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SPRAWY SZKOLNICTWA, NAUCZYCIELI I UCZNIÓW
W àÓDZKIM DZIENNIKU „ILUSTROWANA REPUBLIKA”
W LATACH 1925–1939
Powoáanie do Īycia „Ilustrowanej Republiki” nastąpiáo w konsekwencji decyzji Sądu OkrĊgowego w àodzi, który 13 lipca 1925 r. uznając ukazujący siĊ od ponad dwu i póá roku dziennik „Republika” za czasopismo szkodliwe, zawiesiá jego
dziaáalnoĞü. Z doniesieniem o popeánieniu przestĊpstwa przez redaktora i wspóátwórców pisma wystąpiá áódzki komisarz rządu, który zgáosiá zarzuty prezentowania w wielu artykuáach zdarzeĔ i sytuacji o charakterze spoáeczno-paĔstwowym
niezgodnych z rzeczywistoĞcią, wywoáujących wĞród czytelników egzystencjalne
niepokoje. Kiedy interpelacje poselskie w tej sprawie w Sejmie nie przyniosáy
rezultatów, a na wynik odwoáania od wyroku do wyĪszej instancji przyszáo czekaü
przez kilka miesiĊcy, wydawcy, aby nie straciü dotychczas pozyskanych nabywców, początkowo przez kilkanaĞcie dni drukowali jednodniówki pod róĪnymi tytuáami: „Nowa Republika”, „Máoda Republika”, „àódzka Republika”, „Niedzielna Republika”, „Poniedziaákowa Republika”, aĪ wreszcie 28 lipca 1925 r. podjĊli
decyzjĊ o zaáoĪeniu nowego pisma codziennego pt. „Ilustrowana Republika”1.
Z pewnoĞcią celowo drugi czáon jej nazwy drukowany byá wielką czcionką, zaĞ
pierwszy pozostawaá w maáo widocznym tle, aby do záudzenia przypominaáa swoją poprzedniczkĊ. To, co ją odróĪniaáo, to wprowadzenie stosunkowo duĪej liczby
zdjĊü i podkreĞlanie nagáówków waĪniejszych informacji czerwoną barwą.

1
Interpelacja posáów: Henryka Wyrzykowskiego i Towarzyszy z Klubu „Wyzwolenia i JednoĞci
Ludowej” do Panów Ministrów Spraw WewnĊtrznych i SprawiedliwoĞci w sprawie konÞskaty Nr 185
dziennika „Republika” z d. 9 lipca 1925 wychodzącego w àodzi oraz bezprzykáadnych szykan i represji
administracyjnych stosowanych stale przez lokalne wáadze áódzkie wobec tegoĪ dziennika, „Nowa Republika” 14.07.1925, s. 1 (jednodniówka); Zawieszenie „Republiki”, „Nowa Republika”, tamĪe; Zawieszenie
dziennika „Republika”, tamĪe, s. 8; Od Wydawnictwa, „Ilustrowana Republika” (dalej: „IR”) 1925, nr 1, s. 5.
Zob. teĪ: R. Urbaniak, Z dziejów prasy áódzkiej – „Republika” 1923–1925, „Acta Universitatis Lodziensis.
Folia Historica” 2008, nr 2, s. 41–69.
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Warto podkreĞliü, Īe zbliĪone do siebie tytuáy obydwu dzienników nawiązywaáy do nazwy áódzkiego koncernu „Republika”, którego byáy wáasnoĞcią.
Spóáka ta, zaáoĪona w 1923 r. przez piĊciu akcjonariuszy: Maurycego Ignacego
PoznaĔskiego: prezesa i gáównego udziaáowca, Leszka Kirkiena, Sergiusza Cynamona, Wáadysáawa Polaka i Mariana Nusbaum-Oátaszewskiego, naleĪaáa do
jednego z najwiĊkszych wydawnictw prasowych w Polsce2.
Obok „Ilustrowanej Republiki” koncern wprowadziá na rynek drugą gazetĊ
– „Express Ilustrowany”, mającą wydanie wieczorne pn. „Express Wieczorny
Ilustrowany”. Byáo to pismo popularne, kolportowane na terenie caáego kraju,
w którym dominowaáy treĞci o charakterze sensacyjnym. JuĪ na początku lat
trzydziestych XX w. áódzkie przedsiĊbiorstwo prasowe pragnąc dotrzeü do najbiedniejszych Ğrodowisk robotniczych, rozpoczĊáo sprzedaĪ taniego dziennika,
noszącego tytuá „Gazeta 5 Groszy dla Wszystkich”. Drukowaáo ponadto dwutygodnik branĪowy „Gazeta Przemysáu i Handlu Wáókienniczego”, tygodnik
humorystyczno-satyryczny „Czerwony Kos” oraz wydawnictwo broszurowe „Co
tydzieĔ powieĞü”3.
àódzki koncern przygotowywaá takĪe ofertĊ dla máodych czytelników, którą
tworzyáy trzy rodzaje publikacji: periodyk dla dzieci i máodzieĪy typu tradycyjnego – „Republika Dzieci”, czasopisma komiksowe – „Karuzela”, „WĊdrowiec”
i „Tarzan” oraz sensacyjne serie zeszytowych opowieĞci – „Lord Lister – tajemniczy nieznajomy”, „Buffalo Bill. Bohater Dalekiego Zachodu” i „Harry Dickson.
Przygody zagadkowego czáowieka”4.
NaleĪy wspomnieü, Īe koncern „Republika” byá wáaĞcicielem zakáadów
graÞcznych wyposaĪonych w najnowoczeĞniejsze urządzenia techniczne oraz posiadaá fabrykĊ farb drukarskich w peáni zaspokajającą wáasne potrzeby. Zorganizowaá dla swoich wydawnictw sprawny aparat kolportaĪowy, dysponujący 22 tys.
punktów sprzedaĪy na obszarze Rzeczypospolitej. Dodatkowo rozprowadzaá je
równieĪ w skupiskach polonijnych w Czechosáowacji, Niemczech, Francji, Belgii, Stanach Zjednoczonych, Argentynie i Brazylii 5.

