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STAN O WIATY I OPIEKI NA WARSZAWSKIEJ PRADZE 

W PRZEDDZIE  ODZYSKANIA PRZEZ POLSK  NIEPOD-

LEG O CI W WIETLE CZASOPISMA „ECHO PRAGI”

Wybuch pierwszej wojny wiatowej spowodowa  olbrzymie spustoszenie na 

polskich ziemiach pod zaborami, tym bardziej e teatr dzia a  militarnych przeta-

cza  si  przez tereny od Karpat do Prus Wschodnich. D ugotrwa e walki spowo-

dowa y dotkliwe zubo enie spo ecze stwa i zniszczenia materialne.

Stolica tu  przed wybuchem wojny mia a dobr  koniunktur  gospodarcz , 

dzi ki czemu mog a znacznie powi kszy  swoj  infrastruktur , mi dzy innymi 

w zakresie rozbudowy urz dze  wodno-kanalizacyjnych. W 1914 r. z wodoci gów 

korzysta o 93% nieruchomo ci Warszawy lewobrze nej i 67,7% nieruchomo ci 

Pragi. Wzros a sie  energetyczna, miasto mia o 35 kilometrów zelektryÞ kowa-

nych linii tramwajowych, w 1915 r. mieszka cy korzystali z 63 183 gazomierzy1. 

Jednak ju  w pa dzierniku 1914 r. ludno  masowo opuszcza a Warszaw  w oba-

wie przed utrat  ycia i dobytku. Na mie cie istotna panika. Urz dnicy opuszczaj  

Warszaw , poczt  zamykaj  i wywo  […]. W sferach wojskowych przygn bienie 

okrutne, ród t umu wlok  si  zakrwawieni zbiegowie z niedalekiego pola bitwy, 

a ulice s  przepe nione wiejskimi furmankami wioz cymi bezdomnych, ucieka-

j cych z mizernym dobytkiem przed kul  lub po og . Do wozów przytroczone s  

ciel ta, krowy, konie, na wozie spoczywaj  kuferki, pierzyny, dzieci. Ból i zam t. 

Pochód beznadziejno ci. – pisa a ksi na Maria Zdzis awowa Lubomirska, ona 

przewodnicz cego Komitetu Obywatelskiego funkcjonuj cego w stolicy2.

Wycofywanie si  wojsk niemieckich w 1914 i rosyjskich w 1915 roku znaczy-

y zniszczenia setek kilometrów dróg, linii kolejowych, dworców, parowozowni, 

stacji wodnych, mostów. Rabunek urz dze  fabrycznych, niszczenie wszelkiego 

1 M. M. Drozdowski, A. Zahorski, Historia Warszawy, Warszawa 1975, s. 306–307.
2 Pami tnik ksi nej Marii Zdzis awowej Lubomirskiej 1914–1918, Pozna  2002, s. 64.
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rodzaju budowli stanowi o a  30% wszystkich strat wojennych3. W adze wojskowe 

traktowa y ziemie Królestwa jak teren eksploatacyjny, nakazuj c rekwizycj  su-

rowców i ywno ci. Sytuacja na wsi stawa a si  coraz trudniejsza, bowiem w wielu 

okr gach zabrak o ziarna na zasiew, skutkiem czego ywno  w miastach stawa a 

si  coraz trudniejsza do zdobycia. Zarówno Rosjanie, jak i Niemcy dokonywali 

grabie y maj tku polskiego. W adze carskie nakazywa y wywo enie ca ych 

zak adów przemys owych. Ogó em do Rosji ewakuowano ponad 150 wi kszych 

zak adów przemys owych, mi dzy innymi fabryk  maszyn Lilpop, Rau i Leowen-

stein, fabryk  mostów K. Rudzki i Ska, fabryk  obrabiarek Gerlach i Pulst i inne4. 

Nie lepiej zachowywali si  Niemcy. Do po owy 1916 r. wywieziono z terenów Ge-

neralnego Gubernatorstwa Warszawskiego oko o 70% znajduj cych si  surowców, 

przekazuj c je niemieckiemu przemys owi5. Gubernator von Besseler nakazywa  

wywóz urz dze  fabrycznych. Hipolit Gliwic pisa : Nie zadawano sobie nawet 

trudu pozorowania tej systematycznej i planowej niszczycielskiej dzia alno ci 

i nie starano si  maskowa  celu, który sprowadza  si  do kompletnego wyeli-

minowania polskich zak adów w ókienniczych z liczby mo liwych konkurentów 

przemys u niemieckiego i gruntownego usuni cia raz na zawsze wszelkiej mo li-

wo ci ponownego podj cia przerwanej przez wojn  wytwórczo ci   6.

