STAN OĝWIATY I OPIEKI NA WARSZAWSKIEJ PRADZE W PRZEDDZIEē ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĉ…

169

Przegląd Historyczno-OĞwiatowy
2017, nr 3–4
PL ISSN 0033-2178

HANNA MARKIEWICZOWA
Akademia Pedagogiki Specjalnej
w Warszawie

DOI: 10.17460/2017.3_4.09

STAN OĝWIATY I OPIEKI NA WARSZAWSKIEJ PRADZE
W PRZEDDZIEē ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĉ NIEPODLEGàOĝCI W ĝWIETLE CZASOPISMA „ECHO PRAGI”
Wybuch pierwszej wojny Ğwiatowej spowodowaá olbrzymie spustoszenie na
polskich ziemiach pod zaborami, tym bardziej Īe teatr dziaáaĔ militarnych przetaczaá siĊ przez tereny od Karpat do Prus Wschodnich. Dáugotrwaáe walki spowodowaáy dotkliwe zuboĪenie spoáeczeĔstwa i zniszczenia materialne.
Stolica tuĪ przed wybuchem wojny miaáa dobrą koniunkturĊ gospodarczą,
dziĊki czemu mogáa znacznie powiĊkszyü swoją infrastrukturĊ, miĊdzy innymi
w zakresie rozbudowy urządzeĔ wodno-kanalizacyjnych. W 1914 r. z wodociągów
korzystaáo 93% nieruchomoĞci Warszawy lewobrzeĪnej i 67,7% nieruchomoĞci
Pragi. Wzrosáa sieü energetyczna, miasto miaáo 35 kilometrów zelektryÞkowanych linii tramwajowych, w 1915 r. mieszkaĔcy korzystali z 63 183 gazomierzy1.
Jednak juĪ w paĨdzierniku 1914 r. ludnoĞü masowo opuszczaáa WarszawĊ w obawie przed utratą Īycia i dobytku. Na mieĞcie istotna panika. UrzĊdnicy opuszczają
WarszawĊ, pocztĊ zamykają i wywoĪą […]. W sferach wojskowych przygnĊbienie
okrutne, Ğród táumu wloką siĊ zakrwawieni zbiegowie z niedalekiego pola bitwy,
a ulice są przepeánione wiejskimi furmankami wiozącymi bezdomnych, uciekających z mizernym dobytkiem przed kulą lub poĪogą. Do wozów przytroczone są
cielĊta, krowy, konie, na wozie spoczywają kuferki, pierzyny, dzieci. Ból i zamĊt.
Pochód beznadziejnoĞci. – pisaáa ksiĊĪna Maria Zdzisáawowa Lubomirska, Īona
przewodniczącego Komitetu Obywatelskiego funkcjonującego w stolicy2.
Wycofywanie siĊ wojsk niemieckich w 1914 i rosyjskich w 1915 roku znaczyáy zniszczenia setek kilometrów dróg, linii kolejowych, dworców, parowozowni,
stacji wodnych, mostów. Rabunek urządzeĔ fabrycznych, niszczenie wszelkiego
1
2

M. M. Drozdowski, A. Zahorski, Historia Warszawy, Warszawa 1975, s. 306–307.
PamiĊtnik ksiĊĪnej Marii Zdzisáawowej Lubomirskiej 1914–1918, PoznaĔ 2002, s. 64.
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rodzaju budowli stanowiáo aĪ 30% wszystkich strat wojennych3. Wáadze wojskowe
traktowaáy ziemie Królestwa jak teren eksploatacyjny, nakazując rekwizycjĊ surowców i ĪywnoĞci. Sytuacja na wsi stawaáa siĊ coraz trudniejsza, bowiem w wielu
okrĊgach zabrakáo ziarna na zasiew, skutkiem czego ĪywnoĞü w miastach stawaáa
siĊ coraz trudniejsza do zdobycia. Zarówno Rosjanie, jak i Niemcy dokonywali
grabieĪy majątku polskiego. Wáadze carskie nakazywaáy wywoĪenie caáych
zakáadów przemysáowych. Ogóáem do Rosji ewakuowano ponad 150 wiĊkszych
zakáadów przemysáowych, miĊdzy innymi fabrykĊ maszyn Lilpop, Rau i Leowenstein, fabrykĊ mostów K. Rudzki i Ska, fabrykĊ obrabiarek Gerlach i Pulst i inne 4.
Nie lepiej zachowywali siĊ Niemcy. Do poáowy 1916 r. wywieziono z terenów Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego okoáo 70% znajdujących siĊ surowców,
przekazując je niemieckiemu przemysáowi5. Gubernator von Besseler nakazywaá
wywóz urządzeĔ fabrycznych. Hipolit Gliwic pisaá: Nie zadawano sobie nawet
trudu pozorowania tej systematycznej i planowej niszczycielskiej dziaáalnoĞci
i nie starano siĊ maskowaü celu, który sprowadzaá siĊ do kompletnego wyeliminowania polskich zakáadów wáókienniczych z liczby moĪliwych konkurentów
przemysáu niemieckiego i gruntownego usuniĊcia raz na zawsze wszelkiej moĪliwoĞci ponownego podjĊcia przerwanej przez wojnĊ wytwórczoĞci 6.
W miarĊ upáywu czasu Īycie mieszkaĔców stolicy stabilizowaáo siĊ. Wprawdzie nadal istniaá problem wyĪywienia ludnoĞci, determinowany rozporządzeniami wáadz okupacyjnych 7, ale mieszkaĔcy powoli wracali do miasta, usiáując
przystosowaü siĊ do zaistniaáych warunków politycznych i bytowych. Zdawano
sobie bowiem sprawĊ, iĪ wojna nie bĊdzie trwaáa bez koĔca i kiedyĞ, w przyszáoĞci, sytuacja Warszawy i jej mieszkaĔców ulegnie zmianie.
Warszawska Praga z przedmieĞciami wskutek dziaáaĔ wojennych zostaáa nagle pozbawiona moĪliwoĞci umiarkowanego rozwoju, jaki byá jej udziaáem przed
wybuchem wojny Ğwiatowej. Zamará przemysá i handel, odciĊto komunikacjĊ
z lewobrzeĪną czĊĞcią miasta, ze stutysiĊcznym proletariatem i garstką inteligencji zawodowej. Jednak spoáeczeĔstwo praskie postanowiáo przetrwaü ten ciĊĪki
okres, mobilizując siĊ do pracy na rzecz samego siebie. W ciągu kilku miesiĊcy
potraÞáo ono stworzyü kilka instytucji.
W 1916 r. ukazaá siĊ pierwszy numer czasopisma „Echo Pragi”, które na bieĪąco podawaáo informacje budzące zainteresowanie praĪan. Czasopismo redagowaá
Leon Reinschmidt. W numerze pierwszym informowano o powstaniu Praskiego

