawach. 
Od roku szkolnego 1934/1935 wymagano nabywania i zak adania wyznaczonych 
przepisami mundurków, a od jeszcze nast pnego – p aszczy 40.

Obok problemów z wychowankami, z jakimi musia y upora  si  szko y, re-
daktorzy „Ilustrowanej Republiki” niema o miejsca po wi cali odnotowywaniu 
trudno ci napotykanych przez uczniów w trakcie edukacji i wynikaj cych z nich 
skutków. Najpowa niejsz  stawa a si  kwestia samobójstw w ród m odzie y 
gimnazjalnej. Uczniowie odbierali sobie ycie najcz ciej z powodu s abych po-
st pów w nauce i z ych stopni, nieuzyskania promocji do nast pnej klasy, nega-
tywnych wyników egzaminów poprawkowych i maturalnych. Zwykle uczniowie 
odbierali sobie ycie za pomoc  rewolweru lub poprzez powieszenie si . Zdarza o 
si , e uczniowie pozostawiali listy, w których bezpo rednio wyjawiali pobudki 
w asnego dzia ania. W 1934 r. gazeta poda a do wiadomo ci, e w przeci gu 
ostatniego dziesi ciolecia dosz o w Polsce do 128 samobójstw tzw. maturalnych. 
Nie obwiniaj c nikogo wprost, apelowa a do nauczycieli i rodziców o zdrowy 

37 Po godzinie 7-ej wieczorem – do domu! „IR” 1929, nr 309, s. 7; Szko a, rodzice i dzieci, „IR” 1929, 
nr 318, s. 5; Usun  m odzie  szkoln  z ulic, „IR” 1938, nr 88, s. 5. 

38 Nadzór nad m odzie  szkoln , „IR” 1937, nr 9, s. 7.
39 Zmiany w szkolnictwie, „IR” 1929, nr 250, s. 5.
40 Tam e; Mundurki i odznaki dla m odzie y szkolnej, „IR” 1933, nr 213, s. 5; Odznaki szkó  w odzi, „IR” 

1933, nr 219, s. 8; Przed nowym rokiem szkolnym, „IR” 1933, nr 228, s. 7; Mundury dla m odzie y szkolnej, 
„IR” 1933, nr 235, s. 5; M odzie  szkolna w mundurach, „IR” 1934, nr 89, s. 5; Mundury i odznaki dla uczniów, 
„IR” 1938, nr 284, s. 7. 
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rozs dek oraz wykazywanie umiej tno ci wczuwania si  i rozpoznawania sta-
nów emocjonalnych dzieci 41.

Na amach pisma pojawia y si  tak e teksty o charakterze reß eksyjnym, 
w których redakcja pokazywa a po o enie dzieci pochodz cych z istniej cych 
obok siebie dwóch wiatów – dostatku i biedy. Rozpocz cie roku szkolnego 
w 1929/1930 sta o si  pretekstem do podsumowania wakacyjnego odpoczynku 
i przygotowa  uczniów do dalszej nauki. Jedni powrócili do odzi opaleni gór-
skim lub nadmorskich powietrzem, inni sp dzali lato w dusznych murach miasta, 
pomagaj c rodzicom prac  zarobkow . Ci z zasobniejszych domów wychodzili 
z ksi garni z nowymi podr cznikami, ci z nizin spo ecznych tylko je ogl dali, 
a cz  zakupów, na ile by o ich sta , robili u sprzedawców u ywanych, mocno 
ju  podniszczonych ksi ek, wiedz c, e znowu przyjdzie im sp dzi  rok na noc-
nym odrabianiu lekcji z po yczonych od uczynnych kolegów pozycji42. 

Nie sposób przywo a  wszystkich w tków, które podejmowane by y przez 
twórców ódzkiego dziennika. Wspomnie  jednak nale y, e informowali szcze-
gó owo o bie cych kwestiach dotycz cych ucznia i jego funkcjonowania w szko-
le oraz w rodowisku rodzinnym. Z trosk  nawo ywano do przestrzegania zasad 
higieny w edukacji, g osz c has o: „Wszystko w szkole, a w domu jak najmniej”, 
„Nauczanie nie mo e odbywa  si  kosztem zdrowia najm odszych”. Pisano te  
o ochronie przed wyst puj cymi epidemiami dzieci cych chorób, szerz cej si  
w ród uczniów ódzkich szkó  powszechnych gru licy, absencji szkolnej spowo-
dowanej konieczno ci  podejmowania pracy w celu wspomo enia rodzinnego 
bud etu czy o zmieniaj cych si  idea ach m odzie y43.