W miar  up ywu czasu ycie mieszka ców stolicy stabilizowa o si . Wpraw-

dzie nadal istnia  problem wy ywienia ludno ci, determinowany rozporz dze-

niami w adz okupacyjnych 7, ale mieszka cy powoli wracali do miasta, usi uj c 

przystosowa  si  do zaistnia ych warunków politycznych i bytowych. Zdawano 

sobie bowiem spraw , i  wojna nie b dzie trwa a bez ko ca i kiedy , w przysz o-

ci, sytuacja Warszawy i jej mieszka ców ulegnie zmianie.

Warszawska Praga z przedmie ciami wskutek dzia a  wojennych zosta a na-

gle pozbawiona mo liwo ci umiarkowanego rozwoju, jaki by  jej udzia em przed 

wybuchem wojny wiatowej. Zamar  przemys  i handel, odci to komunikacj  

z lewobrze n  cz ci  miasta, ze stutysi cznym proletariatem i garstk  inteligen-

cji zawodowej. Jednak spo ecze stwo praskie postanowi o przetrwa  ten ci ki 

okres, mobilizuj c si  do pracy na rzecz samego siebie. W ci gu kilku miesi cy 

potraÞ o ono stworzy  kilka instytucji.

W 1916 r. ukaza  si  pierwszy numer czasopisma „Echo Pragi”, które na bie -

co podawa o informacje budz ce zainteresowanie pra an. Czasopismo redagowa  

Leon Reinschmidt. W numerze pierwszym informowano o powstaniu Praskiego 

3 J. Holzer, J. Molenda, Polska w pierwszej wojnie wiatowej, Warszawa 1967, s. 65.
4 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, Przemys  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 pisa a G ód wzmaga si  – rozdawnictwo kartkowe wiktua ów spo ywczych maleje z ka dym 

dniem […] czytamy wczoraj, e wolno nabywa  tylko dwa jajka na tydzie , ½ kg mi sa, ¼ dkg mas a. Myd a ju  

prawie nie ma. Dozy apteczne, w: Pami tnik ksi nej…, s. 366.
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Komitetu Obywatelskiego, zadaniem którego by o uporz dkowanie najpilniej-

szych spraw bytowych mieszka ców Pragi. W tym celu podzielono dzielnic  

na dwa okr gi, w których dzia ali opiekunowie sprawdzaj cy i kwaliÞ kuj cy do 

wsparcia rzesz  ubogich, zg aszaj cych swoje potrzeby do Komitetu. Obj to nim 

pocz tkowo oko o 2000 rodzin, jednak narastaj cy niedostatek spowodowa , e 

w krótkim czasie liczba ta osi gn a 60008. Zaspokojenie bytowych potrzeb spo-

eczno ci praskiej nastr cza o niema o k opotów, które w adze Komitetu – wspie-

rane przez ludzi dobrej woli, mi dzy innymi przez prof. Ellingera – stara y si  

zaspokoi . Ksi na Lubomirska tak opisywa a jego wra enia z pobytu z kolejn  

wizyt  w Warszawie. Ellinger by  wprost oniemia y n dz , któr  na w asne oczy 

ogl da  […] Przywióz  nam ubrania dla biednych i wi skie g owy dla Tanich 

Kuchen; traÞ aj  one na resztki kartoß i, które winny starczy  do marca 9.

Najbardziej poszkodowanymi w ka dej wojnie czy rewolucji okazuj  si  

dzieci i m odzie  w wieku szkolnym. Brak opieki, przerwy w edukacji powoduj  

w m odym pokoleniu niepowetowane straty, zw aszcza moralne. Komitet, do-

strzegaj c ten narastaj cy z ka dym miesi cem problem, rozpocz  uruchamianie 

pi ciu ochronek przy ul. Kaw czy skiej. W krótkim czasie liczba ochron wzros a 

do 25, a ponadto rozpocz y dzia alno  sale zaj  (5) i dwie szko y10. W czerwcu 

1916 r. „Echo Pragi” opublikowa o dane dotycz ce ochron. Wynika o z nich, i  

do ochronek ucz szcza o 1393 dzieci, z tego: na Kaw czy skiej opiekowano si  

370 dzieci, na Radzymi skiej 195, na Z bkowskiej 474, na Grochowskiej 196, 

na Wile skiej 78 i na Stalowej 80. Koszt utrzymania ochron zamkn  si  sum  

3746 rubli11. We wszystkich ochronach przeprowadzono wizytacje z wizytatorem 

ks. Volkmerem. Post py dzieci w zakresie nauki by y zdumiewaj ce, czego do-

wodem sta o si  przeniesienie dwóch ch opców z ochronki przy ul. Radzymi -

skiej wprost do gimnazjum. Ochronki dawa y bowiem nie tylko opiek  i stara y 

si  o prawid owy rozwój moralny powierzonych im dzieci, ale równie  prowadzi-

y nauczanie pocz tkowe, nauk  geograÞ i i historii.

Nale a o te  zaj  si  m odzie  starsz  i tak e jej umo liwi  pobieranie 

nauki.