J. Holzer, J. Molenda, Polska w pierwszej wojnie Ğwiatowej, Warszawa 1967, s. 65.
I. Kostrowicka, Z. Landau, J. Tomaszewski, Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku, Warszawa
1978, s. 255.
5
J. Holzer, J. Molenda, Polska w pierwszej…, s. 125.
6
H. Gliwic, Przemysá i handel Polski, w: Polska w czasie wielkiej wojny (1914–1918), t. III, Historia
ekonomiczna, Warszawa 1936, s. 175; cyt. za: J. Holzer, J. Molenda, Polska w pierwszej…, s. 126–127.
7
Lubomirska pisaáa Gáód wzmaga siĊ – rozdawnictwo kartkowe wiktuaáów spoĪywczych maleje z kaĪdym
dniem […] czytamy wczoraj, Īe wolno nabywaü tylko dwa jajka na tydzieĔ, ½ kg miĊsa, ¼ dkg masáa. Mydáa juĪ
prawie nie ma. Dozy apteczne, w: PamiĊtnik ksiĊĪnej…, s. 366.
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Komitetu Obywatelskiego, zadaniem którego byáo uporządkowanie najpilniejszych spraw bytowych mieszkaĔców Pragi. W tym celu podzielono dzielnicĊ
na dwa okrĊgi, w których dziaáali opiekunowie sprawdzający i kwaliÞkujący do
wsparcia rzeszĊ ubogich, zgáaszających swoje potrzeby do Komitetu. ObjĊto nim
początkowo okoáo 2000 rodzin, jednak narastający niedostatek spowodowaá, Īe
w krótkim czasie liczba ta osiągnĊáa 60008. Zaspokojenie bytowych potrzeb spoáecznoĞci praskiej nastrĊczaáo niemaáo káopotów, które wáadze Komitetu – wspierane przez ludzi dobrej woli, miĊdzy innymi przez prof. Ellingera – staraáy siĊ
zaspokoiü. KsiĊĪna Lubomirska tak opisywaáa jego wraĪenia z pobytu z kolejną
wizytą w Warszawie. Ellinger byá wprost oniemiaáy nĊdzą, którą na wáasne oczy
oglądaá […] Przywiózá nam ubrania dla biednych i ĞwiĔskie gáowy dla Tanich
Kuchen; traÞają one na resztki kartoßi, które winny starczyü do marca 9.
Najbardziej poszkodowanymi w kaĪdej wojnie czy rewolucji okazują siĊ
dzieci i máodzieĪ w wieku szkolnym. Brak opieki, przerwy w edukacji powodują
w máodym pokoleniu niepowetowane straty, zwáaszcza moralne. Komitet, dostrzegając ten narastający z kaĪdym miesiącem problem, rozpocząá uruchamianie
piĊciu ochronek przy ul. KawĊczyĔskiej. W krótkim czasie liczba ochron wzrosáa
do 25, a ponadto rozpoczĊáy dziaáalnoĞü sale zajĊü (5) i dwie szkoáy10. W czerwcu
1916 r. „Echo Pragi” opublikowaáo dane dotyczące ochron. Wynikaáo z nich, iĪ
do ochronek uczĊszczaáo 1393 dzieci, z tego: na KawĊczyĔskiej opiekowano siĊ
370 dzieci, na RadzymiĔskiej 195, na Ząbkowskiej 474, na Grochowskiej 196,
na WileĔskiej 78 i na Stalowej 80. Koszt utrzymania ochron zamknąá siĊ sumą
3746 rubli11. We wszystkich ochronach przeprowadzono wizytacje z wizytatorem
ks. Volkmerem. PostĊpy dzieci w zakresie nauki byáy zdumiewające, czego dowodem staáo siĊ przeniesienie dwóch cháopców z ochronki przy ul. RadzymiĔskiej wprost do gimnazjum. Ochronki dawaáy bowiem nie tylko opiekĊ i staraáy
siĊ o prawidáowy rozwój moralny powierzonych im dzieci, ale równieĪ prowadziáy nauczanie początkowe, naukĊ geograÞi i historii.
NaleĪaáo teĪ zająü siĊ máodzieĪą starszą i takĪe jej umoĪliwiü pobieranie
nauki.
We wrzeĞniu 1915 r. zaáoĪono na Pradze, istniejące do dzisiaj, Gimnazjum
Filologiczne im. Króla Wáadysáawa IV, w którym uczyáo siĊ okoáo 500 cháopców i – mimo uciąĪliwych warunków – maturĊ uzyskaáo 9 uczniów. Gimnazjum
powstaáo z inicjatywy Praskiego Komitetu Obywatelskiego i jak to okreĞlano na
áamach prasy, byáo nie tylko jedyną szkoáą Ğrednią na Pradze, ale teĪ placówką
oĞwiatową o typie czysto spoáecznym i demokratycznym12. Rada OpiekuĔcza

