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Nauczanie we własnych izbach szkolnych 
na wsi (1918 – 1939)*

Celem artykułu jest pokazanie historii tworzenia infrastruktury szkolnej, 
z uwzględnieniem strategii władz resortowych II Rzeczypospolitej oraz najbardziej 
zasłużonej w tej mierze organizacji społecznej. Poddano projekcji trzy czynniki 
warunkujące proces budownictwa: własność gruntu; projekty budowlane; środki 
fi nansowe umożliwiające dokonanie zakupu materiałów i robocizny.

U zarania niepodległości oczywiste było, że prześladowania szkoły polskiej 
przez obce rządy spowodowały „ciemnotę” ludu. Zaborcy doprowadzili do za-
cofania kulturowego. W żadnym cywilizowanym państwie nie było wówczas tak 
dramatycznego braku szkół ludowych jak w Polsce, zwłaszcza na ziemiach byłego 
zaboru rosyjskiego.

Ustawa o zakładaniu i utrzymaniu publicznych szkół powszechnych1 w art. 1 
mówiła, że obowiązek zakładania i utrzymania tych placówek, przewidzianych 
w planie sieci szkolnej, ciąży na państwie i gminie. Dalej art. 9 informował o za-
kładaniu i utrzymaniu publicznych szkół powszechnych przez samorząd szkol-
ny w gminie. Natomiast art. 10 rozszerzał wcześniejsze postanowienia, o kwestię 
kosztów zakładania i utrzymania publicznych szkół powszechnych, wymieniając 
pięć źródeł fi nansowania: skarb państwa, gminę, dobrowolne świadczenia innych 
związków komunalnych; fundacje, zapisy darowizny.

Punktem wyjścia do przygotowania procedury inwestycyjnej było posiadanie 
gruntu. Aczkolwiek dostarczenie miejsca pod budowę obciążało gminę. Zdając sobie 
sprawę z obowiązku przerastającego niekiedy potencjał lokalnych społeczności, już 
w 1918 r. próbowano zbadać sprawę w ogólnopaństwowej skali. W diagnozie posia-
danych i możliwych do wykorzystania gruntów szkolnych, negatywnie wyróżniały się 
ziemie byłego zaboru rosyjskiego. Okazało się, że sytuacja była tam zupełnie nieuregu-
lowana, a dodatkowo skomplikowana przez to, że pochodzenie gruntów było różne:

* Artykuł powstał w ramach projektu „Oświata i szkolnictwo na wsi w II Rzeczypospolitej” realizo-
wanego pod kierownictwem prof. Barbary Wagner na Uniwersytecie Warszawskim (przypis redakcji).

1 Ustawa o zakładaniu i utrzymywaniu publicznych szkół powszechnych, „Dziennik Urzędowy 
MWRiOP”, 9 IV 1922.
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a)  Były przydzielane przez rząd rosyjski podczas uwłaszczenia włościan w 1864 r. 
Nadania zapisywano w tabelach likwidacyjnych (gdy pochodziły z gruntów 
dworskich) oraz w tabelach nadawczych (gdy pochodziły z gruntów państwo-
wych). Zapisywano je różnie np. jako „szkolnaja usadla” czy „szkolnuj ucza-
stok”.

b)  Były przekazywane dla nowozakładanych szkół przez rząd rosyjski, za pomocą 
tzw. dyrekcji naukowych, z gruntów pokarczmarcznych (po zniesieniu propi-
nacji) czy gruntów poduchownych.

c)  Stanowiły wspólną własność całej gromady otrzymaną z gruntów „ukazowych” 
w 1864 r., ich część potem na skutek uchwały gromady została przydzielona dla 
celów szkolnych. Działo się tak przy komasacji czy regulacji serwitutów.

d)  Były wydzielone dla szkół z własnych gruntów gminnych.
e)  Zostały nabyte poprzez zakup oraz zapisanie lub darowanie.

Właścicielami tych gruntów były różne osoby prawne. Toczyło się wiele spo-
rów o prawo własności2.