We wrze niu 1915 r. za o ono na Pradze, istniej ce do dzisiaj, Gimnazjum 

Filologiczne im. Króla W adys awa IV, w którym uczy o si  oko o 500 ch op-

ców i – mimo uci liwych warunków – matur  uzyska o 9 uczniów. Gimnazjum 

powsta o z inicjatywy Praskiego Komitetu Obywatelskiego i jak to okre lano na 

amach prasy, by o nie tylko jedyn  szko  redni  na Pradze, ale te  placówk  

o wiatow  o typie czysto spo ecznym i demokratycznym12. Rada Opieku cza 

8 Praski Komitet Obywatelski, „Echo Pragi” 1916, nr 1.
9 Pami tnik ksi nej…, s. 454.
10 Tam e.
11 Sprawozdanie Sekcji Ochron Praskiego Wydzia u Pomocy dla ludno ci za miesi c czerwiec 1916 r., 

„Echo Pragi” 1916, nr 31.
12 Tam e, 1917, nr 25.
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szko y wy oniona przez Praski Komitet Obywatelski – w a ciciela placówki mia-

a charakter nadzorczy. Uczelnia pod wzgl dem pedagogicznym, narodowym 

i  moralno-etycznym sta a na mo liwie wysokim w tak trudnych okoliczno ciach 

poziomie, rozwar a swe podwoje dla szerokich warstw zubo a ej praskiej lud-

no ci, daj c mo no  nawet zupe nie biednym uczniom kszta cenia si  cho by 

bezp atnie 13. K opoty szko y zacz y si  w momencie, kiedy magistrat warszaw-

ski odmówi  dalszego subwencjonowania placówki. Ko o Wpisów istniej ce przy 

gimnazjum otrzyma o od Wydzia u O wiecenia tylko 1500 rb., co wystarcza o 

tylko na pokrycie kosztów nauki 15 uczniów14. Rada Opieku cza odwo a a si  do 

rodziców w celu przedyskutowania sposobów dalszego utrzymania szko y. Licz-

ne artyku y ukazuj ce si  na amach „Echa Pragi” wysuwa y argumenty przema-

wiaj ce za konieczno ci  dalszego istnienia tej jedynej spo ecznej, praskiej szko-

y redniej, tym bardziej e w roku szkolnym 1917 do matury mia o przyst pi  

17 uczniów z czterech istniej cych klas, a ogólna ich liczba wynosi a 460. O ile 

wpisy szkolne dawa y kwot  20 000 rb., to niedobór wyniós  28 000. I t  sum  

– jak pisa  Antoni K dzierski – nale a o zdoby . Praga ma tradycje kr cenia bi-

cza z piasku, wi c 8000 zdob dzie sobie sama – a 20.000 rs musi chc c nie chc c 

da  magistrat 15. Opracowano memoria  skierowany do Rady Miejskiej z powia-

domieniem instytucji Pragi, Pelcowizny, Targówka, Nowego Bródna i Grocho-

wa, które w pe ni zaakceptowa y jego tre . dano w nim bezwarunkowego 

utrzymania gimnazjum. Rada Miejska ugi a si  pod daniami spo ecze stwa 

praskiego i ponownie zadeklarowa a subsydia dla szko y. W grudniu 1917 r. pod-

czas zebrania delegatów skupionych w Zwi zku Stowarzysze  Praskich w obec-

no ci dyrektora gimnazjum S. Kurowskiego i dr. A. K dzierskiego postanowiono 

pokry  z funduszu Zwi zku zaistnia y niedobór w wysoko ci 15 000 mk., co 

przes dzi o o dalszych subsydiach dla szko y16. Na amach prasy pisano: Oby ten 

przyk ad pos u y  za dowód, e nawet i w obecnych tak trudnych okoliczno ciach 

Praga wraz z przedmie ciami mo e jednak niejedn  rzecz przeprowadzi , o ile 

zgodnie i jednomy lnie dzia a 17. Mimo przychylno ci w adz szko a nadal bory-

ka a si  z problemami Þ nansowymi, o czym wiadczy  mog  liczne anonse za-

mieszczane w prasie, w których odwo ywano si  do oÞ arno ci spo ecze stwa na 

rzecz placówki. Urz dzano te  ró nego rodzaju imprezy, maj ce na celu zasilenie 

bud etu gimnazjum.

W czerwcu 1917 r. odby a si  uroczysto  rozdania nagród i listów pochwal-

nych uczniom i matur abiturientom gimnazjum. Dyrektor Stanis aw Kurowski 18 

wyg osi  mow , w której podkre la  warto ci, jakie uczniowie wynosz  ze szko-

13 Tam e.
14 „Echo Pragi” 1916, nr 4.
15 Tam e, 1917, nr 22.
16 Tam e, 1917, nr 50.
17 Tam e.
18 Pierwszym dyrektorem gimnazjum by  Adam Zarzecki. Tam e, 1916, nr 29.