8

Praski Komitet Obywatelski, „Echo Pragi” 1916, nr 1.
PamiĊtnik ksiĊĪnej…, s. 454.
10
TamĪe.
11
Sprawozdanie Sekcji Ochron Praskiego Wydziaáu Pomocy dla ludnoĞci za miesiąc czerwiec 1916 r.,
„Echo Pragi” 1916, nr 31.
12
TamĪe, 1917, nr 25.
9
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szkoáy wyáoniona przez Praski Komitet Obywatelski – wáaĞciciela placówki miaáa charakter nadzorczy. Uczelnia pod wzglĊdem pedagogicznym, narodowym
i moralno-etycznym staáa na moĪliwie wysokim w tak trudnych okolicznoĞciach
poziomie, rozwaráa swe podwoje dla szerokich warstw zuboĪaáej praskiej ludnoĞci, dając moĪnoĞü nawet zupeánie biednym uczniom ksztaácenia siĊ choüby
bezpáatnie 13. Káopoty szkoáy zaczĊáy siĊ w momencie, kiedy magistrat warszawski odmówiá dalszego subwencjonowania placówki. Koáo Wpisów istniejące przy
gimnazjum otrzymaáo od Wydziaáu OĞwiecenia tylko 1500 rb., co wystarczaáo
tylko na pokrycie kosztów nauki 15 uczniów14. Rada OpiekuĔcza odwoáaáa siĊ do
rodziców w celu przedyskutowania sposobów dalszego utrzymania szkoáy. Liczne artykuáy ukazujące siĊ na áamach „Echa Pragi” wysuwaáy argumenty przemawiające za koniecznoĞcią dalszego istnienia tej jedynej spoáecznej, praskiej szkoáy Ğredniej, tym bardziej Īe w roku szkolnym 1917 do matury miaáo przystąpiü
17 uczniów z czterech istniejących klas, a ogólna ich liczba wynosiáa 460. O ile
wpisy szkolne dawaáy kwotĊ 20 000 rb., to niedobór wyniósá 28 000. I tĊ sumĊ
– jak pisaá Antoni KĊdzierski – naleĪaáo zdobyü. Praga ma tradycje krĊcenia bicza z piasku, wiĊc 8000 zdobĊdzie sobie sama – a 20.000 rs musi chcąc nie chcąc
daü magistrat 15. Opracowano memoriaá skierowany do Rady Miejskiej z powiadomieniem instytucji Pragi, Pelcowizny, Targówka, Nowego Bródna i Grochowa, które w peáni zaakceptowaáy jego treĞü. ĩądano w nim bezwarunkowego
utrzymania gimnazjum. Rada Miejska ugiĊáa siĊ pod Īądaniami spoáeczeĔstwa
praskiego i ponownie zadeklarowaáa subsydia dla szkoáy. W grudniu 1917 r. podczas zebrania delegatów skupionych w Związku StowarzyszeĔ Praskich w obecnoĞci dyrektora gimnazjum S. Kurowskiego i dr. A. KĊdzierskiego postanowiono
pokryü z funduszu Związku zaistniaáy niedobór w wysokoĞci 15 000 mk., co
przesądziáo o dalszych subsydiach dla szkoáy16. Na áamach prasy pisano: Oby ten
przykáad posáuĪyá za dowód, Īe nawet i w obecnych tak trudnych okolicznoĞciach
Praga wraz z przedmieĞciami moĪe jednak niejedną rzecz przeprowadziü, o ile
zgodnie i jednomyĞlnie dziaáa 17. Mimo przychylnoĞci wáadz szkoáa nadal borykaáa siĊ z problemami Þnansowymi, o czym Ğwiadczyü mogą liczne anonse zamieszczane w prasie, w których odwoáywano siĊ do oÞarnoĞci spoáeczeĔstwa na
rzecz placówki. Urządzano teĪ róĪnego rodzaju imprezy, mające na celu zasilenie
budĪetu gimnazjum.
W czerwcu 1917 r. odbyáa siĊ uroczystoĞü rozdania nagród i listów pochwalnych uczniom i matur abiturientom gimnazjum. Dyrektor Stanisáaw Kurowski 18
wygáosiá mowĊ, w której podkreĞlaá wartoĞci, jakie uczniowie wynoszą ze szko-