2
W. Wáadyka, Krew na pierwszej stronie. Sensacyjne dzienniki Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa,
Czytelnik, 1982, s. 82–83; W. Pawlak, „Zeitungi”, „Kuriery”, „Expressy”. 140 lat prasy codziennej w àodzi, cz. II, „Kronika Miasta àodzi” 2003, nr 3–4, s. 111–112; M. Hrycek, Stosunki w áódzkiej prasie okresu
miĊdzywojennego. Polemika prasowa na áamach áódzkich dzienników na przykáadzie „Gáosu Polskiego”
i koncernu Republiki, „Folia Litteraria Polonica” 2011, nr 1, s. 10–11; W. Wáadyka, Prasa Drugiej Rzeczypospolitej, w: J. àojek, J. MyĞliĔski, W. Wáadyka, Dzieje prasy polskiej, Warszawa, Wydawnictwo Interpress,
1988, s. 111–113.
3
W. Wáadyka, Krew na pierwszej…, s. 82–83; Przegląd prasy áódzkiej, „Ilustrowana Encyklopedia Historii
àodzi” b.r.w., nr 9, s. 269–270.
4
Zob. I. Michalska, àódzki koncern wydawniczy „Republika” i jego oferta dla máodego pokolenia,
w: OĞwiatowe i edukacyjne aspekty dziaáalnoĞci wydawniczej w XX i pierwszych latach XXI wieku, red. I. Michalska, G. Michalski, àódĨ, Wydawnictwo Uniwersytetu àódzkiego, 2016, s. 167–176; A. Rusek, Od „Grzesia” do „Gazetki Miki”: dzieje czasopism obrazkowych dla máodzieĪy w II Rzeczypospolitej, „Rocznik Historii
Prasy Polskiej” 2009, z. 2, s. 67.
5
Informacje zamieszczane w materiaáach reklamowych doáączanych do niektórych numerów „Ilustrowanej
Republiki”.
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Redaktorem nowo powoáanego pisma – „Ilustrowana Republika” zostaá Marian Nusbaum-Oátaszewski, który wczeĞniej kierowaá dziennikiem „Republika”.
Wydawcami z ramienia spóáki uczyniono uznanych dziennikarzy – Leszka Kirkiena i Wáadysáawa Polaka. Gazeta adresowana byáa do bogatego mieszczaĔstwa,
związanego ze sferami przemysáowo-handlowymi. Ukazywaáa siĊ nie tylko w dni
powszednie, ale równieĪ w niedziele. Zawieraáa liczne dodatki, takie jak „Panorama”, „Dodatek Literacko-Naukowy”, „Ilustracja àódzka”, „Rewia Mody”,
„Republika Dzieci” oraz wkáadki – „Przegląd Sportowy” i „Kurier Handlowo-Przemysáowy”.
Jak to bywaáo w zwyczaju w przeszáoĞci i ma miejsce w czasach wspóáczesnych, pierwszą stronĊ pisma wypeániaáy treĞci, które informowaáy o „najgáoĞniejszych” wydarzeniach krajowych i zagranicznych. Choü sporą czĊĞü
zawartoĞci zajmowaáy wiadomoĞci polityczne, ekonomiczne i spoáeczne z Polski
i ze Ğwiata, a takĪe doniesienia sportowe, to zawsze, co najmniej jedną stronĊ,
poĞwiĊcano bieĪącym sprawom lokalnym. Przez caáy okres ukazywania siĊ gazety, a w szczególnoĞci w latach wielkiego kryzysu ekonomicznego, donoszono
o róĪnych obliczach nĊdzy áodzian i ich rodzin, niesionej im instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej pomocy, pokazywano moĪliwoĞci wspierania potrzebujących
i zachĊcano do aktywnego wáączania siĊ w polepszanie egzystencji najuboĪszych
mieszkaĔców6. NiezaleĪnie od aktualnych doniesieĔ na szpaltach dziennika
pojawiaáy siĊ m.in. felietony podejmujące problemy obyczajowe, odkrywające
tajemnice i Īycie codzienne osób z wyĪszych sfer, przekazujące wiedzĊ na temat
proÞlaktyki zdrowotnej oraz rozmaite ciekawostki. Systematycznie, zazwyczaj
kilka razy w miesiącu, drukowano teksty na temat szeroko pojmowanej edukacji
máodego pokolenia. W swej wiĊkszoĞci odnosiáy siĊ one do terenu àodzi i okolic,
ale zdarzaáo siĊ, Īe wykraczano poza tĊ granicĊ, przywoáując informacje z innych
polskich miast lub prezentując stanowiska i dokumenty wydawane przez centralne wáadze oĞwiatowe.
NajwiĊcej miejsca w „Ilustrowanej Republice” zajmowaáy treĞci dotyczące
áódzkiego szkolnictwa, które przekazywaáy szereg szczegóáowych informacji
o jego stanie, funkcjonowaniu, pojawiających siĊ trudnoĞciach i sposobach ich
rozwiązywania.
Z doniesieĔ gazety wynika, Īe wáadze miejskie w àodzi przywiązywaáy
duĪą rolĊ do zapewnienia odpowiedniej liczby lokali dla wszystkich dzieci podlegających obowiązkowemu nauczaniu. Praktycznym wymiarem tej troski byáo
ogáoszenie w sierpniu 1925 r. konkursów na projekty architektoniczne szkóá
powszechnych, których lokalizacja zaplanowana zostaáa przy ulicy àĊczyckiej,
zbiegu ul. Towarowej i Nowo-Cegielnianej, na Karolewie przy ul. WileĔskiej
i Krzemienieckiej, na Brusie przy ul. Krzemienieckiej i Konstantynowskiej
oraz seminarium nauczycielskiego wraz ze szkoáą üwiczeĔ przy ul. Wysokiej.
6
I. Michalska, ĩycie áódzkich 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 uĪytku dwie nowe placówki przy ul. Nowotargowej i Drewnowskiej. W roku 1929 komisja techniczna odebraáa budynek przy
ul. Aleksandrowskiej, bĊdący juĪ dziesiątym gmachem szkolnym wybudowanym przez wáadze samorządowe od czasu odzyskania niepodlegáoĞci. W poáowie
lat trzydziestych zdecydowano o zakoĔczeniu prac budowlanych obiektu przy
ul. OlsztyĔskiej i Mackiewicza oraz rozpoczĊciu wznoszenia budynków u zbiegu
ul. Rzgowskiej i Szosy Pabianickiej, a takĪe przy ulicy Chrobrego, FranciszkaĔskiej, MarysiĔskiej, àagiewnickiej, na osiedlu im. Montwiááa-Mireckiego i na
Julianowie 7.
Zwracano jednoczeĞnie uwagĊ na dotkliwy brak szkóá na peryferiach miasta,
a takĪe na fatalny stan wielu juĪ istniejących. Przywoáywano sytuacjĊ mającą
miejsce na Baáutach, gdzie niedobór instytucji edukacyjnych zmuszaá uczniów
do codziennych wielokilometrowych wypraw do szkóá poáoĪonych w róĪnych
czĊĞciach àodzi. Z kolei warunki, w jakich odbywaáy siĊ lekcje, obrazowaáy dane
pozyskane w 1937 r. przez dziennik od wáadz oĞwiatowych, które ujawniaáy, Īe
17 gmachów szkolnych bĊdących wáasnoĞcią miasta speániaáo wszystkie wymogi
stawiane tego typu lokalom, 20 – dzierĪawionych od wáaĞcicieli prywatnych zostaáo w powaĪnym stopniu przystosowanych do potrzeb nauczania dzieci. Jednak
nadal spora ich liczba mieĞciáa siĊ w wynajmowanych domach, zwykle brudnych,
od lat nieremontowanych, z ciasnymi, ciemnymi i zawilgoconymi pomieszczeniami, bez dziedziĔców i boisk oraz bez bieĪącej wody. W takich warunkach
pobieraáo naukĊ ponad 14 tys. uczniów. WĞród wielu szkóá nadających siĊ do
likwidacji z powodu nieodpowiedniego stanu lokalowego zamkniĊto tylko jedną
w 1939 r., mieszczącą siĊ przy ul. Pomorskiej 528.
Pomimo podejmowanych w àodzi wysiáków na rzecz budowy nowych szkóá
nagáy wzrost od 1929 r. liczby uczniów, spowodowany napáywem do tych instytucji pierwszych powojennych roczników, nie uchroniá miasta przed nadchodzącym kryzysem szkolnym. „Ilustrowana Republika” wyjaĞniaáa, Īe o ile w 1928 r.
w szkoáach znalazáo siĊ 50 847 dzieci, to rok póĨniej byáo ich juĪ 53 tys. Przeprowadzone szacunki wskazywaáy na podwojenie siĊ tego stanu liczebnego w przeciągu kilku najbliĪszych lat. Wedáug gazety, w przeciwieĔstwie do innych miast
polskich, àódĨ stanowiáa swoistego rodzaju wyspĊ, na której wszystkie dzieci
udaáo siĊ objąü obowiązkiem ksztaácenia. Sukces ten zostaá jednak okupiony ponad miarĊ przeludnionymi klasami, organizowaniem nauki na dwie i trzy zmiany
oraz wielkim wysiákiem nauczycielstwa. RóĪne wyliczenia podpowiadaáy, Īe záagodziü sytuacjĊ mogáaby jedynie budowa od trzech do piĊciu szkóá rocznie, co nie

7
Konkurs na budowĊ szkóá powszechnych zostaá przesuniĊty na dzieĔ 15 wrzeĞnia r.b., „IR” 1925, nr 13,
s. 9; Dwie nowe szkoáy wkrótce zostaną otwarte, „IR” 1925, nr 37, s. 6; Budowa gmachów szkolnych ma byü
rozpoczĊta w najbliĪszym czasie, „IR” 1926, nr 252, s. 5; Nowy gmach szkoáy zostaá wczoraj oddany do uĪytku,
„IR” 1929, nr 124, s. 4; Budowa 4 gmachów szkolnych zostaáa postanowiona na wczorajszej konferencji w zarządzie miejskim, „IR” 1935, nr 334, s. 5; Budowa szkóá w póánocnej dzielnicy miasta, „IR” 1937, nr 22, s. 7.
8
5 gmachów szkolnych rocznie musi wybudowaü àódĨ, aby pokryü zapotrzebowanie, „IR” 1937, nr 276,
s. 9; Brak budynków szkolnych daje siĊ coraz bardziej we znaki na peryferiach, „IR” 1939, nr 136, s. 9.
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byáo moĪliwe ze wzglĊdu na ograniczony budĪet magistratu i zapaĞü gospodarczą,
która szczególnie daáa odczuü siĊ w tym przemysáowym mieĞcie. Przy okazji podkreĞlano, Īe zjawiskiem analfabetyzmu zagroĪone byáy przylegáe obszary wiejskie, gdzie poza szkoáą znajdowaáa siĊ blisko piĊciotysiĊczna rzesza dzieci9.
„Ilustrowana Republika” relacjonowaáa dyskusje (o charakterze lokalnym
i ogólnopolskim) toczone nad zjawiskiem drugorocznoĞci, które zaczĊáy siĊ pojawiaü wraz z narastaniem kryzysu szkolnego. Biorąc pod uwagĊ, Īe w 1932 r.
zabrakáo w kraju miejsc w instytucjach edukacyjnych dla 306 tys. dzieci, a równoczeĞnie pozostaáo w tych samych klasach na drugi rok 382 tys. uczniów, zaczĊto
poszukiwaü dróg rozwiązaĔ tego problemu. Jedną z nich byáa propozycja usuwania maáo zdolnych wychowanków z dotychczasowych szkóá i kierowania ich
do placówek specjalnych o uproszczonym programie nauczania. Inna sugerowaáa
zniesienie generalnej zasady pozostawiania uczniów na drugi rok i stosowanie jej
jedynie w skrajnych przypadkach. Jeszcze inna zakáadaáa relegowanie ze szkóá
máodzieĪy, która ukoĔczyáa 14 lat, a nie przeszáa jeszcze caáego toku ksztaácenia
w szkole powszechnej. Polemiki te prowadzone przez wáadze oĞwiatowe i nauczycieli nie doprowadziáy do przyjĊcia jednoznacznych rozwiązaĔ10.
O ile áódzki dziennik pochwalaá spoáeczne inicjatywy zmierzające do pozyskiwania Ğrodków na budowĊ obiektów szkolnych, to negatywnie odnosiá siĊ do
pomysáów poszukiwania ich w sposób niezgodny z prawem. Taka sytuacja miaáa
miejsce w najbiedniejszej podáódzkiej miejscowoĞci – Chojny, gdzie tamtejszy
zarząd gminy ogáosiá wĞród uczniów zbiórkĊ pieniĊĪną w kwocie 5 zá od kaĪdej
osoby z przeznaczeniem na wzniesienie przyszáego lokalu szkolnego. Gazeta
krytykując to przedsiĊwziĊcie, przypominaáa o okólniku premiera Felicjana
Sáawoja Skáadkowskiego, w którym zabraniano stowarzyszeniom i instytucjom
pobierania od uczniów szkóá powszechnych skáadek wiĊkszych niĪ jeden grosz
miesiĊcznie11.
àódzkie szkoáy powszechne borykaáy siĊ równieĪ z káopotami Þnansowymi związanymi z prowadzeniem bieĪącej dziaáalnoĞci. Brakowaáo Ğrodków na
zakup pomocy naukowych, wieszaków do szatni czy uzupeániania wyposaĪenia
klas w stoáy, krzesáa i áawki. Redaktorzy gazety codziennej opisywali starania
dyrekcji i nauczycieli zmierzające do zaspokajania najistotniejszych potrzeb
placówek poprzez urządzanie publicznych przedstawieĔ, loterii fantowych i zabaw tanecznych dla dorosáych. Te ostatnie, uznane za najbardziej dochodowe,
stawaáy siĊ czĊstą formą zarobkowania. I choü wáadze zwierzchnie nie udzielaáy