STAN O WIATY I OPIEKI NA WARSZAWSKIEJ PRADZE W PRZEDDZIE  ODZYSKANIA PRZEZ POLSK … 173

y, idea y, jakie maj  przy wieca  ka demu uspo ecznionemu cz owiekowi, y-

cz c jednocze nie opuszczaj cym szko  pi knych owoców ich przysz ej pracy  19. 

Warto wspomnie , e przy gimnazjum powsta a równie  bursa dla uczniów oraz 

internat dla sierot 20.

Bursa powsta a w kwietniu 1916 r. i mie ci a si  przy ul. Panie skiej, w ob-

szernym domu, otoczonym ogrodem. Za o enie bursy by o podyktowane trosk  

o wychowanie m odego pokolenia, stworzenia mu godnych warunków nauki 

i odpoczynku. Wprawdzie urz dzenie pomieszcze  by o do  skromne, ale deter-

minowa a je sytuacja wojenna. W otwarciu bursy w maju 1916 r. wzi y udzia : 

Praski Komitet Obywatelski, Rada G ówna Opieku cza z hr. A. Ronikierem i jej 

inicjator dr Zakrzewski21. Szefem placówki zosta  do wiadczony wychowawca 

p. Wróblewski. Has em bursy by o Baczno  m odzi przyjaciele, duch rycerski 

w m odym ciele, mi o  bratnia, wiedzy blaski, oto has o Bursy Praskiej […]22. 

W czasie wakacji cz  bursiaków mog a wyje d a  na wypoczynek. Niestety ze 

wzgl dów Þ nansowych wyjazdy nie obejmowa y wszystkich. W roku 1916 cz  

ch opców, dzi ki staraniu Zarz du Bursy, wyjecha a do Ciechanowa. Pozostali 

10 lipca wyszli wraz z Wróblewskim na dwutygodniow  wycieczk . Ch opcy 

przebyli pieszo 220 km. Zwiedzili miejsca zarówno na prawym, jak i lewym 

brzegu Wis y. Przeszli tras  od Pragi do Wyszogrodu, w drowali nad Bzur , 

odwiedzaj c Kamionn , Sochaczew i przeszli a  do Warszawy. W wa niejszych 

miejscach, takich jak: Jab onna, Modlim, Zakroczym, Czerwi sk, Sochaczew, 

elazowa Wola, Kampinos, odbywa y si  krótkie wyk ady. W drodze od ywiano 

si  niewyszukanymi potrawami, takimi jak: mleko, miód, kasza, chleb, jarzyny 

owoce – nikt nie chodzi  g odny. Wycieczka poza walorami poznawczymi po-

zwoli a bursiakom zadzierzgn  przyja nie, wspó dzia a  zespo owo, wzmocni  

t yzn  Þ zyczn  i prze y  niezapomniane chwile23.

W celu wsparcia Þ nansowego bursy cz sto urz dzano ró nego rodzaju zbiór-

ki funduszy na jej rzecz. Mi dzy innymi w czerwcu 1916 r. mia  miejsce popis 

uczniów gimnazjum im. W adys awa IV zorganizowany przez Komisj  Opieki 

Pozaszkolnej gimnazjum. W trzycz ciowym programie zaprezentowano wyst p 

chóru gimnazjalistów, obrazek sceniczny zatytu owany Terra incognito, dekla-

macje i wiczenia gimnastyczne24. Kwesta na Burs  Prask  przeprowadzona 

w 1916 r. przynios a placówce dochód 1331 rubli, 64 kopiejki i 627 marek25.

Internat rozpocz  dzia alno  w 1916 r. przy ul. Moskiewskiej 19, a jego 

inicjatorem by  dr Zygmunt Zakrzewski. Placówka podlega a Sekcji Schronisk 

Oddzia u Praskiego Wydzia u Pomocy dla Ludno ci m.st. Warszawy. Internat 

19 Tam e, 1917, nr 28 .
20 Tam e, 1917, nr 1.
21 Tam e.
22 Tam e.
23 „Echo Pragi” 1916, nr 30.
24 Tam e, 1916, nr 21.
25 Tam e, 1916, nr 36.
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przyj  50 ch opców, którym zapewniono bezp atne, pe ne, ca odzienne utrzyma-