13

TamĪe.
„Echo Pragi” 1916, nr 4.
15
TamĪe, 1917, nr 22.
16
TamĪe, 1917, nr 50.
17
TamĪe.
18
Pierwszym dyrektorem gimnazjum byá Adam Zarzecki. TamĪe, 1916, nr 29.
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áy, ideaáy, jakie mają przyĞwiecaü kaĪdemu uspoáecznionemu czáowiekowi, Īycząc jednoczeĞnie opuszczającym szkoáĊ piĊknych owoców ich przyszáej pracy 19.
Warto wspomnieü, Īe przy gimnazjum powstaáa równieĪ bursa dla uczniów oraz
internat dla sierot 20.
Bursa powstaáa w kwietniu 1916 r. i mieĞciáa siĊ przy ul. PanieĔskiej, w obszernym domu, otoczonym ogrodem. ZaáoĪenie bursy byáo podyktowane troską
o wychowanie máodego pokolenia, stworzenia mu godnych warunków nauki
i odpoczynku. Wprawdzie urządzenie pomieszczeĔ byáo doĞü skromne, ale determinowaáa je sytuacja wojenna. W otwarciu bursy w maju 1916 r. wziĊáy udziaá:
Praski Komitet Obywatelski, Rada Gáówna OpiekuĔcza z hr. A. Ronikierem i jej
inicjator dr Zakrzewski21. Szefem placówki zostaá doĞwiadczony wychowawca
p. Wróblewski. Hasáem bursy byáo BacznoĞü máodzi przyjaciele, duch rycerski
w máodym ciele, miáoĞü bratnia, wiedzy blaski, oto hasáo Bursy Praskiej […]22 .
W czasie wakacji czĊĞü bursiaków mogáa wyjeĪdĪaü na wypoczynek. Niestety ze
wzglĊdów Þnansowych wyjazdy nie obejmowaáy wszystkich. W roku 1916 czĊĞü
cháopców, dziĊki staraniu Zarządu Bursy, wyjechaáa do Ciechanowa. Pozostali
10 lipca wyszli wraz z Wróblewskim na dwutygodniową wycieczkĊ. Cháopcy
przebyli pieszo 220 km. Zwiedzili miejsca zarówno na prawym, jak i lewym
brzegu Wisáy. Przeszli trasĊ od Pragi do Wyszogrodu, wĊdrowali nad Bzurą,
odwiedzając KamionnĊ, Sochaczew i przeszli aĪ do Warszawy. W waĪniejszych
miejscach, takich jak: Jabáonna, Modlim, Zakroczym, CzerwiĔsk, Sochaczew,
ĩelazowa Wola, Kampinos, odbywaáy siĊ krótkie wykáady. W drodze odĪywiano
siĊ niewyszukanymi potrawami, takimi jak: mleko, miód, kasza, chleb, jarzyny
owoce – nikt nie chodziá gáodny. Wycieczka poza walorami poznawczymi pozwoliáa bursiakom zadzierzgnąü przyjaĨnie, wspóádziaáaü zespoáowo, wzmocniü
tĊĪyznĊ Þzyczną i przeĪyü niezapomniane chwile23.
W celu wsparcia Þnansowego bursy czĊsto urządzano róĪnego rodzaju zbiórki funduszy na jej rzecz. MiĊdzy innymi w czerwcu 1916 r. miaá miejsce popis
uczniów gimnazjum im. Wáadysáawa IV zorganizowany przez KomisjĊ Opieki
Pozaszkolnej gimnazjum. W trzyczĊĞciowym programie zaprezentowano wystĊp
chóru gimnazjalistów, obrazek sceniczny zatytuáowany Terra incognito, deklamacje i üwiczenia gimnastyczne24. Kwesta na BursĊ Praską przeprowadzona
w 1916 r. przyniosáa placówce dochód 1331 rubli, 64 kopiejki i 627 marek25.
Internat rozpocząá dziaáalnoĞü w 1916 r. przy ul. Moskiewskiej 19, a jego
inicjatorem byá dr Zygmunt Zakrzewski. Placówka podlegaáa Sekcji Schronisk
Oddziaáu Praskiego Wydziaáu Pomocy dla LudnoĞci m.st. Warszawy. Internat