9

S., JesteĞmy bardzo biedni! „IR” 1929, nr 19, s. 4; Ego, Brak miejsc dla wszystkich dzieci, „IR” 1929,
nr 77, s. 7; Sum., Brak miejsca w szkoáach. Nauka odbywa siĊ juĪ na dwie zmiany, „IR” 1929, nr 265, s. 9;
Budowa 4 gmachów…, s. 5; Milion dzieci poza szkoáą, „IR” 1936, nr 11, s. 9; 5 gmachów szkolnych…, s. 9.
10
UczeĔ, który zostanie w klasie na 2-gi rok bĊdzie usuniĊty ze szkoáy i jako mniej zdolny umieszczony
w szkole specjalnej, „IR” 1931, nr 216, s. 5; Nie zostawiaü na drugi rok w tej samej klasie, „IR” 1932, nr 195,
s. 7; W obronie szkolnictwa powszechnego. 14-letnie dzieci bĊdą usuniĊte ze szkóá, „IR” 1932, nr 200, s. 4.
11
M., Chojny opodatkowują… dzieci szkolne, „IR” 1938, nr 74, s. 7.
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oÞcjalnych zezwoleĔ na ich organizowanie, to zdecydowanie ich nie zabraniaáy.
Sytuacja, która miaáa miejsce w Szkole Powszechnej przy ulicy Mackiewicza,
odbiáa siĊ gáoĞnym echem nie tylko w àodzi, ale i w caáym kraju, co spowodowaáo, Īe w zasadzie zaniechano tego typu sposobów pozyskiwania funduszy.
Wedáug relacji dziennika 26 lutego 1938 r. podczas zabawy karnawaáowej z duĪą
iloĞcią napojów alkoholowych doszáo do awantury, w wyniku której dwie osoby
straciáy Īycie. Kierownik szkoáy za odpáatne udostĊpnienie lokalu (stanowiącego
wáasnoĞü gminy miejskiej) na cele niezwiązane z edukacją skazany zostaá przez
sąd na 200 zá grzywny12.
Skomplikowanym warunkom funkcjonowania áódzkiego szkolnictwa towarzyszyáo dodatkowo trudne poáoĪenie Īyciowe wielu pobierających w nim naukĊ uczniów. Informacje zamieszczane w „Ilustrowanej Republice” dostarczaáy
czytelnikom wiedzy na temat zmasowanej akcji doĪywiania dzieci w szkoáach
powszechnych. W latach trzydziestych XX w. prowadziá je zarówno urząd miasta,
wáadze wojewódzkie, jak i róĪne organizacje charytatywne. Z przeprowadzonych
badaĔ ankietowych wynikaáo, Īe blisko 70 procent uczniów albo nie otrzymywaáo w domu porannego posiáku, albo dostawaáo wyáącznie niesáodzoną herbatĊ.
W 1931 r. Ğniadanie w szkole, na które skáadaáa siĊ duĪa buáka i kubek mleka,
otrzymywaáo 10 tys. wychowanków, a trzy lata póĨniej pomocą objĊto 30 tys.
dzieci. O dziaáaniach tych pisano: Codziennie rano jadą do wszystkich szkóá wozy
naáadowane mlekiem i buákami. Przy kaĪdej szkole istnieje kuchnia, w której mleko to jest ogrzewane w specjalnych kotáach. A wystarczy pójĞü do jednej ze szkóá
i przyjrzeü siĊ tym objawom niekáamanej radoĞci, jaka towarzyszy rozdawnictwu
posiáku, by zrozumieü jak wielkie znaczenie ma ta akcja spoáeczna doĪywiania
biednych dzieci w àodzi 13. Od 1937 r. dodatkowo w okresie 26 zimowych tygodni
wydawano w szkoáach powszechnych dla tysiąca uczniów z najuboĪszych rodzin
porcje obiadowe, z których na kaĪdą przeznaczono 20 gramów miĊsa, 7 gramów
sáoniny, 8 gramów skwarków i 10 gramów innych táuszczów14.
W obszarze zainteresowania „Ilustrowanej Republiki” znalazáo siĊ takĪe
szkolnictwo Ğrednie, któremu poĞwiĊcano stosunkowo duĪo uwagi. Z nieskrywanym sarkazmem pisano, Īe 600-tysiĊcze miasto do poáowy lat trzydziestych
posiadaáo zaledwie trzy paĔstwowe gimnazja – dwa mĊskie i jedno ĪeĔskie, a po
latach staraĔ uruchomiono jeszcze jedno, przeznaczone dla cháopców. Co roku
w dniach zapisów i egzaminów oblegaáy je setki máodzieĪy, a tylko nieliczni
zostawali przyjĊci w poczet uczniów. Zaledwie jedno z nich – im. Mikoáaja Kopernika, choü nie posiadaáo boiska, to zlokalizowane byáo w solidnym gmachu,

12

M., Echa zabawy tanecznej w szkole, „IR” 1938, nr 62, s. 7; nr 67, s. 5; nr 71, s. 10.
Sum., Garnuszek mleka z buáką otrzymuje kaĪde gáodne dziecko w szkole powszechnej, „IR” 1931,
nr 334, s. 8. Zob. teĪ: 30.000 dzieci áódzkich otrzymuje w szkole poĪywne Ğniadanie, „IR” 1934, nr 132, s. 5;
O doĪywianiu dzieci w szkoáach powszechnych, „IR” 1937, nr 326, s. 9; DoĪywianie dzieci w szkoáach, „IR”
1938, nr 290, s. 5.
14
Tysiąc obiadów dla dziatwy szkolnej postanowiá wydaü Zarząd Miejski w ramach akcji doĪywiania,
„IR” 1937, nr 303, s. 5.
13
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dostosowanym do wymagaĔ szkolnych, przekazanym na wáasnoĞü paĔstwu przez
fabrykanta Edwarda Heimana-Jareckiego. Wszystkie inne budynki takich norm
nie speániaáy. Gimnazjum im. Gabriela Narutowicza funkcjonowaáo w wynajmowanym w obiekcie, z pracowniami przedmiotowymi usytuowanymi na poddaszu,
Gimnazjum im. Stefana ĩeromskiego – w Banku Przemysáowym, bez dostĊpu
do sali gimnastycznej i auli, a Gimnazjum im. Emilii Sczanieckiej dzieliáo lokal
razem z Radą Miejską15.
Caáy ciĊĪar ksztaácenia na poziomie Ğrednim w àodzi spadá wiĊc na szkolnictwo prywatne. WĞród licznych artykuáów dotyczących tych placówek dominowaáy teksty obrazujące borykanie siĊ wiĊkszoĞci z trudnoĞciami natury Þnansowej
i wynikającymi z nich konsekwencjami. UboĪenie mieszkaĔców miasta, nawet
Ğrednio- i dobrze sytuowanych powodowaáo stopniowe zmniejszanie siĊ liczby
uczniów oraz niesystematyczne opáacanie nauki. Z jednej strony opisywano nierzadkie przypadki zaniechania wypáacania pensji nauczycielom w ostatnich miesiącach roku, z drugiej – usuwania gimnazjalistów ze szkóá za zalegáoĞci w regulowaniu czesnego, które w niektórych z nich wynosiáo od 960 do 1100 zá rocznie
we wszystkich klasach – od I do VIII, w innych byáo zróĪnicowane – od 300
do 400 zá w klasach niĪszych, od 500 do 800 zá w klasach Ğrednich i od 800 do
1100 zá w klasach wyĪszych. Gazeta zwracaáa uwagĊ na niewychowawczy i niemoralny sposób „eksmitowania” cháopców i dziewcząt ze szkoáy, odbywający siĊ
w obecnoĞci wszystkich uczniów danej klasy. W sposób demonstracyjny wywoáywano ich z áawek, piĊtnowano przewinienie i nakazywano udanie siĊ do domu.
Monity pisane w tej sprawie przez rodziców do ministerstwa oĞwiaty przyniosáy
efekt w postaci wystosowanego do dyrekcji gimnazjów prywatnych zarządzenia
zabraniającego wáączania dzieci w skomplikowane kwestie Þnansowe powstające
miĊdzy szkoáami a osobami sprawującymi nad nimi pieczĊ 16.
Sprawą wielokrotnie podnoszoną na áamach áódzkiego dziennika staáy siĊ
egzaminy maturalne, których redakcja byáa zdecydowanym przeciwnikiem.
Wyraz tej postawie dawano w artykuáach, których tytuáy brzmiaáy: Bezcelowe
tortury egzaminacyjne, MĊki máodzieĪy, która u progu Īycia skazana jest na…
„krzyĪowy ogieĔ pytaĔ”, ZnĊcanie siĊ nad máodzieĪą czy Máodzi mĊczennicy
matury. Tym samym „Ilustrowana Republika” wáączyáa siĊ w nurt rozwaĪaĔ nad
celowoĞcią utrzymywania ostatniego egzaminu gimnazjalnego. Swoje stanowisko
uzasadniaáa zarówno zbytnim obciąĪaniem psychicznym uczniów podczas jego