nie, nauk  rzemios  oraz wiedzy z zakresu ogrodnictwa i pszczelnictwa, bowiem 

w przysz o ci mieli oni by  wykwaliÞ kowanymi rzemie lnikami i zasili  szeregi 

fachowców potrzebnych do odbudowy kraju26. Zachowa  si  opis popisu ch op-

ców z internatu, którzy nie tylko potraÞ li wykaza  si  du  wiedz  z wyk adanych 

przedmiotów, ale tak e przedstawili wyroby stolarskie, rze bione, rysunki tech-

niczne i w asnor cznie wykonane modele. Kadra kierownicza i dydaktyczna pla-

cówki sk ada a si  z: K. Wróblewskiego (nauczyciel i wychowawca), M. Tyszkie-

wicza (pomocnik wychowawcy i kierownika warsztatów stolarskich), B. Rezlera 

(kierownik warsztatów snycerskich) i in . K. Czampego – spo ecznie kieruj cego 

warsztatami i prowadz cego wyk ady z rysunku. Koniec popisu uwie czony zo-

sta  wystawieniem przez wychowanków jednoaktówki uk adu swego kierownika 

p. K. Wróblewskiego, która w bardzo dowcipnej formie wykaza a ca  ró nic  

mi dzy dawnym rodowiskiem ch opców – ulic , a zbo n  prac  w internacie27.

Najwi ksz  polsk  organizacj  o wiatow , która wznowi a swoj  dzia alno  

w czasie I wojny wiatowej, by a Polska Macierz Szkolna28. Zarz d G ówny To-

warzystwa zatwierdzi  praskie Ko o Macierzy 29 maja 1916 r.29. Ukonstytuowa o 

si  ono w osobach prezesa dr. Jana Gromadzkiego, wiceprezesa Emila Rauera, 

skarbnika Józefa Zagórnego i sekretarza Stefana Rodziewicza. Na cz onków Za-

rz du Ko a wybrano: dr. Stanis awa Hagmajera, ZoÞ  abusiewiczówn  – prze-

o on  pensji, redaktora Leona Reinschmidta, in . Stanis awa S owikowskiego, 

dr. Zygmunta Zakrzewskiego i dr. Kazimierza Zieli skiego30.

Zadaniom Macierzy praskiej w czasopi mie „Echo Pragi” po wi cono dwa 

wst pne artyku y31, w których przedstawiono wachlarz oczekiwa  kierowany pod 

adresem Towarzystwa. Pisano: Jakie  s  potrzeby Pragi w dziedzinie szkolnictwa 

i o wiaty? Nie ulega w tpliwo ci, e ogromne. Jak ca y nasz kraj, tak i Praga pod 

tym wzgl dem odczuwa braki. Istniej  dziesi tki tysi cy analfabetów doros ych 

a masy m odzie y wyrostków i dzieci pozostaj  bez adnej opieki, wykszta ce-

nia a nawet domowego wychowania. Pozostawieni samym sobie wykieruj  si  

w przewa nej wi kszo ci na szkodliwych cz onków spo ecze stwa. St d wynika 

najpierwsze zadanie Macierzy; odwrócenie tych m odych latoro li z b dnej drogi 

na dobr  i wytworzenie z nich u ytecznych ludzi i prawych. […] Poza tym istnieje 

drugi cel: usuni cie ciemnoty, tego najsilniejszego sojusznika n dzy i wyst pku, 

owego wewn trznego wroga stokro  gorszego od wszystkich zewn trznych, raka 

trawi cego polski naród i uniemo liwiaj cego mu osi gni cie lepszej przysz o ci 

26 W zarz dzie zasiadali: dr Stanis aw Hagmajer, Emil Imroth, Franciszek Mitranowski, Lucjan Mroczkow-

ski, Feliks Ornowski, Leon Reinschmidt, Stefan Trzeszczakowski, Natalia Ungarowa, Pelagia Zagórna, Józef 

Zagórny i dr Zygmunt Zakrzewski – przewodnicz cy, Zob. „Echo Pragi” 1916, nr 31.
27 „Echo Pragi” 1917, nr 28.
28 Tam e, 1917, nr 1.
29 „Echo Pragi” 1916, nr 23.
30 Tam e, 1916, nr 31.
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i doli na równi z kulturalnymi krajami wiata. W dalszej cz ci autor postulo-