19

TamĪe, 1917, nr 28 .
TamĪe, 1917, nr 1.
21
TamĪe.
22
TamĪe.
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„Echo Pragi” 1916, nr 30.
24
TamĪe, 1916, nr 21.
25
TamĪe, 1916, nr 36.
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przyjąá 50 cháopców, którym zapewniono bezpáatne, peáne, caáodzienne utrzymanie, naukĊ rzemiosá oraz wiedzy z zakresu ogrodnictwa i pszczelnictwa, bowiem
w przyszáoĞci mieli oni byü wykwaliÞkowanymi rzemieĞlnikami i zasiliü szeregi
fachowców potrzebnych do odbudowy kraju26. Zachowaá siĊ opis popisu cháopców z internatu, którzy nie tylko potraÞli wykazaü siĊ duĪą wiedzą z wykáadanych
przedmiotów, ale takĪe przedstawili wyroby stolarskie, rzeĨbione, rysunki techniczne i wáasnorĊcznie wykonane modele. Kadra kierownicza i dydaktyczna placówki skáadaáa siĊ z: K. Wróblewskiego (nauczyciel i wychowawca), M. Tyszkiewicza (pomocnik wychowawcy i kierownika warsztatów stolarskich), B. Rezlera
(kierownik warsztatów snycerskich) i inĪ. K. Czampego – spoáecznie kierującego
warsztatami i prowadzącego wykáady z rysunku. Koniec popisu uwieĔczony zostaá wystawieniem przez wychowanków jednoaktówki ukáadu swego kierownika
p. K. Wróblewskiego, która w bardzo dowcipnej formie wykazaáa caáą róĪnicĊ
miĊdzy dawnym Ğrodowiskiem cháopców – ulicą, a zboĪną pracą w internacie27.
NajwiĊkszą polską organizacją oĞwiatową, która wznowiáa swoją dziaáalnoĞü
w czasie I wojny Ğwiatowej, byáa Polska Macierz Szkolna28. Zarząd Gáówny Towarzystwa zatwierdziá praskie Koáo Macierzy 29 maja 1916 r.29. Ukonstytuowaáo
siĊ ono w osobach prezesa dr. Jana Gromadzkiego, wiceprezesa Emila Rauera,
skarbnika Józefa Zagórnego i sekretarza Stefana Rodziewicza. Na czáonków Zarządu Koáa wybrano: dr. Stanisáawa Hagmajera, ZoÞĊ àabusiewiczównĊ – przeáoĪoną pensji, redaktora Leona Reinschmidta, inĪ. Stanisáawa Sáowikowskiego,
dr. Zygmunta Zakrzewskiego i dr. Kazimierza ZieliĔskiego30.
Zadaniom Macierzy praskiej w czasopiĞmie „Echo Pragi” poĞwiĊcono dwa
wstĊpne artykuáy31, w których przedstawiono wachlarz oczekiwaĔ kierowany pod
adresem Towarzystwa. Pisano: JakieĪ są potrzeby Pragi w dziedzinie szkolnictwa
i oĞwiaty? Nie ulega wątpliwoĞci, Īe ogromne. Jak caáy nasz kraj, tak i Praga pod
tym wzglĊdem odczuwa braki. Istnieją dziesiątki tysiĊcy analfabetów dorosáych
a masy máodzieĪy wyrostków i dzieci pozostają bez Īadnej opieki, wyksztaácenia a nawet domowego wychowania. Pozostawieni samym sobie wykierują siĊ
w przewaĪnej wiĊkszoĞci na szkodliwych czáonków spoáeczeĔstwa. Stąd wynika
najpierwsze zadanie Macierzy; odwrócenie tych máodych latoroĞli z báĊdnej drogi
na dobrą i wytworzenie z nich uĪytecznych ludzi i prawych. […] Poza tym istnieje
drugi cel: usuniĊcie ciemnoty, tego najsilniejszego sojusznika nĊdzy i wystĊpku,
owego wewnĊtrznego wroga stokroü gorszego od wszystkich zewnĊtrznych, raka
trawiącego polski naród i uniemoĪliwiającego mu osiągniĊcie lepszej przyszáoĞci
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i doli na równi z kulturalnymi krajami Ğwiata. W dalszej czĊĞci autor postulowaá, aby dziaáalnoĞü Towarzystwa nie ograniczaáa siĊ tylko do prowadzenia
szkóá elementarnych, ale Īeby równieĪ tworzono szkoáy zawodowe o róĪnych
specjalnoĞciach, ksztaácąc rzemieĞlników, którzy po ich ukoĔczeniu, pracując,
zasililiby budĪety rodzin robotniczych, bowiem dla tych rodzin zbyt dáuga nauka
ich latoroĞli jest obciąĪeniem nie do udĨwigniĊcia. […] Szerokie sfery ubogiej
ludnoĞci miejskiej wskutek swej niezamoĪnoĞci i braku kultury patrzą czasami
na swe dzieci, jako na Ğrodek zarobku, który to starają siĊ jak najwczeĞniej wyeksploatowaü 32. Sugestie i oczekiwania dotyczące dziaáalnoĞci Towarzystwa na