15
Trzy gimnazja w àodzi, dwa mĊskie i tylko jedno – ĪeĔskie, „IR” 1932, nr 184, s. 5; àódĨ ma zalewie
4 gimnazja paĔstwowe, a i te mieszczą siĊ w nieodpowiednich budynkach, „IR” 1938, nr 59, s. 6.
16
Bez zwyciĊzców i zwyciĊĪonych. Walka miĊdzy nauczycielstwem a wáaĞcicielami szkóá demoralizuje
máodzieĪ, „IR” 1925, nr 28, s. 7; Upadek prywatnych szkóá Ğrednich, „IR” 1925, nr 65, s. 7; Eksmisja ucznia
ze szkoáy za niewypáacenie przez rodziców wpisu szkolnego, „IR” 1929, nr 26, s. 5; S., Troski i zmartwienia
rodziców, „IR” 1929, nr 262, s. 5; Nie odsyáaü dzieci do domu, „IR” 1932, nr 38, s. 5; Apel do wáaĞcicieli szkóá
Ğrednich, „IR” 1932, nr 66, s. 4; Czesne w gimnazjach prywatnych powinno byü obniĪone, „IR” 1933, nr 223,
s. 5; Szkoáy Ğrednie bez uczniów, „IR” 1934, nr 220, s. 8.
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zdawania, doprowadzającym wielu do wyczerpania nerwowego, jak i wzglĊdami
zdroworozsądkowymi, które zawieraáy siĊ w stwierdzeniu, Īe wieloletnie przebywanie w szkole Ğredniej, obserwacja, kontrola i ocena osiągniĊü wychowanka,
dokonywane na bieĪąco, stawaáy siĊ wystarczającymi przesáankami do wydania
opinii, czy dana osoba moĪe zostaü absolwentem szkoáy Ğredniej, czy teĪ nie.
Dowodzono: PrzecieĪ to zrozumiaáe, Īe ucznia záego Īaden egzamin niczego
nie nauczy, ucznia dobrego zaĞ niepotrzebnie siĊ tylko wyczerpie do ostatnich
granic moĪliwoĞci 17. Dlatego teĪ z duĪą satysfakcją przyjmowano kaĪdą propozycjĊ zgáaszaną przez róĪne Ğrodowiska szkolne, zmierzającą do choü czĊĞciowego
záagodzenia dotychczasowych praktyk. Do takich naleĪaá projekt Towarzystwa
Nauczycieli Szkóá ĝrednich i WyĪszych ogáoszony w 1929 r., w którym postulowano, aby gimnazja wydawaáy dwa rodzaje Ğwiadectw dojrzaáoĞci: bez egzaminu maturalnego, dla tych, którzy planują podjĊcie pracy w wojsku, urzĊdach
paĔstwowych, samorządowych itp., dające teĪ prawo wstĊpu do wyĪszych szkóá
zawodowych oraz potwierdzających záoĪenie egzaminu maturalnego, umoĪliwiając dziĊki temu zainteresowanym studiowanie na uniwersytetach i politechnikach18. Podobnie z ĪyczliwoĞcią przyjĊto okólnik wydany przez ministerstwo
oĞwiaty w 1931 r., zwracający uwagĊ na koniecznoĞü stwarzania podczas matur
przyjaznej i Īyczliwej atmosfery, której dodatkowo sáuĪyü miaáo przeprowadzanie
egzaminów ustnych, nie, jak to byáo w zwyczaju, w obszernych salach z wielkim
stoáem przykrytym zielonym suknem, ale w klasach szkolnych, w których zwykle
odbywaáa siĊ nauka19.
DuĪą pomoc, tak w przygotowaniu siĊ máodzieĪy do matur, jak i realizacji
programów nauczania w róĪnych typach szkóá „Ilustrowana Republika” dostrzegaáa w wykorzystywaniu programów radiowych. Polecaáa gimnazjalistom ostatnich klas sáuchanie cyklu audycji stanowiących powtórzenie i uzupeánienie wiedzy z literatury polskiej i obcej, historii oraz nauk przyrodniczych, nauczycielom
zaĞ – systematyczne organizowanie „godzin z radiem”, które oferowaáo atrakcyjne lekcje „Īywego sáowa”. Informowaáa teĪ Ğrodowiska czytelników o powstaniu
Spoáecznego Komitetu Radiofonizacji Kraju, którego celem byáo wyposaĪenie
wszystkich szkóá w radioodbiorniki. W àodzi jako pierwsza rozpoczĊáa dziaáania w tym zakresie miejscowa rozgáoĞnia Polskiego Radia, która nieodpáatnie
przekazywaáa aparaty poszczególnym placówkom edukacyjnym. DziĊki zaangaĪowaniu wielu instytucji w marcu 1938 r. wszystkie szkoáy w mieĞcie mogáy juĪ
odbieraü audycje kierowane do uczniów, a w paĨdzierniku – ponad poáowa z nich
na terenie powiatu áódzkiego. DuĪe udogodnienie przyniosáo rozporządzenie mi17