wa , aby dzia alno  Towarzystwa nie ogranicza a si  tylko do prowadzenia 

szkó  elementarnych, ale eby równie  tworzono szko y zawodowe o ró nych 

specjalno ciach, kszta c c rzemie lników, którzy po ich uko czeniu, pracuj c, 

zasililiby bud ety rodzin robotniczych, bowiem dla tych rodzin zbyt d uga nauka 

ich latoro li jest obci eniem nie do ud wigni cia. […] Szerokie sfery ubogiej 

ludno ci miejskiej wskutek swej niezamo no ci i braku kultury patrz  czasami 

na swe dzieci, jako na rodek zarobku, który to staraj  si  jak najwcze niej wy-

eksploatowa   32. Sugestie i oczekiwania dotycz ce dzia alno ci Towarzystwa na 

Pradze obejmowa y tak e organizacj  odczytów, stworzenie Domu Ludowego, 

czytel , bibliotek, kursów ogólnokszta c cych i zawodowych, pokazów, wido-

wisk i innych atrakcji zwi zanych z szerzeniem o wiaty w ród pra an. Zdawano 

sobie jednak spraw  z trudno ci materialnych, jakie pi trzy yby si  przed re-

alizacj  w krótkim czasie tak ambitnych zada 33. Mizeria Þ nansowa Praskiego 

Ko a Polskiej Macierzy Szkolnej uwidacznia a si  mi dzy innymi w organizacji 

ró nych akcji na rzecz towarzystwa. Np. jesieni  roku 1917 w Teatrze Praskim 

zaprezentowano sztuk  B. Gorczy skiego W noc lipcow , z której dochód mia  

zasili  dzia alno  Ko a PMS na Pradze 34. Wcze niej Ko o PMS na Targówku 

urz dzi o wieczornic  pod has em Sami Sobie. Jej celem by o nie tylko zebranie 

funduszy na rzecz prowadzonej czytelni, ale tak e o ywienie ycia kulturalnego 

mieszka ców Targówka35.

Podczas jednego z pierwszych zebra  Zarz du Ko a omawiano propozycj  

S. Zab ockiego, przedstawiciela fabryki „Doma ski-Zab ocki” 36, przej cia przez 

Macierz przyfabrycznej szko y wraz z ca ym oprzyrz dowaniem i pomocami na-

ukowymi37. Ofert  zaakceptowano i 18 lutego 1916 r. odby o si  uroczyste otwarcie 

pierwszej szko y Ko a Praskiego Polskiej Macierzy Szkolnej. Placówka mie ci a 

si  na pierwszym pi trze, mia a widne sale, wysokie, jasne, ozdobione portretami 

zas u onych Polaków38. Kierowniczk  szko y by a p. Lipi ska, a nauczycielk  

i zarazem wychowawczyni  p. ZoÞ a Celichówna. W czerwcu 1917 r. odby  si  

pierwszy popis uczniów dwuklasowej szko y przy Kaw czy skiej, utrzymywanej 

przez Praskie Ko o PMS. Do szko y ucz szcza o 130 uczniów, którzy podczas 

popisu odczytywali swoje wypracowania, deklamowali wiersze i piewali patrio-

tyczne pie ni. Obserwuj cy ten swoisty egzamin stwierdzili, e praca nauczycielek 

i prowadzenie szko y jest prawid owe, zarówno pod wzgl dem wychowawczym, 

32 Tam e, 1916, nr 42.
33 Tam e, 1916, nr 23.
34 Tam e, 1917, nr 42.
35 Tam e, 1917, nr 18.
36 Fabryka Parowa „Doma ski-Zab ocki” produkowa a listwy i ramy do tapet. Obecnie w jej pomieszcze-

niach mie ci si  Wy sza Szko a Prawa i Administracji.
37 „Echo Pragi” 1916, nr 43.
38 Tam e, 1916, nr 8.
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jak i dydaktycznym 39. Inn  szko  utrzymywan  i prowadzon  przez Towarzystwo 

by a placówka na Szmulowi nie  40.

W planach o wiatowych Praskiego Ko a PMS przewidywano rozszerzenie 

dzia alno ci poprzez urz dzanie ró nego rodzaju odczytów i koncertów, które 

zasili yby w fundusze Towarzystwa potrzebne na prowadzenie dalszych prac 

i utrzymanie dotychczasowych. 

Sytuacja materialna Ko a, tak jak i ca ej spo eczno ci praskiej, przez ca y 

okres wojny by a trudna. Mimo to dzia acze Towarzystwa starali si  – przy wzra-

staj cym zainteresowaniu o wiat  – zaspakaja  potrzeby w tym zakresie, tworz c 

nowe Ko a Macierzy. Mi dzy innymi utworzono Ko o Macierzy na Targówku. 

Zarz d Ko a postanowi  otworzy  na tym przedmie ciu czytelni  i w tym celu 

zwróci  si  z apelem do spo eczno ci praskiej o dostarczenie ksi ek. Pisano, 

licz c na spo eczny odzew: I niew tpliwie szeroki ogó  spo ecze stwa naszego 

dopomo e do stworzenia tak niezb dnej na przedmie ciach naszych placówki 

kulturalnej, jak  jest czytelnia 41. Przewodnicz cym Ko a PMS na Targówku 

by  Józef Pietraszy ski. Zarz d Ko a podczas zebrania przedstawi  sprawozda-

nie kasowe za okres od 3.01.1917 do 31.07.1917 r. Bilans wykaza  równowag  

bud etow  tak w dochodach, jak i w wydatkach. Ko o otrzyma o latarni  ma-

giczn  do u ytku szkó  oraz oko o 300 ksi ek do uczniowskiej biblioteki, która 

w chwili sprawozdawczej liczy a 600 tomów. Ponadto dzia aczom uda o si  

zorganizowa  letni wypoczynek dla 150 dzieci w formie pó kolonii. Zamierzano 

równie  z pocz tkiem nowego roku szkolnego utworzy  kursy dla doros ych przy 

ul. Bródnowskiej42. Kursy dla doros ych prowadzone by y równie  przez inne 

stowarzyszenia i organizacje. Komisja Kursów dla Doros ych mia a dwa oddzia y 

na Pradze – przy ul. Wile skiej 31 i Szerokiej 17. Pobiera o tu nauk  pocz tkow  

oko o 200 osób43.