Pradze obejmowaáy takĪe organizacjĊ odczytów, stworzenie Domu Ludowego,
czytelĔ, bibliotek, kursów ogólnoksztaácących i zawodowych, pokazów, widowisk i innych atrakcji związanych z szerzeniem oĞwiaty wĞród praĪan. Zdawano
sobie jednak sprawĊ z trudnoĞci materialnych, jakie piĊtrzyáyby siĊ przed realizacją w krótkim czasie tak ambitnych zadaĔ33. Mizeria Þnansowa Praskiego
Koáa Polskiej Macierzy Szkolnej uwidaczniaáa siĊ miĊdzy innymi w organizacji
róĪnych akcji na rzecz towarzystwa. Np. jesienią roku 1917 w Teatrze Praskim
zaprezentowano sztukĊ B. GorczyĔskiego W noc lipcową, z której dochód miaá
zasiliü dziaáalnoĞü Koáa PMS na Pradze 34. WczeĞniej Koáo PMS na Targówku
urządziáo wieczornicĊ pod hasáem Sami Sobie. Jej celem byáo nie tylko zebranie
funduszy na rzecz prowadzonej czytelni, ale takĪe oĪywienie Īycia kulturalnego
mieszkaĔców Targówka 35.
Podczas jednego z pierwszych zebraĔ Zarządu Koáa omawiano propozycjĊ
S. Zabáockiego, przedstawiciela fabryki „DomaĔski-Zabáocki” 36, przejĊcia przez
Macierz przyfabrycznej szkoáy wraz z caáym oprzyrządowaniem i pomocami naukowymi37. OfertĊ zaakceptowano i 18 lutego 1916 r. odbyáo siĊ uroczyste otwarcie
pierwszej szkoáy Koáa Praskiego Polskiej Macierzy Szkolnej. Placówka mieĞciáa
siĊ na pierwszym piĊtrze, miaáa widne sale, wysokie, jasne, ozdobione portretami
zasáuĪonych Polaków38. Kierowniczką szkoáy byáa p. LipiĔska, a nauczycielką
i zarazem wychowawczynią p. ZoÞa Celichówna. W czerwcu 1917 r. odbyá siĊ
pierwszy popis uczniów dwuklasowej szkoáy przy KawĊczyĔskiej, utrzymywanej
przez Praskie Koáo PMS. Do szkoáy uczĊszczaáo 130 uczniów, którzy podczas
popisu odczytywali swoje wypracowania, deklamowali wiersze i Ğpiewali patriotyczne pieĞni. Obserwujący ten swoisty egzamin stwierdzili, Īe praca nauczycielek
i prowadzenie szkoáy jest prawidáowe, zarówno pod wzglĊdem wychowawczym,
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jak i dydaktycznym 39. Inną szkoáą utrzymywaną i prowadzoną przez Towarzystwo
byáa placówka na SzmulowiĨnie 40.
W planach oĞwiatowych Praskiego Koáa PMS przewidywano rozszerzenie
dziaáalnoĞci poprzez urządzanie róĪnego rodzaju odczytów i koncertów, które
zasiliáyby w fundusze Towarzystwa potrzebne na prowadzenie dalszych prac
i utrzymanie dotychczasowych.
Sytuacja materialna Koáa, tak jak i caáej spoáecznoĞci praskiej, przez caáy
okres wojny byáa trudna. Mimo to dziaáacze Towarzystwa starali siĊ – przy wzrastającym zainteresowaniu oĞwiatą – zaspakajaü potrzeby w tym zakresie, tworząc
nowe Koáa Macierzy. MiĊdzy innymi utworzono Koáo Macierzy na Targówku.
Zarząd Koáa postanowiá otworzyü na tym przedmieĞciu czytelniĊ i w tym celu
zwróciá siĊ z apelem do spoáecznoĞci praskiej o dostarczenie ksiąĪek. Pisano,
licząc na spoáeczny odzew: I niewątpliwie szeroki ogóá spoáeczeĔstwa naszego
dopomoĪe do stworzenia tak niezbĊdnej na przedmieĞciach naszych placówki
kulturalnej, jaką jest czytelnia 41. Przewodniczącym Koáa PMS na Targówku
byá Józef PietraszyĔski. Zarząd Koáa podczas zebrania przedstawiá sprawozdanie kasowe za okres od 3.01.1917 do 31.07.1917 r. Bilans wykazaá równowagĊ
budĪetową tak w dochodach, jak i w wydatkach. Koáo otrzymaáo latarniĊ magiczną do uĪytku szkóá oraz okoáo 300 ksiąĪek do uczniowskiej biblioteki, która
w chwili sprawozdawczej liczyáa 600 tomów. Ponadto dziaáaczom udaáo siĊ
zorganizowaü letni wypoczynek dla 150 dzieci w formie póákolonii. Zamierzano
równieĪ z początkiem nowego roku szkolnego utworzyü kursy dla dorosáych przy
ul. Bródnowskiej42. Kursy dla dorosáych prowadzone byáy równieĪ przez inne
stowarzyszenia i organizacje. Komisja Kursów dla Dorosáych miaáa dwa oddziaáy