Jeżeli gmina nie posiadała własnej działki, lub nie mogła czy też nie chciała jej 
kupić, stosunkowo łatwo mogła uzyskać ziemię pod budowę w 1920 r. i w kolej-
nych kilku latach. Sprzyjała temu parcelacja majątków (zwłaszcza państwowych), 
scalanie gruntów, podział wspólnot gromadzkich, likwidacja służebności. Część 
majątków państwowych, która w myśl uchwał sejmowych o przedmiocie reformy 
rolnej została przeznaczona na parcelację, dostawało Ministerstwo Wyznań Religij-
nych i Oświecenia Publicznego (dalej MWRiOP), które przekazywało je Głównemu 
Urzędowi Ziemskiemu (dalej GUZ). Posiadało ono kilka agend terenowych oraz ze-
społy powiatowych komisarzy ziemskich. Do kompetencji GUZ, oprócz parcelacji 
majątków państwowych, majątków wykupywanych lub wywłaszczanych, należała 
kontrola parcelacji prywatnej, przeprowadzanie komasacji, podział wspólnot, ure-
gulowanie serwitutów i wszelkie sprawy z zakresu polityki agrarnej. Ze wspólnot 
gromadzkich i gruntów włościańskich, także można było otrzymać grunt ale zwykle 
przy ich podziale, komasacji i likwidacji służebności. Wnioski o wydzielenie gruntu 
były kierowane do MWRiOP, a po ich zatwierdzeniu do Ministerstwa Rolnictwa 
i Dóbr Państwowych, a w wypadku gdy teren był przeznaczony do parcelacji do 
GUZ. Dla ułatwienia i ujednolicenia procedur, ministerstwo posługiwało się specjal-
nie ułożonym formularzem, maszynopisem o zwięzłej treści: „W myśl porozumienia 
z Głównym Urzędem Ziemskim Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego po rozpatrzeniu i zaaprobowaniu wniosku Inspektora Szkolnego Okrę-
gu ………. prosi Urząd Ziemski Okręgowy o wydzielenie z majątków przeznaczo-
nych na parcelację, gruntów dla szkół powszechnych, zaprojektowanych w planie 
sieci szkolnej, według poniższego zestawienia ……….”3. W pierwszą lukę urzędnik 

2  Archiwum Akt Nowych (AAN), Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych, sygn. 361, Okólnik 
MWRiOP do inspektorów szkolnych okręgowych i rad szkolnych okręgowych, 25 V 1925, s. 12–13.

3  Obszerny zbiór wypełnionych formularzy znajduje się w AAN w zespole Ministerstwa Rolnictwa 
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wpisywał tylko nazwę okręgu. W drugiej luce miał podać nazwę majątku, nazwę 
miejscowości, stopień organizacyjny planowanej szkoły oraz wielkość zapotrzebo-
wania na grunt, ale według ustalonych norm.

 Zostały ustalone wymiary działek przyznawanych przyszłej szkole, a zależały 
one od jej stopnia organizacyjnego. Najmniejsza placówka jednoklasowa otrzy-
mywała ¾ morgi pod i wokół budynku, następnie 2 morgi dla kierownika, który 
był jednocześnie nauczycielem. Największa placówka siedmioklasowa miała do-
stać półtorej morgi gruntu pod budynek i jego otoczenie, następnie 2 morgi dla 
kierownika i 14 mórg dla nauczycieli4. Należy tutaj przypomnieć, że tylko szkoła 
siedmioklasowa, która powinna zatrudniać siedmiu lub więcej nauczycieli, miała 
osobnego kierownika. Ostatecznie ustawa z 1922 r.5 jeszcze raz podawała limity 
gruntu wraz z boiskiem i ogrodem szkolnym. Dla szkół jedno, dwu i trzyklaso-
wych obszar wynosił co najmniej 0,56 ha, a dla pozostałych 0,85 ha. Grunt pod 
budowę domu dla nauczyciela wraz z podwórzem powinien wynosić co najmniej 
500 m2 na każde mieszkanie. Limity obszaru szkolnego, związane z parcelacją pry-
watnych majątków ziemskich, zostały powtórzone w 1925 r., w rozporządzeniach 
towarzyszących ustawie o reformie rolnej.