Sum., Egzaminy maturalne winny byü skasowane, „IR” 1929, nr 139, s. 7. Zob. teĪ: ZnĊcanie siĊ nad
máodzieĪą. Egzamin maturalny nic nikomu nie daje, „IR” 1934, nr 115, s. 5; Máodzi mĊczennicy matury, „IR”
1935, nr 142, s. 7.
18
S., Matury bez egzaminów. Projekt towarzystwa nauczycieli szkóá Ğrednich, „IR” 1929, nr 141, s. 7.
19
Uproszczone egzaminy maturalne. Doniosáy okólnik ministerstwa oĞwiaty spowoduje zupeáną zmianĊ
nastrojów podczas egzaminów, „IR” 1931, nr 140, s. 6.
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nistra poczt i telegrafów, które wprowadziáo ulgi dla szkóá w opáacie abonamentowej, polegające na zniesieniu ĞwiadczeĔ za posiadanie dodatkowych punktów
odbiorczych w klasach w postaci gáoĞników 20.
NiezaleĪnie od przywoáanej problematyki poszczególne wydania gazety
zapeániano równieĪ treĞciami związanymi z likwidacją áódzkiego kuratorium,
planowanymi przez resort oĞwiaty reformami i wprowadzanymi drobnymi zmianami w szkolnictwie, zapisami do szkóá czy teĪ ustaleniami dotyczącymi godzin
rozpoczynania lekcji.
„Ilustrowana Republika” otwieraáa swoje áamy równieĪ na zagadnienia poĞwiĊcone sprawom nauczycielskim. W swej wiĊkszoĞci dotyczyáy one trudnej
sytuacji, w jakiej znajdowaáa siĊ ta grupa zawodowa. W roku 1925 dziennik
rozpocząá dociekania przyczyn pojawiających siĊ pogáosek o planowanych przez
áódzkie kuratorium zwolnieniach nauczycieli szkóá powszechnych. Dzieląc siĊ zasiĊgniĊtymi u Ĩródáa informacjami, wyjaĞniaá, Īe ci wszyscy, którzy nie dopeánili
obowiązku záoĪenia wymaganego egzaminu w wyznaczonym przepisami terminie albo nie posiadali przepracowanych trzech lat w szkolnictwie, otrzymają wymówienia jako osoby nieposiadające kwaliÞkacji, a ich miejsca, w razie potrzeby,
przejmą absolwenci seminariów nauczycielskich. Jedyną moĪliwoĞcią utrzymania
zatrudnienia byáo podjĊcie posady na prowincji21. NaleĪy zaznaczyü, Īe decyzje
o redukcji zatrudnienia spowodowane zostaáy zmniejszającą siĊ liczbą dzieci
rozpoczynających naukĊ na najniĪszym poziomie ksztaácenia. W áódzkim okrĊgu
szkolnym 1 wrzeĞnia 1925 r. obowiązek szkolny podjĊáo o 5 tys. uczniów mniej niĪ
rok wczeĞniej. Te same pobudki kierowaáy wáadzami oĞwiatowymi w przypadku
wprowadzenia zasady realizowania etatu w kilku placówkach na terenie àodzi.
Gazeta opisywaáa sytuacje, w których poszczególni nauczyciele „pielgrzymowali”
po róĪnych dzielnicach, od jednej szkoáy do drugiej, aby wypracowaü odpowiednią liczbĊ godzin dydaktycznych. Zdarzaáo siĊ, Īe byli zobowiązani prowadziü
zajĊcia lekcyjne nawet w kilku okolicznych miejscowoĞciach22.
Wspominano równieĪ o czĊstych przypadkach rozdzielania maáĪeĔstw nauczycielskich, polegających na przenoszeniu jednego z maáĪonków do innego,
znacznie oddalonego miasta lub wsi albo teĪ udzielania odmownych odpowiedzi
na skáadane podania do inspektoratów przez osoby planujące Ğlub, w których
wystĊpowaáy o uzyskanie zatrudnienia w szkoáach w jednej okolicy. Pisano: I oto
Zob. np. Radio przygotowuje do matury, „IR” 1934, nr 95, s. 6; Lekcje Īywego sáowa, „IR” 1937, nr 37,
s. 6; Radio w szkoáach áódzkich, „IR” 1937, nr 48, s. 6; Codziennie dwie audycje dla szkóá, „IR” 1937, nr 232,
s. 8; W kaĪdej szkole odbiornik. Apel Spoáecznego Komitetu Radiofonizacji Kraju, „IR” 1937, nr 273, s. 4; Ulgi
dla szkóá i szpitali w opáatach abonamentowych za radio, „IR” 1937, nr 284, s. 9; Dziatwa szkolna jest wdziĊczna spoáecznemu komitetowi radiofonizacji àodzi, „IR” 1938, nr 83, s. 9; Radiofonizacja powiatu áódzkiego,
„IR” 1938, nr 279, s. 8.
21
Ego, Nie redukcja, lecz dymisje, „IR” 1925, nr 38, s. 5.
22
O 5 tysiĊcy dzieci mniej uczĊszczaü bĊdzie do szkóá powszechnych w roku bieĪącym, „IR” 1925, nr 65,
s. 7; „Sanacyjny” kontredans. Tranzlokacja nauczycieli z jednej szkoáy do drugiej wytwarza niebywaáy chaos
i rozgoryczenie, „IR” 1925, nr 70, s. 6.
20
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máodzi maáĪonkowie muszą czekaü nieraz po kilka lat nim bĊdą mogli zamieszkaü razem, a na razie przebywają w róĪnych nieraz bardzo odlegáych miejscach
od siebie, widując siĊ w czasie wakacji lub ferii Ğwiątecznych 23. Dostrzegając
krzywdĊ i rozgoryczenie tych nauczycieli, wskazywano na zwiĊkszenie kosztów
ich utrzymania ze wzglĊdu na koniecznoĞü prowadzenia dwóch gospodarstw domowych i niekorzystny wpáyw na Īycie rodzinne, powodujący niekiedy rozpad
związku. PodkreĞlano teĪ, iĪ skutkowaáo to równieĪ brakiem zaangaĪowania
i niechĊtnym stosunkiem do wykonywanej pracy.
Wedáug relacji gazety lata wielkiego kryzysu gospodarczego przyniosáy nie
tylko zdecydowane pogorszenie poáoĪenia materialnego mieszkaĔców àodzi,
zatrudnionych w wiĊkszoĞci w fabrykach, ale równieĪ przyczyniáy siĊ do pogorszenia poáoĪenia ekonomicznego nauczycielstwa. W nagáówkach artykuáów
podejmujących ten problem dominowaáy okreĞlenia, które charakteryzowaáy istniejący stan rzeczy – „przepracowanie, nĊdza i gáód”. Precyzyjnie pokazywano
zmniejszanie siĊ z miesiąca na miesiąc kwoty i tak niewielkich poborów, jakie
otrzymywali wychowawcy dzieci i máodzieĪy. O ile jeszcze w marcu 1931 r.
nauczyciel kategorii dziewiątej zarabiaá 280 zá, otrzymując takĪe dodatek miejski w kwocie 20 zá, to w maju tego samego roku caáoĞü dochodów zamykaáa siĊ
w 211 zá. W przeciągu zalewie dwóch miesiĊcy áódzki magistrat przestaá wypáacaü wspomniany dodatek, wycofano 25-záotowy dodatek mieszkaniowy, podwyĪszono skáadkĊ emerytalną o 10 zá, a páacĊ zasadniczą zredukowano o 15 procent.
Dla zobrazowania trudnych warunków Īyciowych tej grupy spoáecznej zamieszczono list jednego z nauczycieli szkóá powszechnych adresowany do redakcji
„Ilustrowanej Republiki”, w którym pedagog dokonaá bilansu swoich wpáywów
i wydatków, wyjaĞniając: Jestem nauczycielem VIII kategorii, a wiĊc w hierarchii
nauczycielskiej zajmujĊ doĞü wysokie stanowisko. PracujĊ w swoim zawodzie
nieprzerwanie 17 lat. Jestem Īonaty i mam dwoje dzieci. ĩona moja jest chorowita i nie pracuje poza domem. […] W dniu 1 maja [1931 r. – I. M.] wypáacono
mi 226 zá 46 gr. tytuáem moich poborów […]. Za syna w szkole páacĊ 110 záotych
miesiĊcznie. Na bardzo skromne utrzymanie rodziny przeznaczyáem 120 záotych
miesiĊcznie. […] Skáadka do związku wynosi zá. 4,40. PrenumerujĊ gazetĊ, której
wszak czáowiek inteligentny odmówiü sobie nie moĪe – páacĊ za to 5 zá. miesiĊcznie. Golenie [chodzi o strzyĪenie wáosów – I. M.] to áącznie z papierosami musi
mnie kosztowaü 12 záotych. […] Obowiązki sáuĪącej musi speániaü moja Īona. Ale
wydatki drobne, które zawsze pocháania za sobą Īycie w mieĞcie, wynosiü muszą
co najmniej 8 záotych. Zsumowaáem te wydatki. Otrzymaáem 259,40. Na tych pozycjach oszczĊdzaü juĪ chyba bardziej nie moĪna, a tymczasem deÞcyt miesiĊczny
juĪ z góry wynosi 32, 94. Skąd wezmĊ tĊ sumĊ, nie wiem. A za co kupiĊ dla siebie
jakiĞ garnitur, bodaj raz do roku, za co kupiĊ sukienkĊ dla Īony, ubranka dla dzie-

23

Separacja od stoáu i áoĪa. MąĪ i Īona pracują w róĪnych miejscowoĞciach, „IR” 1929, nr 319, s. 5.
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ci? Za co kupiĊ trochĊ bielizny? O pójĞciu do teatru czy do kina juĪ w ogóle mowy
nie ma…24.
W tym kontekĞcie doniesienia gazety dotyczące dodatkowego zarobkowania
nauczycieli dopeániają obrazu ich sytuacji bytowej. Jeszcze w 1925 r. i w latach
kolejnych mogli oni za zgodą przeáoĪonego, czyli inspektora, udzielaü prywatnych lekcji. Od 1930 r. áódzkie kuratorium – pod groĨbą utraty etatu – zabroniáo
podejmowania jakiegokolwiek zatrudnienia poza szkoáą. Natomiast piĊü lat
póĨniej ministerstwo oĞwiaty wydaáo zarządzenie podobnej treĞci, wyjaĞniając,
Īe decyzja podyktowana jest troską o rzesze bezrobotnych nauczycieli, którym
koledzy posiadający posady odbierali pracĊ25.
NiezaleĪnie od wáasnych trosk egzystencjalnych nauczyciele w àodzi potraÞli
wykazaü siĊ oÞarnoĞcią i pozytywnie odpowiedzieü na wezwania wáadz paĔstwowych apelujących do spoáeczeĔstwa o Þnansowe wspieranie najbiedniejszych.
Donoszono, Īe jako pierwsi w kraju zorganizowali oni specjalną sekcjĊ dla koordynowania dziaáaĔ w tym zakresie, do której weszli przedstawiciele nauczycieli
szkóá powszechnych, Ğrednich i zawodowych oraz administracji szkolnej z caáego
województwa. DziĊki wyraĪeniu zgody na potrącenia póá procenta z wáasnych
miesiĊcznych poborów uzbierano 29 tys. zá, przekazując je stosownym komitetom na pomoc potrzebującym rodzinom, doĪywianie dzieci w szkoáach i dla
bezrobotnych nauczycieli w àodzi26.
Od 1936 r., kiedy zaistniaáy przesáanki, Īe kryzys gospodarczy w Polsce
zmierza ku przesileniu, na áamach „Ilustrowanej Republiki” zaczĊáy pojawiaü siĊ
artykuáy relacjonujące starania o zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników
dydaktycznych áódzkim szkoáom powszechnym. Z inicjatywą taką wyszedá tamtejszy Zarząd Oddziaáu Związku Nauczycielstwa Polskiego, który w memoriale
skierowanym do Ministra WyznaĔ Religijnych i OĞwiecenia Publicznego Wojciecha ĝwiĊtosáawskiego domagaá siĊ 50 etatów, aby raz na zawsze skoĔczyü
z Þkcją ksztaácenia, polegającą na nauczaniu 60–70 uczniów w klasie. Jako dodatkowy argument przywoáywano fakt, iĪ w trudnych pod wzglĊdem ekonomicznym ostatnich latach àódĨ byáa jedynym miastem obejmującym wszystkie dzieci
obowiązkiem szkolnym. W styczniu i czerwcu 1937 r. zamieszczano informacje
z konferencji centralnych wáadz oĞwiatowych z naczelnikami biur personalnych
kuratoriów okrĊgów szkolnych, podczas których padaáy deklaracje o przydzieleniu 4 tys. nowych etatów i przywróceniu 1,5 tys. miejsc pracy zwolnionych