na Pradze – przy ul. WileĔskiej 31 i Szerokiej 17. Pobieraáo tu naukĊ początkową
okoáo 200 osób43.
Kolejną inicjatywą Macierzy byáo rozpisanie w roku 1916 konkursu na elementarz dla dzieci w wieku od 7 do 9 lat. W anonsie prasowym zamieszczonym
w „Echu Pragi” sformuáowano kryteria, które potencjalni autorzy podrĊcznika
musieli wziąü pod uwagĊ. Poza treĞcią przeznaczoną dla uczniów do ksiąĪki miaáa byü obowiązkowo doáączona broszura zawierająca metodykĊ nauczania z tego
konkretnego podrĊcznika44.
Akcja biblioteczna rozwijana byáa takĪe przez samych praĪan. Mirosáaw
GrendyszyĔski zainicjowaá utworzenie biblioteki ruchomej, która dziaáaáa na
zasadzie staáej wymiany ksiąĪek miĊdzy poszczególnymi instytucjami i osobami
prywatnymi. Biblioteka zawieraáa zestaw ksiąĪek dla máodzieĪy szkolnej, dziaá
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beletrystyczny i ludowy. Inicjatywa ta dawaáa szanse dotarcia z literaturą do najbardziej oddalonych przedmieĞü praskich 45, na przykáad Pelcowizny.
OĞrodkiem pracy oĞwiatowej staáa siĊ istniejąca tam dwuklasowa prywatna
szkoáa koedukacyjna, powstaáa w 1906 r., w okresie wzglĊdnych swobód politycznych, z inicjatywy tamtejszej spoáecznoĞci. Placówka awansowaáa do wiodącej instytucji oĞwiatowej, bowiem powstaáy przy niej i istniaáy w jej lokalu: Kursy
dla Analfabetów, Uniwersytet dla Wszystkich, Towarzystwo Kultury Polskiej,
Czytelnia i Towarzystwo Abstynentów „PrzyszáoĞü”. Spontaniczne dziaáanie
mieszkaĔców doprowadziáo nie tylko do szybkiego uruchomienia szkoáy, ale teĪ
zapewniáo jej popularnoĞü. Początkowo Þnanse placówki opieraáy siĊ o wpisowe
od uczniów wynoszące 30 kopiejek miesiĊcznie oraz o subsydia miejscowych
fabryk i dobrowolnie opodatkowanie siĊ obywateli na ten cel. Wkrótce warunki
dziaáania szkoáy ulegáy pogorszeniu i wtedy, aby ratowaü ten oĞrodek oĞwiaty,
podniesiono wpisowe do wysokoĞci 1 rubla, co niestety spowodowaáo odpáyw
uboĪszych uczniów. W rezultacie liczba uczących siĊ zmalaáa do 20046.
Wspomnieü naleĪy równieĪ o inicjatywie ksiĊĪnej Marii Radziwiááowej,
która na PelcowiĨnie ufundowaáa i utrzymywaáa szkoáĊ i ochronkĊ, istniejące
aĪ do wybuchu wojny. ZaáoĪono takĪe bezpáatną szkoáĊ wioskową. Wszystkie te
szkoáy przeszáy z czasem pod zarząd miejski. Tamtejszy Komitet Obywatelski,
bĊdący spiritus movens tych poczynaĔ, podlegający Warszawskiemu Komitetowi
Obywatelskiemu, do 1915 r. utrzymywaá 3 ochronki dla 180 dzieci i dwie jadáodajnie wydające dziennie okoáo 300 bezpáatnych obiadów. Kolejny drugi Komitet
Obywatelski do istniejących juĪ form pomocy dodaá: herbaciarniĊ, kuchniĊ dla
Īydowskich mieszkaĔców Pelcowizny, ambulatorium, schronisko dla starców,
schronisko dla dzieci, kolejną czwartą ochronĊ oraz uruchomiá ponownie, nieczynną przez jakiĞ czas, szkoáĊ wioskową47.
Prawy brzeg Wisáy zamieszkiwaáa równieĪ ludnoĞü Īydowska, która w swoim
krĊgu kulturowym i religijnym równieĪ organizowaáa róĪnego rodzaju instytucje
samopomocy spoáecznej. ĩydzi zrzeszeni w gminie praskiej mogli pochwaliü siĊ
istnieniem licznych instytucji dobroczynnych, których formy pracy nie odbiegaáy
od metod wykorzystywanych w Ğwieckich towarzystwach dobroczynnych. Nadto
religia nakazywaáa im opiekĊ nad chorymi wspóáwyznawcami, od której jednak
moĪna byáo siĊ wykupiü, páacąc za zimowy dyĪur przy chorym 15 gr, a za letni 10. Utrzymywano teĪ szkoáy religijne – chedery. Byáy to placówki bezpáatne,
a ich podstawą Þnansową staá siĊ – nakáadany na caáą spoáecznoĞü Īydowską
– podatek w wysokoĞci od 5 do 10 kopiejek 48.
Na Pradze istniaáo równieĪ Towarzystwo Linas Hacedak, które opiekowaáo
siĊ chorymi wspóáwyznawcami, a które z czasem przeksztaáciáo siĊ w stowarzy-