Dostrzegano nieodzowność rozpoczęcia akcji budowlanej. Bo chociaż nauczać 
można było nawet w byle dość przestronnej izbie, chodziło wszakże o odpowied-
nie pomieszczenia dydaktyczne, warunkujące zdrowie dzieci i owocność pracy 
nauczycieli. Architekci i działacze oświatowi zgodnie napiętnowali nędzę szkolną. 
Wskazywali na przepełnienie sal lekcyjnych, zaduch, brak dobrego oświetlenia, 
brak ławek – jako na przyczyny częstych dziecięcych chorób. Wszystkim marzyły 
się ładne, chociaż skromne budynki. Budynek odpowiadający warunkom zdrowot-
nym powinien być prosty i łatwy do wykonania. Rozpoczynając budowę na wsi 
należało liczyć się z trudnościami w znalezieniu wprawionych rzemieślników i do-
brych materiałów. Budynek miał być tani ale jednocześnie trwały. Przestrzegano 
przed zbytnią oszczędnością i lichymi materiałami, które w sumie okazywały się 
nieopłacalne, gdyż pociągały za sobą liczne naprawy. Dlatego budynku nie należa-
ło stawiać sposobem gospodarskim, lecz należało zatrudnić fachowców. No i po-
trzebne były plany opracowane przez doświadczonych architektów, ale rodzimych 
polskich, bo prace architektów niemieckich, czerpane z niemieckich wydawnictw, 
nie odpowiadały polskim warunkom6. 

i Reform Rolnych (akta Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych).
4  AAN, Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych, sygn. 20, Pismo do Głównego Urzędu Ziem-

skiego, 16.VII.1920, s. 3.
5  Ustawa o budowie publicznych szkół powszechnych, „Dziennik Urzędowy MWRiOP”, 9 IV 

1922.
6  J. Holewiński, Jak zbudować szkołę ludową na wsi?, Warszawa 1919, s. 3–4. Broszura ta została 

wydana przez Biuro Pracy Społecznej, które przygotowywało materiały na kongres pokojowy po za-
kończeniu I wojny światowej. Jednocześnie biuro, rezydujące w Warszawie przy ul. Kopernika 30, szy-
kowało różne materiały dla polskiego Sejmu, zwłaszcza materiały dotyczące reformy rolnej. BPS inte-
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Najważniejszym miejscem w budynku była izba szkolna. Obliczano, że przy 
rozmiarach 6x9 metrów pomieści ona do 54 uczniów. Pożądane byłyby wyso-
kie izby, jednak kłopoty z ich ogrzaniem nakazywały ograniczenie wysokości 
do 3,60 m. Okna powinny być podwójne, o prostokątnym kształcie, bo okna 
zakończone półokrągło były nie tylko droższe, ale trudniejsze w wykonaniu 
i gorzej oświetlały całą izbę. Najprostsze i najtańsze były okna dwuskrzydłowe. 
Wobec znacznej wysokości okien szkolnych, niezbędne było jeszcze trzecie, 
górne skrzydło (z niemieckiego nazywane oberlichtem), służące do przewie-
trzania podczas lekcji w chłodniejsze dni. Podłoga w izbie szkolnej powinna 
być możliwie szczelna. Zwykle stosowano podłogi z desek sosnowych łatwo 
przyjmujących wilgoć, niestety pomalowanie ich farbą olejną okazywało się 
nietrwałe i wymagało kolejnych zabiegów, w rezultacie całość była kosztowna. 
Trwalsze i tańsze, od malowania farbą olejną, było pomalowanie podłogi poko-
stem lub gorącym olejem lnianym. Najlepszym materiałem do pokrycia podłogi 
było linoleum, składające się z płóciennego spodu powleczonego masą korko-
wą. Linoleum było nieprzepuszczalne, niewsiąkliwe, trwałe i niedrogie. Można 
było kupić je w rolkach o 2 metrowej szerokości i kłaść na bardzo równy beton. 
W przeciwnym wypadku, na pozostawionych betonowych grudkach (co często 
się zdarzało) linoleum ulegało przetarciu. Ponadto specyfi ka dobrze wykona-
nej izby wymagała wzmocnienia krawędzi otworów drzwiowych i okiennych. 
Można było to zrobić zaokrąglając otwory lub wzmacniając je cementem lub 
żelaznymi narożnikami. Wreszcie dla wzmocnienia ścian, do wysokości 1,2 m 
malowano je farbą olejną7. 