24
Gáos rozpaczy nauczyciela. Jak wyĪyü wraz z rodziną za 226 zá. mies., „IR” 1931, nr 130, s. 5. Zob. teĪ:
J., GroĨna sytuacja w szkolnictwie. Nauczycielstwo jest przepracowane i gáodne, „IR” 1931, nr 122, s. 6; Sum.,
Tragiczna sytuacja nauczycielstwa. Wychowawcy máodego pokolenia cierpią gáód i nĊdzĊ, „IR” 1931, nr 125,
s. 7.
25
Nauczyciel, który szuka dodatkowego zajĊcia musi mieü pozwolenie inspektora szkolnego, „IR” 1925,
nr 65, s. 5; Sum., Tragiczna sytuacja…, s. 7; Nauczycielom nie wolno zarobkowaü ubocznie lekcjami, „IR”
1935, nr 46, s. 5.
26
OÞarnoĞü nauczycielstwa. Do 15 grudnia nauczycielstwo zebraáo dla najbiedniejszych 29 tys. zá., „IR”
1931, nr 351, s. 5.
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w sposób naturalny. Jak wynika jednak z pojawiających siĊ publikacji, àódĨ przy
podziale tej puli musiaáa zostaü w powaĪnej mierze pominiĊta, bowiem juĪ rok
póĨniej ZNP wystosowaá – przy poparciu grodzkiego i powiatowego inspektoratu
– nastĊpne pismo do ministerstwa WRiOP, w którym wystĊpowaá o 120 etatów
dla miasta i co najmniej 100 dodatkowych dla okolicznych miejscowoĞci, gdzie
455 nauczycieli edukowaáo 28 577 uczniów, a na ukoĔczeniu pozostawaáa budowa
kilku gmachów szkolnych27.
NiezaleĪnie od omówionej powyĪej problematyki zdarzaáy siĊ równieĪ
przypadki drukowania na bieĪąco przez áódzka gazetĊ ogáaszanych przepisów
regulujących kwestie formalnych wymagaĔ w stosunku do zawodu nauczycielskiego. W 1929 r. przeprowadzono szczegóáową analizĊ projektu rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej dotyczącego kwaliÞkacji nauczycieli szkóá powszechnych. Chwaląc potrzebĊ wydania takiego dokumentu, wskazywano na
dotychczasowy brak jednoznacznych rozwiązaĔ w tym zakresie, prowadzący
do sytuacji, w której nie tylko w poszczególnych miastach, ale i ich dzielnicach
oceniano nauczycieli wedáug róĪnych kryteriów. Ujawniano, Īe proponowane
ujednolicenie przepisów nie przewidywaáo, jak to niejednokrotnie miaáo miejsce, sprawdzania wiedzy kursowej z poszczególnych przedmiotów wykáadanych
w szkole Ğredniej, ale koncentrowaáo siĊ gáównie na praktycznych – dydaktycznych i wychowawczych umiejĊtnoĞciach nauczyciela. Zgodnie z zaáoĪeniami
podczas egzaminu kwaliÞkacyjnego, skáadanego nie póĨniej niĪ w ciągu piĊciu
lat od momentu zatrudnienia, oprócz wykazania siĊ zdolnoĞciami kierowania
edukacją dzieci przewidywano koniecznoĞü udowodnienia miĊdzy innymi
znajomoĞci dziedziny administracji szkolnej i zasad higieny28. Podobnie byáo
w przypadku wydania przez ministra Wacáawa JĊdrzejewicza nowej instrukcji
w sprawie kwaliÞkowania nauczycieli, o której „Ilustrowana Republika” pisaáa
w lutym 1935 r. Zaznaczaáa, Īe jej pojawienie siĊ wychodziáo naprzeciw oczekiwaniom organizacji nauczycielskich, które zabiegaáy o nią od dáuĪszego czasu.
Wskazywano, Īe jedną z intencji ministra oĞwiaty przy ustalaniu podstawy formuáowania opinii i ustalania kwaliÞkacji nauczyciela byáo przestrzeganie przez
przeáoĪonych normy kierowania siĊ nie subiektywnymi odczuciami, ale obiektywizmem i poczuciem odpowiedzialnoĞci, a wiĊc jego wartoĞcią zawodową,
inteligencją, kulturą umysáową, stosunkiem […] do miejscowej ludnoĞci, […]
pracy oĞwiatowej i spoáecznej, a takĪe stosunkami osobistymi i rodzinnymi 29.

27
PowiĊkszenia iloĞci nauczycieli domaga siĊ zw. nauczycielstwa polskiego, „IR” 1936, nr 20, s. 5;
5.500 nauczycieli otrzyma pracĊ w szkoáach powszechnych, „IR” 1937, nr 30, s. 4; 4 tysiące nauczycieli otrzyma pracĊ w szkolnictwie powszechnym, „IR” 1937, nr 151, s. 4; W àodzi brak nauczycieli. Z.N.P. domaga siĊ
przydzielania dodatkowych 120 etatów nauczycielskich, „IR” 1938, nr 88, s. 6.
28
Ego, KwaliÞkacje nauczycieli szkóá powszechnych zostaáy nareszcie okreĞlone w projekcie rozporządzenia P. Prezydenta Rzeczypospolitej, „IR” 1928, nr 49, s. 7.
29
Jak kwaliÞkowaü nauczycieli. Nowa instrukcja ministerstwa w. r. i oĞwiecenia publicznego, „IR” 1935,
nr 58, s. 8.
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Ponadto zwrócono uwagĊ na istniejącą wówczas moĪliwoĞü odwoáywania siĊ od
uzyskanej oceny niedostatecznej do wáadz wyĪszej instancji.
Dzieci i máodzieĪ stosunkowo czĊsto stawaáy siĊ obiektem zainteresowania
áódzkiej gazety, która gáównie skupiaáa siĊ na odnotowywaniu ich nieakceptowanych zachowaĔ. Donosiáa o rozszerzającej siĊ wĞród najmáodszej czĊĞci
spoáeczeĔstwa pladze nagminnego siĊgania po uĪywki. ĝwiadczyáy o tym drukowane wyniki badaĔ przeprowadzonych w 1929 r. przez wáadze oĞwiatowe w publicznych szkoáach powszechnych w àodzi. Okazaáo siĊ, Īe na 44 622. uczniów,
którzy wypeánili ankietĊ, 1165. codziennie spoĪywaáo alkohol, 3609 – kilka razy
w tygodniu, 10 633 – raz w tygodniu, a pozostali – od czasu do czasu. Równie
niepokojąco prezentowaáy siĊ informacje ujawniające, Īe w 90 procentach tych
przypadków wódkĊ otrzymywali od rodziców, bliĪszych lub dalszych krewnych
oraz znajomych. Inne dane, pozyskane w tym samym roku dziĊki inicjatywie
dyrekcji jednego z áódzkich gimnazjów, wskazywaáy, Īe jedna trzecia tamtejszej
máodzieĪy paliáa papierosy, z czego wiĊkszoĞü kontakt z nikotyną rozpoczĊáa juĪ
w klasie czwartej. Motywy siĊgania po wyroby tytoniowe sprowadzaáy siĊ do
chĊci naĞladowania starszych, pragnieĔ zaimponowania otoczeniu, a w szczególnoĞci koleĪankom – pensjonarkom, wzglĊdów natury towarzyskiej. Kilka lat
póĨniej dziennik informowaá czytelników, Īe wobec nasilającego siĊ zjawiska
alkoholizowania siĊ dzieci kuratorium rozesáaáo do szkóá zarządzenie zobowiązujące nauczycieli do bacznej obserwacji objawów Ğwiadczących o spoĪywaniu
niedozwolonych napojów przez uczniów oraz organizowania specjalnych spotkaĔ
z rodzicami, mających na celu uĞwiadomienie im koniecznoĞci wspólnego zwalczania tego zgubnego naáogu30.
Choü na áamach „Ilustrowanej Republiki” wzmianki dotyczące przewinieĔ
i wystĊpków uczennic o charakterze obyczajowym nie goĞciáy zbyt czĊsto, to
uwadze redaktorów dziennika nie uszáy wydarzenia, którymi przez dáuĪszy okres
Īyáa opinia publiczna. Jednym z nich byáa ucieczka trzech gimnazjalistek z Piotrkowa Trybunalskiego, pochodzących z tzw. dobrych obywatelskich domów.
Policyjne poszukiwania doprowadziáy do odnalezienia dziewcząt w hotelu w jednym z miast województwa poznaĔskiego. Pieniądze otrzymane przez rodziców
na zapáacenie czesnego przeznaczyáy na realizacjĊ swoich najskrytszych marzeĔ,
którymi byáy: wyjazd do Berlina, zaangaĪowanie siĊ w tamtejszej wytwórni Þlmowej i zostanie wielkimi gwiazdami kina. W innym opisywanym przypadku
spodziewająca siĊ dziecka 17-letnia uczennica áódzkiej szkoáy, po decyzji narzeczonego, który odmówiá zawarcia z nią związku maáĪeĔskiego, za namową koleĪanki i w tajemnicy przed rodzicami dokonaáa pokątnego usuniĊcia ciąĪy. Kiedy
sprawa wyszáa na jaw, po przeprowadzonym Ğledztwie skazana zostaáa przez sąd
na trzy miesiące wiĊzienia w zawieszeniu na trzy lata31.
30
Dzieci piją wódkĊ, „IR” 1929, nr 26, s. 7; D. K-ski, Dzieci, które palą i piją…, „IR” 1929, nr 64, s. 7;
Alkoholizm wĞród dzieci, „IR” 1937, nr 305, s. 6.
31
Panienki uciekáy z domu, marząc o karierze gwiazd Þlmowych, „IR” 1929, nr 8, s. 5; 17-letnia uczennica szkoáy áódzkiej oskarĪona o spĊdzenie páodu, „IR” 1931, nr 147, s. 6.
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Licznie pojawiające siĊ artykuáy dowodzą, Īe uczniowie róĪnych typów szkóá
byli sprawcami wybryków, które nosiáy znamiona pospolitych czynów karalnych.
Na dziaáalnoĞci przemytniczej ujĊty zostaá uczeĔ áódzkiego gimnazjum Kazimierz
Morawski, który po nawiązaniu kontaktów z szajką przestĊpczą systematycznie
przewoziá z Niemiec (w specjalnie wykonanych schowkach wagonowych) znaczne iloĞci tytoniu. Z kolei warszawski konduktor pociągu pospiesznego schwytaá
ucznia szkoáy doksztaácającej dokonującego regularnie za pomocą hamulca rĊcznego zatrzymaĔ pociągów przejeĪdĪających przez stacjĊ Wáochy. Przez dáugi czas
poszukiwano kilku- i kilkunastoletnich cháopców trudniących siĊ uszkadzaniem
urządzeĔ kolejowych. Nie tylko ukáadali kamienie na torach, ale teĪ rozbijali
latarnie i przecinali druty sygnalizacyjne oraz niszczyli izolatory przewodów telegraÞcznych. W stolicy doszáo równieĪ do aresztowania dwóch uczniów krakowskich szkóá – 15-letniego Jerzego Bąkowskiego i 16-letniego Zbigniewa Koszcza,
którzy po zabraniu 2800 zá z mieszkania znanego lekarza w swoim rodzinnym
mieĞcie zbiegli do Warszawy, gdzie w towarzystwie kobiet lekkich obyczajów
wydawali pieniądze w restauracjach. Kiedy w stosukowo krótkim czasie zabrakáo
im Ğrodków Þnansowych, zajĊli siĊ kradzieĪami walizek podróĪnych na Dworcu
Gáównym. Ujawniono takĪe, iĪ w jednej ze szkóá w duĪym mieĞcie na terenie
kraju w ciągu tylko jednego roku doszáo do 260 przypadków kradzieĪy drobnych
przedmiotów: ksiąĪek, scyzoryków, portmonetek, piórników, kanapek itp. Jeszcze inne zdarzenie dotyczyáo zatrzymania w àodzi Józefa Piekarskiego – ucznia
IV klasy gimnazjum im. M. Kopernika, który na drzwiach zakáadu krawieckiego
Jakuba Czartoryskiego zawiesiá antyĪydowską ulotkĊ. Na negatywną reakcjĊ wáaĞciciela Þrmy odpowiedziaá wybijaniem szyb i ugodzeniem mĊĪczyzny áomem32.
O zaangaĪowaniu siĊ máodzieĪy szkolnej w sprawy polityczne, ideologiczne
oraz narodowoĞciowe i przenoszeniu wyznawanych przez siebie poglądów na
grunt szkolny Ğwiadczą zajĞcia, jakie miaáy miejsce w caáym okresie dwudziestolecia miĊdzywojennego. WĞród wielu z nich „Ilustrowana Republika” przywoáywaáa ekscesy, do jakich doszáo w niektórych áódzkich szkoáach po przewrocie
majowym w 1926 r. W klasach uczniowie zakáadali partie sympatyków „piásudczyków” i „witosowców”, opowiadając siĊ lub wystĊpując przeciwko nowo powoáanemu rządowi. Kiedy argumenty sáowne przestaáy docieraü do adwersarzy,
dyskusje przeksztaácaáy siĊ w regularne bójki, mające zapewniü moralne zwyciĊstwo wáasnemu ugrupowaniu33.
Na przeáomie 1927 i 1928 roku dziennik na bieĪąco informowaá o gáoĞnym
w àodzi aresztowaniu szeĞciu uczennic ostatnich klas Gimnazjum ĩeĔskiego
im. Elizy Orzeszkowej i gimnazjum Romy KonopczyĔskiej-Sobolewskiej. Akt
32
Zob. np. UczeĔ gimnazjalny przemytnikiem, „IR” 1933, nr 60, s. 8; 17-letni uczeĔ zatrzymywaá pociągi
pospieszne, „IR” 1937, nr 9, s. 5; Niebezpieczne wybryki dzieci, „IR” 1937, nr 293, s. 5; Uczniowie krakowscy
niebezpiecznymi záodziejami, „IR” 1937, nr 233, s. 11; CoĞ o máodzieĪy szkolnej. 260 wypadków kradzieĪy
w jednej ze szkóá Ğrednich, „IR” 1937, nr 322, s. 7; UczeĔ z áomem w rĊce, „IR” 1938, nr 283, s. 5.
33
Wojna domowa w szkole. WĞród dziatwy szkolnej powstaáy dwa obozy – „piásudczyków” i „witosowców”, „IR” 1926, nr 137, s. 7.