Kolejn  inicjatyw  Macierzy by o rozpisanie w roku 1916 konkursu na ele-

mentarz dla dzieci w wieku od 7 do 9 lat. W anonsie prasowym zamieszczonym 

w „Echu Pragi” sformu owano kryteria, które potencjalni autorzy podr cznika 

musieli wzi  pod uwag . Poza tre ci  przeznaczon  dla uczniów do ksi ki mia-

a by  obowi zkowo do czona broszura zawieraj ca metodyk  nauczania z tego 

konkretnego podr cznika44.

Akcja biblioteczna rozwijana by a tak e przez samych pra an. Miros aw 

Grendyszy ski zainicjowa  utworzenie biblioteki ruchomej, która dzia a a na 

zasadzie sta ej wymiany ksi ek mi dzy poszczególnymi instytucjami i osobami 

prywatnymi. Biblioteka zawiera a zestaw ksi ek dla m odzie y szkolnej, dzia  

39 Tam e, 1917, nr 26.
40 Tam e, 1917, nr 20.
41 Tam e, 1917, nr 13.
42 Tam e, 1917, nr 38.
43 Tam e, 1916, nr 37.
44 Tam e, 1916, nr 49.
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beletrystyczny i ludowy. Inicjatywa ta dawa a szanse dotarcia z literatur  do naj-

bardziej oddalonych przedmie  praskich 45, na przyk ad Pelcowizny.

O rodkiem pracy o wiatowej sta a si  istniej ca tam dwuklasowa prywatna 

szko a koedukacyjna, powsta a w 1906 r., w okresie wzgl dnych swobód poli-

tycznych, z inicjatywy tamtejszej spo eczno ci. Placówka awansowa a do wiod -

cej instytucji o wiatowej, bowiem powsta y przy niej i istnia y w jej lokalu: Kursy 

dla Analfabetów, Uniwersytet dla Wszystkich, Towarzystwo Kultury Polskiej, 

Czytelnia i Towarzystwo Abstynentów „Przysz o ”. Spontaniczne dzia anie 

mieszka ców doprowadzi o nie tylko do szybkiego uruchomienia szko y, ale te  

zapewni o jej popularno . Pocz tkowo Þ nanse placówki opiera y si  o wpisowe 

od uczniów wynosz ce 30 kopiejek miesi cznie oraz o subsydia miejscowych 

fabryk i dobrowolnie opodatkowanie si  obywateli na ten cel. Wkrótce warunki 

dzia ania szko y uleg y pogorszeniu i wtedy, aby ratowa  ten o rodek o wiaty, 

podniesiono wpisowe do wysoko ci 1 rubla, co niestety spowodowa o odp yw 

ubo szych uczniów. W rezultacie liczba ucz cych si  zmala a do 20046.

Wspomnie  nale y równie  o inicjatywie ksi nej Marii Radziwi owej, 

która na Pelcowi nie ufundowa a i utrzymywa a szko  i ochronk , istniej ce 

a  do wybuchu wojny. Za o ono tak e bezp atn  szko  wioskow . Wszystkie te 

szko y przesz y z czasem pod zarz d miejski. Tamtejszy Komitet Obywatelski, 

b d cy spiritus movens tych poczyna , podlegaj cy Warszawskiemu Komitetowi 

Obywatelskiemu, do 1915 r. utrzymywa  3 ochronki dla 180 dzieci i dwie jad o-

dajnie wydaj ce dziennie oko o 300 bezp atnych obiadów. Kolejny drugi Komitet 

Obywatelski do istniej cych ju  form pomocy doda : herbaciarni , kuchni  dla 

ydowskich mieszka ców Pelcowizny, ambulatorium, schronisko dla starców, 

schronisko dla dzieci, kolejn  czwart  ochron  oraz uruchomi  ponownie, nie-

czynn  przez jaki  czas, szko  wioskow 47.

Prawy brzeg Wis y zamieszkiwa a równie  ludno  ydowska, która w swoim 

kr gu kulturowym i religijnym równie  organizowa a ró nego rodzaju instytucje 

samopomocy spo ecznej. ydzi zrzeszeni w gminie praskiej mogli pochwali  si  

istnieniem licznych instytucji dobroczynnych, których formy pracy nie odbiega y 

od metod wykorzystywanych w wieckich towarzystwach dobroczynnych. Nadto 

religia nakazywa a im opiek  nad chorymi wspó wyznawcami, od której jednak 

mo na by o si  wykupi , p ac c za zimowy dy ur przy chorym 15 gr, a za let-

ni 10. Utrzymywano te  szko y religijne – chedery. By y to placówki bezp atne, 

a ich podstaw  Þ nansow  sta  si  – nak adany na ca  spo eczno  ydowsk  

– podatek w wysoko ci od 5 do 10 kopiejek 48.