Brak tradycji wznoszenia budowli użyteczności publicznej na wsi i w miastach 
stanowił jedną z wielu bolączek odradzającego się państwa polskiego. Tworzone 
po 1918 r. nowoczesne, na miarę tamtych czasów, pomysły architektoniczne leża-
ły w tekach inżynierów oraz w szufl adach ministerstwa, bo były zbyt kosztowne. 
Świadomość trudności fi nansowych i kłopotów ze zdobywaniem materiałów wy-
muszały prymat oszczędności w planach na przyszłość. Stąd nakazy: stosowania 
zwartych planów szczególnie w konstrukcjach drewnianych; niewprowadzania 
zróżnicowanych okien; wyznaczania umiarkowanej wysokości dachów oraz zago-
spodarowania poddaszy. Urzędy odżegnywały się od narzucania określonego typu 
budowli, wolały zostawić sprawę do uznania miejscowych społeczności, lepiej 
znających regionalne uwarunkowania. W 1921 r. pojawiły się pierwsze centralne 
przepisy normujące budownictwo szkół powszechnych. Ponieważ wszystko działo 
się jakby od nowa, gdyż lata zaborów spowodowały wyrwę w myśleniu o zasadach 
budownictwa szkolnego, teraz uświadamiano zasady wybierania miejsca na szko-
łę. Miejsce miało być:

resowało się sprawami samorządu gminnego, miejskiego i powiatowego, drukowało odezwy i wysyłało 
swoich instruktorów do powiatów. BPS wspierało polskie szkolnictwo elementarne i zawodowe.

7  Tamże, s. 11–15.
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–  dogodne pod względem komunikacyjnym. Należało wybierać miejsce możli-
wie pośrodku obwodu szkolnego, a droga najdłuższa, którą wędrowało dziecko 
pieszo nie powinna przekraczać 3 km8;

–  oddalone od: bagien, toru kolejowego, cmentarza, zakładu przemysłowego, 
urwiska. We wsiach gęsto zaludnionych wskazane było miejsce na uboczu, 
w okolicy stosunkowo mało zaludnionej, w miarę możliwości na pagórku 
z lekką pochyłością ku stronie południowej.
Rozmiary budynku szkolnego powinny umożliwiać odpowiednie jego roz-

mieszczenie na placu, gdzie trzeba było zmieścić także ustęp, studnię, budynek 
gospodarczy, mieszkanie dla kierownika i woźnego oraz boisko i ogród szkolny. 
Obszar placu powinien wynosić nie mniej niż 5500 m2 dla szkół 1 – 3 klasowych 
oraz 8500 m2 dla szkół 4 – 7 klasowych. Zwieńczeniem planów na przyszłość i kal-
kulacji architektonicznych były rysunki, ogólne projekty szkół o zróżnicowanej 
ilości oddziałów od jednego do siedmiu9.

Konsekwentną akcję projektowania, mającą na celu rozwiązania w skali ma-
kro, rozpoczął resort oświaty w 1925 r., wydając pierwszy obszerny zeszyt – bro-
szurę10, zawierający projekty budynków szkolnych. Kolejne pozycje ukazywały 
się z różną częstotliwością. W sumie seria składała się z sześciu części. Projekty 
zawarte w pierwszych dwóch zeszytach poświęcono budynkom wznoszonym 
w całości. Trzeci zeszyt11, pochodzący z 1931 r., proponował budynki wznoszo-
ne częściami, w różnym czasie. W okresie kryzysu gospodarczego wydawało 
się najbardziej racjonalnym posunięciem stawianie tylko kilku izb lekcyjnych, 
na najniezbędniejsze potrzeby. Następne izby byłyby dołączane, gdy poprawi 
się sytuacja fi nansowa. Jeszcze jedna oszczędność, uwzględniająca ówczesny 
spadek cen drewna, polegała na rezygnacji z inwestycji murowanych na rzecz 
budynków drewnianych.