164

IWONNA MICHALSKA

oskarĪenia zarzucaá im utworzenie konspiracyjnego koáa máodzieĪy komunistycznej, zajmowanie siĊ kolportaĪem bibuáy partyjnej i agitacjĊ. Wyrokiem sądu
trzy uczennice skazane zostaáy na 10 i 6 miesiĊcy pobytu w twierdzy, pozostaáe
trzy – uniewinniono. Ze wzglĊdu na fakt, Īe Ğrodek zapobiegawczy zamieniono dla kaĪdej z nich na kaucjĊ w wysokoĞci 500 zá, po jej wpáaceniu wszystkie
oskarĪone pozostaáy na wolnoĞci34. W jednym z komentarzy na ten temat gazeta
pisaáa: W szkoáach wykryto juĪ kluby samobójców, kokainistów, w szkoáach áapano záodziei, dzieci oddające siĊ nierządowi, w szkoáach graáo siĊ w karty, szeroko
uprawiaáo pornograÞĊ, w szkoáach popeániano mordy […]. Szkoáa nie jest niczem
oderwanem od Īycia i nie moĪna jej odgrodziü drutem kolczastym. MáodzieĪ szkolna, szczególnie w starszych klasach, jest zawsze dokáadną kopią spoáeczeĔstwa ze
wszystkimi jego dodatnimi i ujemnymi stronami 35.
W drugiej poáowie lat trzydziestych XX w. na áamach áódzkiej gazety zaczĊáy
pojawiaü siĊ doniesienia o próbach wprowadzania „getta áawkowego” w zawodowej szkole doksztaácającej przy ul. GdaĔskiej 90, szkole zawodowej przy
ul. KiliĔskiego 109 i przy Sienkiewicza 15. Inicjatorami tych zajĞü byáy grupy
máodzieĪy mĊskiej, które Īądaáy od nauczycieli przemieszczenia uczniów-ĩydów
do áawek po lewej stronie sali. Dodatkowo domagali siĊ, aby do tablicy wzywani
byli uczniowie w wyznaczonej przez nich proporcji, co w praktyce oznaczaáo,
aby na dziesiĊciu uczniów chrzeĞcijaĔskich wywoáywany byá jeden uczeĔ wiary
mojĪeszowej. Mimo stanowczych reakcji dyrekcji wspomnianych szkóá nadal dochodziáo na ich terenie do powaĪniejszych awantur i bójek pomiĊdzy máodzieĪą
róĪnych wyznaĔ36.
Naganne zachowania uczniów nie tylko w placówkach edukacyjnych, ale
i poza nimi spowodowaáo wydanie w 1929 r. przez miejscowe kuratorium dokumentu, w którym zabraniano przebywania w mieĞcie uczniom bez opieki
rodzicielskiej po godzinie 19. Z rozmowy przeprowadzonej przez redaktora „Ilustrowanej Republiki” z naczelnikiem tego urzĊdu wynikaáo, Īe specjalny okólnik
zostaá wydany, aby ukróciü skandaliczne zachowania máodzieĪy szkolnej na
ulicach àodzi, a gromadzącej siĊ zwykle w porze wieczornej na ulicy Piotrkowskiej. Mimo Īe wiĊkszoĞü rodziców popieraáa decyzjĊ wáadz szkolnych, to czĊĞü
z nich, z uwagi na korepetycje udzielane przez ich dzieci w prywatnych domach,
wystąpiáa z memoriaáem o przesuniecie „godziny policyjnej” na 21.00. Kilka lat
póĨniej zapoznano czytelników z zarządzeniem Komendy Gáównej Policji, w którym nakáadano na posterunkowych obowiązek legitymowania niewáaĞciwie za-

34
C. Oátaszewski, Jeszcze o komunizmie w szkole, „IR” 1927, nr 298, s. 3; Proces uczennic rozpoczyna
siĊ jutro, „IR” 1928, nr 50, s. 5; Proces szeĞciu uczennic oskarĪonych o przynaleĪnoĞü do związku máodzieĪy
komunistycznej, „IR” 1928, nr 52, s. 5; Wyrok w procesie uczennic, „IR” 1928, nr 53, s. 5.
35
C. Oátaszewski, Jeszcze o komunizmie…, s. 3.
36
Awantury w szkole zawodowej. Interwencja wáadz szkolnych oraz zarządu cechów rzemieĞlniczych,
„IR” 1936, nr 29, s. 5; Awantury w szkoáach áódzkich. Próby wprowadzenia „ghetta áawkowego” w szkoáach
zawodowych, „IR” 1937, nr 306, s. 10.
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chowującej siĊ máodzieĪy i skáadania w szkoáach meldunków z tych czynnoĞci37.
BezpoĞredni powód takich dziaáaĔ wyjaĞniano nastĊpująco: […] niejednokrotnie
w czasie lekcji starsi uczniowie i uczennice wáóczą siĊ po ulicach, waáĊsają po
parkach i alejach, uczniowie zaczepiają przechodniów, szczególnie kobiety, palą
papierosy, a nawet piją w szynkach i piwiarniach 38. PrzyjĊty „zaostrzony kurs”
wobec niesubordynowanej máodzieĪy przewidywaá ponadto moĪliwoĞü podjĊcia
przez radĊ pedagogiczną uchwaáy o wydaleniu ucznia ze szkoáy 39.
àódzka gazeta drukowaáa wielokrotne zapowiedzi wprowadzenia przymusu
umundurowania máodzieĪy, który udaáo siĊ, choü nie w peáni, wprowadziü od
roku szkolnego 1933/1934. Miaá on obowiązywaü uczniów paĔstwowych szkóá
Ğrednich ogólnoksztaácących, szkóá zawodowych stopnia gimnazjalnego i licealnego, liceów pedagogicznych, seminariów i liceów dla wychowawczyĔ przedszkoli. Jako Īe noszenie jednolitego ubioru – okreĞlonego takĪe pod wzglĊdem kolorystycznym dla danego typu szkoáy – obowiązywaáo caáy dzieĔ, zarówno podczas
lekcji, jak i po nich, to wprowadzenie tego rozwiązania miaáo gwarantowaü
z jednej strony estetyczny wygląd máodym dziewczĊtom i cháopcom, z drugiej
– w przypadku áamania norm spoáeczno-moralnych – stosunkowo áatwą identyÞkacjĊ sprawcy. Trudne warunki materialne polskich rodzin spowodowaáy, Īe nowe
stroje uczniowskie wprowadzano etapami. W pierwszym – obowiązywaá zakup
i noszenie odpowiednich czapek oraz haftowanych tarcz na lewych rĊkawach.
Od roku szkolnego 1934/1935 wymagano nabywania i zakáadania wyznaczonych
przepisami mundurków, a od jeszcze nastĊpnego – páaszczy 40.
Obok problemów z wychowankami, z jakimi musiaáy uporaü siĊ szkoáy, redaktorzy „Ilustrowanej Republiki” niemaáo miejsca poĞwiĊcali odnotowywaniu
trudnoĞci napotykanych przez uczniów w trakcie edukacji i wynikających z nich
skutków. NajpowaĪniejszą stawaáa siĊ kwestia samobójstw wĞród máodzieĪy
gimnazjalnej. Uczniowie odbierali sobie Īycie najczĊĞciej z powodu sáabych postĊpów w nauce i záych stopni, nieuzyskania promocji do nastĊpnej klasy, negatywnych wyników egzaminów poprawkowych i maturalnych. Zwykle uczniowie
odbierali sobie Īycie za pomocą rewolweru lub poprzez powieszenie siĊ. Zdarzaáo
siĊ, Īe uczniowie pozostawiali listy, w których bezpoĞrednio wyjawiali pobudki
wáasnego dziaáania. W 1934 r. gazeta podaáa do wiadomoĞci, Īe w przeciągu
ostatniego dziesiĊciolecia doszáo w Polsce do 128 samobójstw tzw. maturalnych.
Nie obwiniając nikogo wprost, apelowaáa do nauczycieli i rodziców o zdrowy