Podsumowuj c, nale y stwierdzi , e z informacji zamieszczanych w „Ilu-
strowanej Republice” mo na zbudowa  obraz szkolnictwa, nauczyciela i ucznia, 
ale tylko na tyle, na ile pozwalaj  na to materia y zawarte na jej amach. Nie daje 
on pe nej wiedzy, podobnej do tej, która wyst puje w opracowaniach monogra-
Þ cznych. Wszak prasa odnotowywa a wszystko to, co zdaniem jej redaktorów 

41 Samobójstwo ucznia w szkole, „IR” 1929, nr 251, s. 5; OÞ ary egzaminów maturalnych, „IR” 1930, 
nr 85, s. 5; W. P-ski, Tragedie m odzie y szkolnej, „IR” 1930, nr 74, s. 3; Samobójstwo 14-letniego ch opca. 

Wola  mier , ni  trudn  dla niego – nauk , „IR” 1933, nr 236, s. 5; 128 samobójstw maturalnych zanoto-

wano w ci gu ostatnich 10-ciu lat, „IR” 1934, nr 126, s. 5; ród o samobójstw m odzie y, „IR” 1935, nr 146, 
s. 7; Samobójstwa w ród m odzie y, „IR” 1937, nr 36, s. 7; Dwa samobójstwa uczniów, „IR” 1937, nr 152, s. 6; 
Samobójstwo 15-letniego ch opca, „IR” 1938, nr 64, s. 5. 

42 Sum., Pierwszy dzie  w szkole. Dzi  rozpoczyna si  powa na praca w szko ach, „IR” 1929, nr 242, 
s. 7. 

43 Por. np. S-m, Wszystko w szkole – jak najmniej w domu! Tak brzmi has o wspó czesnego systemu 

nauczania, „IR” 1929, nr 12, s. 7; Sum., Dzieci s  przeci one lekcjami, „IR” 1929, nr 258, s. 7; P. Klinger, 
M cze stwo szkolnego dziecka, „IR” 1930, nr 243, s. 7; Chro my nasze dzieci. Lekarze szkolni podejmuj  

walk  z epidemi  p onicy, „IR” 1926, nr 248, s. 7; J. Z., 14 tysi cy nieletnich suchotników. W ódzkich szko-

ach powszechnych szerzy si  zastraszaj co gru lica, „IR” 1928, nr 36, s. 8; Dzieci-doro karze zamiast na 

awie szkolnej, siedz  na ko le, „IR” 1925, nr 35, s. 7; S., Idea y m odzie y wspó czesnej. Niezwykle charak-

terystyczne wyniki ankiety przeprowadzonej w ród uczniów szkó  zawodowych, „IR” 1929, nr 65, s. 7; Idea y 

m odzie y wspó czesnej. Niezwykle ciekawa ankieta w ród uczniów szkó  powszechnych, „IR” 1930, nr 67, 
s. 7; Czem interesuje si  m odzie  szkolna? IR, 1933, nr 61, s. 7.
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mog o zainteresowa  czytelników. Owa wybiórczo  posiada jednak i swoje wa-
lory, bowiem mo e dostarcza  pewne szczegó owe dane, które w innych ród ach 
nie znajduj  swojego odzwierciedlenia.

Warto równie  podkre li , e w ódzkim dzienniku zamieszczano teksty dwo-
jakiego rodzaju. Jedne w postaci krótkich form, podaj ce „suche” fakty, drugie 
– przybieraj ce posta  artyku ów zaopatrzonych komentarzami. Ich specyÞ czn  
cech  by  brak przesadnej krytyki i pi tnowania negatywnych zjawisk wyst pu-
j cych w o wiacie, lecz raczej by y przyk adami racjonalnego dociekania ich 
przyczyn. Sprawy szko y, nauczyciela i ucznia traktowano bardzo powa nie, bez 
odwo ywania si  do taniej propagandy i krytykanctwa zmierzaj cego jedynie do 
wywo ywania atmosfery skandalu.
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The issue of education, teachers, and students in “Ilustrowana Republika”, 

a daily newspaper published in ód  over the period 1925–1939

Summary
“Ilustrowana Republika” belonged to the “Republika” publishing company in 

ód , which was one of the biggest publishing companies in Poland in the inter-

war period. The analysis of the contents of Þ fteen annual volumes of the news-

paper reveals that articles on the widely-understood education of the youth were 

published regularly, usually several times a month. Most of them referred to ód  

and its neighbouring areas. However, sometimes they went beyond the borders of 

the region and reported news from other Polish cities or presented attitudes and 

documents published by central educational authorities. A lot of attention was 

paid to the educational system in ód , in particular to its condition, functioning, 

arising difÞ culties and their solutions. “Ilustrowana Republika” was also open to 

problems of teachers. Those were mainly economic and family matters as well as 

formal requirements concerning the profession. Another area of interest included 

students. The topics regularly covered included their misconduct and pranks, 

learning problems, the so-called matura exam suicides and social diversity inß u-

encing the life of children and teenagers at and outside the school.

Keywords: education, teachers, students, “Ilustrowana Republika”, interwar 

Poland.