Idea projektowania na potrzeby szkolnictwa powszechnego wychodziła od 
przekonania o dużej, większej niż w mieście, ilości gruntu niezbędnej dla wiej-
skiego gospodarstwa szkolnego. Integralną jego częścią było podwórze gospodar-
cze, ustępy i śmietnik. Odpowiednia sieć dróg oraz ogrodzenie terenu stanowiły 

8  Stopień organizacyjny szkoły zależał od liczby dzieci w obwodzie, im więcej dzieci – tym był 
wyższy, zatrudniano więcej nauczycieli i była większa powierzchnia budynku. Zasada tworzenia 3 km. 
obwodu szkolnego, okazała się niekoniecznie korzystna w przypadku małych miejscowości. Dlatego 
nawet samo ministerstwo propagowało inną politykę. Radzono dla osiągnięcia wyższego stopnia orga-
nizacyjnego, projektować budynek nie w środku wsi, ale na jej końcu, a nawet między wsiami. Według 
ustawy z 1922 r., artykuł 4, obwód miał skupiać możliwie największą liczbę dzieci w wieku szkolnym, 
nie więcej jednak niż 650. Najmniejsza liczba dzieci w obwodzie wynosiła 40.

9  Materiały architektoniczne. Budowle użyteczności publicznej wsi i miasteczka. Zeszyt I szkoły 
powszechne, Warszawa 1921.

10  Projekty budynków szkół powszechnych. Zeszyt 1, Warszawa 1925.
11  Projekty budynków szkół powszechnych. Zeszyt 3, Warszawa 1931.
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konieczne uzupełnienie budynku szkolnego, ogrodu, boiska. Jeśli na planowanym 
terenie znajdowało się mieszkanie kierownika uwzględniane było jego małorolne 
gospodarstwo domowe, tak aby mogło służyć również potrzebom nauczania12.

Pierwsze dziesięciolecie niepodległego państwa spożytkowano na realizację 
powszechności nauczania. I właśnie jego wskaźnik budził zachwyt. Odsetek dzieci 
objętych nauczaniem powszechnym wzrósł z 64 w 1922 r. do 95 w 1929 r. Jednak 

12  Projekty budynków szkół powszechnych. Zeszyt 6. Zabudowania gospodarcze, ogrodzenia, za-
opatrzenie w wodę, Warszawa 1935, s. 5.

Rys. 1. Przykłady projektów, lice przednie i lice boczne budynków szkolnych o kuba-
turze 600m3, 638m3, 782 m3.
Źródło: Projekty budynków szkół powszechnych. Zeszyt 2, Warszawa 1925.
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racjonalne wykorzystanie siedmiu lat przebywania w szkole możliwe byłoby 
jedynie w ramach szkoły wyżej zorganizowanej. I tutaj zachwyt jest mniej uza-
sadniony. Studzi go analiza pokazująca jak mało produktywne było wypełnianie 
obowiązku szkolnego w szkole jednoklasowej o jednym nauczycielu, gdzie równo-
cześnie uczyły się dzieci z dwóch roczników. Dlatego wiele wysiłków skierowano 
na komasację szkół jednoklasowych. Ale przeszkody piętrzyły się. Dla stworzenia 
szkoły siedmioklasowej należało zgromadzić więcej dzieci, od 301 do 250, aby 
powstało siedem klas. Na tworzenie obwodów szkolnych o trzykilometrowym za-
sięgu ujemnie wpływało: rzadkie zaludnienie w wielu okolicach II Rzeczypospo-
litej, brak dróg bitych warunkujących dowożenie dzieci, wreszcie obniżanie się 
roczników w wieku szkolnym. W 1929 r. zamknięto całą sieć szkolną w 25 170 ob-
wodach szkolnych. Na wsiach było 23 125 obwodów. Dominującym typem szko-
ły w mieście stawała się szkoła siedmioklasowa. W miastach przeważały szkoły 
wyżej zorganizowane, a najwyżej zorganizowanych siedmioklasowych było 78%. 
Wieś pokazywała odwrócenie tych proporcji, bo szkół wiejskich, najwyżej zorga-
nizowanych było zaledwie 3%. Przeważały najniżej zorganizowane jednoklasowe 
szkółki, a było ich aż 51%. Kiedy dodamy jednoklasówki i dwuklasówki, to odse-
tek szkół najniżej zorganizowanych wyniesie 77% i odpowiada odsetkowi najwy-
żej zorganizowanych miejskich placówek. Nieco lepiej prezentują się powyższe 
proporcje, gdy przyjrzymy się statystykom liczebności dzieci w poszczególnych 
typach szkół. Wówczas najwyżej zorganizowana szkoła siedmioklasowa obejmuje 
93% dzieci miejskich i 13% dzieci wiejskich. Ubolewając nad krzywdą dziecka 
wiejskiego należy mimo wszystko pamiętać, że przy ustawowo obowiązującym 
3 kilometrowym zasięgu obwodu szkolnego i przy niskiej gęstości zaludnienia za-
ledwie 40% obwodów szkolnych mogło liczyć na pełne siedmioklasowe szkoły. 
W pierwszym dziesięcioleciu najwięcej wysiłku dla rozwoju szkół siedmioklaso-
wych zrobiono w województwach centralnych, które przed wojną takich szkół nie 
znały, a posiadały aż 96% jednoklasówek. Później, w 1929 r. było tam 15% peł-
nych szkół13. 