45

TamĪe, 1917, nr 14.
TamĪe, 1917, nr 7.
47
TamĪe.
48
TamĪe, 1916, nr 22.
46

178

HANNA MARKIEWICZOWA

szenie wzajemnego ubezpieczenia na wypadek choroby. MáodzieĪ Īydowska skupiona byáa wokóá stowarzyszenia Progress, dostarczającego ĩydom stosownych
lektur, organizującego odczyty i inicjującego róĪne formy samoksztaácenia 49.
TakĪe w latach I wojny Ğwiatowej, mimo trudnych warunków Īycia, zwáaszcza w prawobrzeĪnej Warszawie – na robotniczo-przemysáowej Pradze, spoáeczeĔstwo rozumiaáo wartoĞü oĞwiaty, tworząc z duĪym wysiákiem Þnansowym
i organizacyjnym placówki oĞwiatowe. Inicjatorami akcji oĞwiatowej i opiekuĔczej byli ludzie zgromadzeni wokóá tygodnika „Echo Pragi”, którzy swoją energiĊ poĞwiĊcali dla dobra ogóáu obywateli, tworząc od podstaw nie tylko szkoáy,
ochronki, tanie kuchnie, ale równieĪ apelując do praskiej spoáecznoĞci o wykazanie zainteresowania przyszáoĞcią máodego pokolenia pozbawionego moĪliwoĞci rozwoju przez lata zaboru rosyjskiego. Wzbudzenie aktywnoĞci spoáecznej,
uruchomienie pokáadów energii drzemiącej w spragnionych wolnoĞci i wáasnego
paĔstwa obywatelach doprowadziáo do stworzenia wielu niezbĊdnych instytucji,
których zadaniem byáo stworzenie máodemu pokoleniu warunków sprzyjających
zdobywaniu wyksztaácenia w róĪnych formach i na róĪnych stopniach. Walka
z wszechogarniającą biedą w warunkach wojennych doprowadziáa do powstania
Praskiego Komitetu Obywatelskiego, który z trudem i duĪym nakáadem pracy,
wspólnie z mieszkaĔcami Pragi i jej peryferii, kolejno uruchamiaá placówki
oĞwiatowe dla dzieci i máodzieĪy, nie zapominając przy tym o koniecznoĞci
stworzenia moĪliwoĞci w tym zakresie równieĪ dla dorosáych. Sukcesem praĪan
byáa walka o utrzymanie Þnansowe jedynej szkoáy na poziomie Ğrednim, czyli
gimnazjum im. Wáadysáawa IV. Stworzenie wielu ochronek, dających opiekĊ
najmáodszym, umoĪliwiaáo ich rodzicom podjĊcie pracy. RóĪnego rodzaju formy
edukacji zawodowej przygotowywaáy kadrĊ wykwaliÞkowanych rzemieĞlników,
którzy w niedalekiej przyszáoĞci swoją pracą mieli wspieraü rozwój gospodarczy
niepodlegáej Polski. MoĪna siĊ zastanawiaü, czy rozmiary tej dziaáalnoĞci miaáy
istotny wpáyw na rozwój sfery materialnej Pragi. Wydaje siĊ, Īe w skali kraju
nie byáy znaczące, jednak biorąc pod uwagĊ sumĊ takich akcji, przeprowadzanych w wielu dzielnicach Warszawy, miaáy znaczenie pozytywne, zwáaszcza
w kontekĞcie zainteresowania problemami oĞwiatowymi mieszkaĔców Pragi,
uruchomienia ich aktywnoĞci w tej kwestii oraz zwrócenia uwagi na koniecznoĞü
wspólnego dziaáania, które przynosiáo okreĞlone korzyĞci wszystkim obywatelom
prawobrzeĪnej Warszawy.
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The state of education and childcare in the Praga district in Warsaw on the eve
of regaining Poland’s independence in the light of the “Echo Pragi” magazine
Summary
Praga, one of the districts of Warsaw, suffered signiÞcant material losses during the First World War. Its population, believing that Poland would soon regain
independence, made proactive efforts to return to normality while the war was
still on. This involved helping the poor and the injured, creating educational centers for both children and adults and taking care of the needy. Such spontaneous
actions were undertaken not only by the Praga Civic Committee, but also by the
Polish Educational Society. The latter established a network of reading rooms and
libraries in Praga, having further plans to open nurseries, schools and other educational establishments. The society patched up its limited budget by organizing ad
hoc events and allocating the proÞts for educational goals.
Keywords: care, education, Polish Educational Society, adult education.