Na Pradze istnia o równie  Towarzystwo Linas Hacedak, które opiekowa o 

si  chorymi wspó wyznawcami, a które z czasem przekszta ci o si  w stowarzy-

45 Tam e, 1917, nr 14.
46 Tam e, 1917, nr 7.
47 Tam e.
48 Tam e, 1916, nr 22.
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szenie wzajemnego ubezpieczenia na wypadek choroby. M odzie  ydowska sku-

piona by a wokó  stowarzyszenia Progress, dostarczaj cego ydom stosownych 

lektur, organizuj cego odczyty i inicjuj cego ró ne formy samokszta cenia49.

Tak e w latach I wojny wiatowej, mimo trudnych warunków ycia, zw asz-

cza w prawobrze nej Warszawie – na robotniczo-przemys owej Pradze, spo e-

cze stwo rozumia o warto  o wiaty, tworz c z du ym wysi kiem Þ nansowym 

i organizacyjnym placówki o wiatowe. Inicjatorami akcji o wiatowej i opieku -

czej byli ludzie zgromadzeni wokó  tygodnika „Echo Pragi”, którzy swoj  ener-

gi  po wi cali dla dobra ogó u obywateli, tworz c od podstaw nie tylko szko y, 

ochronki, tanie kuchnie, ale równie  apeluj c do praskiej spo eczno ci o wyka-

zanie zainteresowania przysz o ci  m odego pokolenia pozbawionego mo liwo-

ci rozwoju przez lata zaboru rosyjskiego. Wzbudzenie aktywno ci spo ecznej, 

uruchomienie pok adów energii drzemi cej w spragnionych wolno ci i w asnego 

pa stwa obywatelach doprowadzi o do stworzenia wielu niezb dnych instytucji, 

których zadaniem by o stworzenie m odemu pokoleniu warunków sprzyjaj cych 

zdobywaniu wykszta cenia w ró nych formach i na ró nych stopniach. Walka 

z wszechogarniaj c  bied  w warunkach wojennych doprowadzi a do powstania 

Praskiego Komitetu Obywatelskiego, który z trudem i du ym nak adem pracy, 

wspólnie z mieszka cami Pragi i jej peryferii, kolejno uruchamia  placówki 

o wiatowe dla dzieci i m odzie y, nie zapominaj c przy tym o konieczno ci 

stworzenia mo liwo ci w tym zakresie równie  dla doros ych. Sukcesem pra an 

by a walka o utrzymanie Þ nansowe jedynej szko y na poziomie rednim, czyli 

gimnazjum im. W adys awa IV. Stworzenie wielu ochronek, daj cych opiek  

najm odszym, umo liwia o ich rodzicom podj cie pracy. Ró nego rodzaju formy 

edukacji zawodowej przygotowywa y kadr  wykwaliÞ kowanych rzemie lników, 

którzy w niedalekiej przysz o ci swoj  prac  mieli wspiera  rozwój gospodarczy 

niepodleg ej Polski. Mo na si  zastanawia , czy rozmiary tej dzia alno ci mia y 

istotny wp yw na rozwój sfery materialnej Pragi. Wydaje si , e w skali kraju 

nie by y znacz ce, jednak bior c pod uwag  sum  takich akcji, przeprowadza-

nych w wielu dzielnicach Warszawy, mia y znaczenie pozytywne, zw aszcza 

w kontek cie zainteresowania problemami o wiatowymi mieszka ców Pragi, 

uruchomienia ich aktywno ci w tej kwestii oraz zwrócenia uwagi na konieczno  

wspólnego dzia ania, które przynosi o okre lone korzy ci wszystkim obywatelom 

prawobrze nej Warszawy.

BIBLIOGRAFIA

Drozdowski M. M., Zahorski A., Historia Warszawy, Warszawa 1975.

„Echo Pragi” 1916–1917.

Holzer J., Molenda J., Polska w pierwszej wojny wiatowej, Warszawa 1967.

49 Tam e.



STAN O WIATY I OPIEKI NA WARSZAWSKIEJ PRADZE W PRZEDDZIE  ODZYSKANIA PRZEZ POLSK … 179

Ostrowicka I., Landau Z., Tomaszewski J., Historia gospodarcza Polski XIX 

i XX wieku, Warszawa 1978.

Pami tnik ksi nej Marii Zdzis awowej Lubomirskiej 1914–1918, Pozna  

2002.

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 signiÞ cant material losses du-

ring 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 cen-

ters 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 educa-

tional establishments. The society patched up its limited budget by organizing ad 

hoc events and allocating the proÞ ts for educational goals.

Keywords: care, education, Polish Educational Society, adult education.