Warto spojrzeć na problem tzw. izb wynajmowanych. W województwach za-
chodnich było ich jedynie 3% w stosunku do wszystkich użytkowanych izb, w wo-
jewództwie śląskim 6%, w województwach południowych 24%, w woj. wschod-
nich 59%. Wreszcie najgorsza sytuacja panowała w woj. centralnych, gdzie wy-
najmowano 69% izb. Grozę wywołuje lektura ofi cjalnych, ministerialnych analiz, 
z których można dowiedzieć się, że większość wynajmowanych izb nie nadawała 
się do nauczania. Średnia powierzchnia wynajmowanej izby wynosiła 29 m2. Ale 
w woj. centralnych przeważały izby poniżej 20 m2 14. Dane te skandalizowały, tuż 

13  S. Machowski, O jutro szkoły polskiej, Warszawa 1930, s. 1–14.
14  Tamże, s. 16–17. Sporządzono spis miejscowości, w którym można było odnaleźć skrajne przy-

padki, np. w pow. Opoczno w izbie o pow. 6,6m2 uczyło się 51 dzieci. W pow. Jędrzejów w izbie o pow. 
6, 2 m2 uczyło się 59 dzieci. 
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po ich publikacji. Szydzono, że pomieszczenia nienadające się dla kilkunastu sztuk 
drobiu, zostały nazwane szkołą dla ironii. Można sobie wyobrazić, jak w ciasno-
cie, w warunkach urągających zasadom higieny, uczyła się dziatwa szkolna, która 
przychodziła na lekcje „rzekomo dla jej dobra”15. 

Świadomość, że rozwój oświaty bazował na prowizorycznej infrastrukturze 
była pierwszym czynnikiem mobilizującym do akcji budowania szkół. Drugie-
go ważnego bodźca dostarczyła demografi a, zapowiadająca zbliżający się wzrost 
roczników w wieku szkolnym o 67% w latach trzydziestych w stosunku do po-
przedniego dziesięciolecia. Stojąc nad przepaścią, zmobilizowały się różne środo-
wiska, zwłaszcza władze rządowe i samorządowe, organizacje społeczne. Ekwili-
brystyczne rozwiązanie, odciążające szkołę powszechną przyniosła tzw. reforma 
jędrzejewiczowska z 1932 r. Utrzymywała ona 7 letnią szkołę powszechną, ale 
tylko dla dzieci kończących edukację na tym szczeblu. Młodzież, która kontynu-
owała naukę w czteroletnim gimnazjum, zobowiązana była ukończyć sześć klas 
szkoły powszechnej. Rząd nie chwalił się przyjętym rozwiązaniem, łagodzącym 
przepełnienie tylko w niewielkim stopniu. A opozycja głośno protestowała, złośli-
wie nazywając siódmą klasę „czapką”. 

Ani samo państwo, ani same gminy, ani sami obywatele nie mogli podołać 
przedsięwzięciu, tylko wspólny wysiłek tych trzech podmiotów stwarzał szansę na 
wybrnięcie z kłopotów. Rola stowarzyszeń użyteczności publicznej stawała się co-
raz ważniejsza, po pierwsze z powodu kryzysu gospodarczego paraliżującego bu-
dżet państwa. Po drugie z powodu wygaśnięcia w 1925 r. ustawowego obowiązku 
udzielania przez państwo pożyczek na budowę szkół powszechnych. Dla wszyst-
kich było jasne, że skarb państwa odmówił fi nansowania szkół publicznych.