37
Po godzinie 7-ej wieczorem – do domu! „IR” 1929, nr 309, s. 7; Szkoáa, rodzice i dzieci, „IR” 1929,
nr 318, s. 5; Usunąü máodzieĪ szkolną z ulic, „IR” 1938, nr 88, s. 5.
38
Nadzór nad máodzieĪą szkolną, „IR” 1937, nr 9, s. 7.
39
Zmiany w szkolnictwie, „IR” 1929, nr 250, s. 5.
40
TamĪe; Mundurki i odznaki dla máodzieĪy szkolnej, „IR” 1933, nr 213, s. 5; Odznaki szkóá w àodzi, „IR”
1933, nr 219, s. 8; Przed nowym rokiem szkolnym, „IR” 1933, nr 228, s. 7; Mundury dla máodzieĪy szkolnej,
„IR” 1933, nr 235, s. 5; MáodzieĪ szkolna w mundurach, „IR” 1934, nr 89, s. 5; Mundury i odznaki dla uczniów,
„IR” 1938, nr 284, s. 7.
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rozsądek oraz wykazywanie umiejĊtnoĞci wczuwania siĊ i rozpoznawania stanów emocjonalnych dzieci 41.
Na áamach pisma pojawiaáy siĊ takĪe teksty o charakterze reßeksyjnym,
w których redakcja pokazywaáa poáoĪenie dzieci pochodzących z istniejących
obok siebie dwóch Ğwiatów – dostatku i biedy. RozpoczĊcie roku szkolnego
w 1929/1930 staáo siĊ pretekstem do podsumowania wakacyjnego odpoczynku
i przygotowaĔ uczniów do dalszej nauki. Jedni powrócili do àodzi opaleni górskim lub nadmorskich powietrzem, inni spĊdzali lato w dusznych murach miasta,
pomagając rodzicom pracą zarobkową. Ci z zasobniejszych domów wychodzili
z ksiĊgarni z nowymi podrĊcznikami, ci z nizin spoáecznych tylko je oglądali,
a czĊĞü zakupów, na ile byáo ich staü, robili u sprzedawców uĪywanych, mocno
juĪ podniszczonych ksiąĪek, wiedząc, Īe znowu przyjdzie im spĊdziü rok na nocnym odrabianiu lekcji z poĪyczonych od uczynnych kolegów pozycji42.
Nie sposób przywoáaü wszystkich wątków, które podejmowane byáy przez
twórców áódzkiego dziennika. Wspomnieü jednak naleĪy, Īe informowali szczegóáowo o bieĪących kwestiach dotyczących ucznia i jego funkcjonowania w szkole oraz w Ğrodowisku rodzinnym. Z troską nawoáywano do przestrzegania zasad
higieny w edukacji, gáosząc hasáo: „Wszystko w szkole, a w domu jak najmniej”,
„Nauczanie nie moĪe odbywaü siĊ kosztem zdrowia najmáodszych”. Pisano teĪ
o ochronie przed wystĊpującymi epidemiami dzieciĊcych chorób, szerzącej siĊ
wĞród uczniów áódzkich szkóá powszechnych gruĨlicy, absencji szkolnej spowodowanej koniecznoĞcią podejmowania pracy w celu wspomoĪenia rodzinnego
budĪetu czy o zmieniających siĊ ideaáach máodzieĪy43.
Podsumowując, naleĪy stwierdziü, Īe z informacji zamieszczanych w „Ilustrowanej Republice” moĪna zbudowaü obraz szkolnictwa, nauczyciela i ucznia,
ale tylko na tyle, na ile pozwalają na to materiaáy zawarte na jej áamach. Nie daje
on peánej wiedzy, podobnej do tej, która wystĊpuje w opracowaniach monograÞcznych. Wszak prasa odnotowywaáa 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 máodzieĪy szkolnej, „IR” 1930, nr 74, s. 3; Samobójstwo 14-letniego cháopca.
Wolaá Ğmierü, niĪ trudną dla niego – naukĊ, „IR” 1933, nr 236, s. 5; 128 samobójstw maturalnych zanotowano w ciągu ostatnich 10-ciu lat, „IR” 1934, nr 126, s. 5; ħródáo samobójstw máodzieĪy, „IR” 1935, nr 146,
s. 7; Samobójstwa wĞród máodzieĪy, „IR” 1937, nr 36, s. 7; Dwa samobójstwa uczniów, „IR” 1937, nr 152, s. 6;
Samobójstwo 15-letniego cháopca, „IR” 1938, nr 64, s. 5.
42
Sum., Pierwszy dzieĔ w szkole. DziĞ rozpoczyna siĊ powaĪna praca w szkoáach, „IR” 1929, nr 242,
s. 7.
43
Por. np. S-m, Wszystko w szkole – jak najmniej w domu! Tak brzmi hasáo wspóáczesnego systemu
nauczania, „IR” 1929, nr 12, s. 7; Sum., Dzieci są przeciąĪone lekcjami, „IR” 1929, nr 258, s. 7; P. Klinger,
MĊczeĔstwo szkolnego dziecka, „IR” 1930, nr 243, s. 7; ChroĔmy nasze dzieci. Lekarze szkolni podejmują
walkĊ z epidemią páonicy, „IR” 1926, nr 248, s. 7; J. Z., 14 tysiĊcy nieletnich suchotników. W áódzkich szkoáach powszechnych szerzy siĊ zastraszająco gruĨlica, „IR” 1928, nr 36, s. 8; Dzieci-doroĪkarze zamiast na
áawie szkolnej, siedzą na koĨle, „IR” 1925, nr 35, s. 7; S., Ideaáy máodzieĪy wspóáczesnej. Niezwykle charakterystyczne wyniki ankiety przeprowadzonej wĞród uczniów szkóá zawodowych, „IR” 1929, nr 65, s. 7; Ideaáy
máodzieĪy wspóáczesnej. Niezwykle ciekawa ankieta wĞród uczniów szkóá powszechnych, „IR” 1930, nr 67,
s. 7; Czem interesuje siĊ máodzieĪ szkolna? IR, 1933, nr 61, s. 7.
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mogáo zainteresowaü czytelników. Owa wybiórczoĞü posiada jednak i swoje walory, bowiem moĪe dostarczaü pewne szczegóáowe dane, które w innych Ĩródáach
nie znajdują swojego odzwierciedlenia.
Warto równieĪ podkreĞliü, Īe w áódzkim dzienniku zamieszczano teksty dwojakiego rodzaju. Jedne w postaci krótkich form, podające „suche” fakty, drugie
– przybierające postaü artykuáów zaopatrzonych komentarzami. Ich specyÞczną
cechą byá brak przesadnej krytyki i piĊtnowania negatywnych zjawisk wystĊpujących w oĞwiacie, lecz raczej byáy przykáadami racjonalnego dociekania ich
przyczyn. Sprawy szkoáy, nauczyciela i ucznia traktowano bardzo powaĪnie, bez
odwoáywania siĊ do taniej propagandy i krytykanctwa zmierzającego jedynie do
wywoáywania atmosfery skandalu.
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The issue of education, teachers, and students in “Ilustrowana Republika”,
a daily newspaper published in àódĨ over the period 1925–1939
Summary
“Ilustrowana Republika” belonged to the “Republika” publishing company in
àódĨ, which was one of the biggest publishing companies in Poland in the interwar period. The analysis of the contents of Þfteen annual volumes of the newspaper reveals that articles on the widely-understood education of the youth were
published regularly, usually several times a month. Most of them referred to àódĨ
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 àódĨ, in particular to its condition, functioning,
arising difÞculties 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 inßuencing the life of children and teenagers at and outside the school.
Keywords: education, teachers, students, “Ilustrowana Republika”, interwar
Poland.