Najpoważniejszą tutaj organizacją, o statusie wyższej użyteczności publicznej, 
było Towarzystwo Popierania Budowy Szkół Powszechnych. Przeciwdziałało ono 
ujemnym skutkom zahamowania budowy szkół, w warunkach pozbawienia gmin 
pomocy fi nansowej, bez której nie mogły one czegokolwiek budować. Towarzy-
stwo przejęło na siebie niesienie pomocy fi nansowej. Na czele towarzystwa stał za-
rząd główny z siedzibą w Warszawie, w kraju było 9 okręgów, na terenie obwodów 
szkolnych działały komitety obwodowe, a w miastach i na wsiach pracowały koła. 
W 1935 r. (po dwóch i pół roku istnienia) TPBSP liczyło blisko 12 tys. kół, zrze-
szało ponad 233 tys. członków zwyczajnych wpłacających rocznie 4 zł oraz 654 
członków dożywotnich wpłacających jednorazowo 150 zł. Młodzież szkolna, zor-
ganizowana w 7 tys. kół wpłacała 5 groszy miesięcznie w szkołach powszechnych 
i 10 groszy w szkołach średnich. W 1936 r. zmniejszono składki członkowskie 
z 4 zł do wysokości 2 zł, a dla członków dożywotnich do 100 zł. Oprócz składek 
dochody towarzystwa pochodziły z kilku źródeł: ze zbiórek i imprez zorganizowa-
nych w czasie Tygodnia Szkoły Powszechnej; ze znaczków dziesięciogroszowych 

15  S. Machowski, O jutro… s. 15–17.
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nalepianych na podręczniki; ze znaczków dziesięciogroszowych i dwudziestogro-
szowych nalepianych na świadectwa półroczne i roczne w szkołach powszechnych 
i gimnazjach. Towarzystwo udzielało gminom pożyczek w wysokości do 25% pla-
nowanych kosztów. Pożyczka była nieoprocentowana i spłacało się ją przez 10 lat. 
W miejscowościach pogranicznych i ubogich pożyczka była jedyną gotówką, jaką 
posiadały tamtejsze komitety społeczne. Niekiedy towarzystwo musiało zrezygno-
wać z zasad i pokryć więcej niż 25% kosztów oraz rozłożyć spłatę długu na 20 lat. 
Najuboższe placówki otrzymywały zasiłki na zakup sprzętów i wyposażenia dy-
daktycznego. Uzyskana pożyczka często pobudzała ofi arność mieszkańców gmi-
ny. Chłopi widząc przed sobą realną możliwość wybudowania szkoły we własnej 
miejscowości, deklarowali społeczne prace przy kopaniu fundamentów, zwożeniu 
materiałów, wyrównywaniu terenu pod boisko oraz wykonywali prace ciesielskie 
i murarskie. Możliwa była obniżka cen drewna z lasów państwowych a prywatne 
cegielnie udzielały rabatu przy zakupie ich towarów16. 

Tygodnie szkoły powszechnej otrzymywały coraz staranniejszą oprawę pro-
pagandową w prasie, drukowano wiele ulotek i plakatów. Na III tydzień Szkoły 
w 1936 r. wymyślono cztery hasła propagandowe: „Budujmy szkoły!”; „Nie ża-
łujmy ofi ar na rzecz budowy szkół powszechnych!”; Zapisujmy się na członków 
TPBSP!”; „Wszystkie dzieci do szkoły!”. W 1936 r. do poprzednich, doszło hasło: 
„Niech obok większych ofi ar nie zabraknie i wdowiego grosza tam, gdzie wielkie 
zamierzenia i wielkie skutki w grę wchodzą”17. Poniżej prezentowany jest duży, 
kolorowy plakat (wymiary około 2m x 1,5m). Warto zwrócić uwagę na przedsta-
wione tutaj dziecięce postaci, z których większość nie posiada butów, co odzwier-
ciedlało rzeczywistość, a nie jest fantazją artystyczną.

Dowodem zrozumienia, dla ogólnonarodowych wysiłków aby uzdrowić in-
frastrukturę szkolną, było przyjęcie przez prezydenta Ignacego Mościckiego oraz 
marszałka Edwarda Śmigłego Rydza protektoratu nad TPBPSP. Co ciekawe, jesz-
cze w 1934 r. zastój w budownictwie był tak wielki, że na ogłoszenie o bezpro-
centowych długoterminowych pożyczkach, zgłaszali się nieliczni chętni i należało 
zachęcać oraz nakłaniać gminy do składania podań o pożyczki. W 1938 r. zapo-
trzebowanie przybrało wielkie rozmiary i większość podań załatwiono odmownie, 
co wywołało niezadowolenie gmin i utrudniło akcję propagandową. Począwszy od 
tego roku, towarzystwo udzielało już tylko pożyczek na wykończenie budynków 
wzniesionych w stanie surowym i nakrytych dachem. Przyjęcie owej zasady wy-
musiły także dość częste przypadki gmin, które po otrzymaniu pożyczek nie wy-
pełniały przyjętych na siebie zobowiązań i przerywały realizację rozpoczętej inwe-
stycji. Zarząd towarzystwa próbował ratować sytuację i niekiedy znowu wysyłał 
pieniądze. W polityce pożyczkowej, priorytetowe były niektóre regiony. W 1934 r., 

16  Lietavos Centras Valstybea Archyvas (dalej LCVA), Pismo Zarządu Głównego Towarzystwa 
Popierania Budowy Szkół Publicznych, 2–8 X 1936, sygn. F.278 ap.1/b 642. 

17  LCVA, ulotka za IV Tydzień szkoły powszechnej, 1937, sygn. 1937, F 278 ap.1/b 641.
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podjęto akcję w pow. łowickim, ze względu na reprezentacyjny charakter tego re-
gionu. W kolejnych dwóch latach zwrócono uwagę na osiedla podwarszawskie, 
gdzie tempo zaludnienia i przyrost dzieci w wieku szkolnym, wyprzedzał wszelkie 
zabiegi inwestycyjne. Od 1936 r. specjalną opieką była otoczona budowa i wypo-
sażenie szkoły im. Marszałka J. Piłsudskiego w Sulejówku, wzniesionej w pobliżu 
dworku marszałka, pomyślanej jako pomnik ku jego czci. W latach 1937–1938 
projekcji doczekał się teren nadgraniczny, powiaty działdowski, przasnyski i wie-
luński. Na pograniczu mazurskim do użytku oddano 20 budynków.

Dziennikarze śledzili całą akcję, artykuły publikowano w centralnej i tereno-
wej prasie. Rezygnując z analizowania treści doniesień, warto spojrzeć tylko na 
tytuły artykułów, formułowanych w możliwie intrygującej konwencji, choć sama 
sprawa nie była przecież sensacją:
–  Szkoły wszędzie – dla wszystkich. Jak z groszowych ofi ar urastają miliony 

(„Kurier Polski” 4 VIII 1938)
–  Analfabetyzm najbardziej groźnym i niebezpiecznym wrogiem naszego życia 

Fot. 1. Plakat propagandowy Tygodnia Szkoły Powszechnej z 1927 r.
Źródło: LCVA, Plakat, 1937, F 278 ap.1/b.641.
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Fot. 2. Szkoła dwuklasowa w Ciereszkach, gmina Krzywicze, pow. wilejski, 1938 rok
Żródło: LCVA, Fotografi e budynków szkolnych wzniesionych przy pomocy TPBPSP, 
F. 278,ap1/b 639.



30

Barbara Wagner

społecznego („Dziennik Kresowy”, Grodno 9 VII 1938)
–  Na Suwalszczyźnie dwa razy mniej szkół niż na Polesiu. Najbardziej zapomnia-

ny powiat woła o „kagańce oświaty” („Express Poranny 30 V 1938)
–  Powstają szkoły ze składek ludności wiejskiej („Wieś Polska” 12 VI 1938)
–  Jedna z najpiękniejszych spraw („Echo Beskidzkie” 22 VI 1938)
–  Budowa szkół powszechnych, własne gmachy dają bezsporne korzyści fi nanso-

we („Głos Poranny” 29 V 1938)18.
Oczywiście, sam proces inwestycyjny, nie zawsze przebiegał bezkonfl iktowo, 

zdarzały się, trzeba przyznać, że rzadkie, przypadki sporów, zwłaszcza wokół lo-
kalizacji szkoły. Warto przytoczyć przykład szkoły w Siemaszkach, którą zdecydo-
wano się wznieść wbrew polityce starosty powiatu szczuczyńskiego, forsującego 
lokalizację inwestycji w Ogrodnikach. Niepokorna rada gminna w Skrzybowcach 
zebrała się tuż przed świętami, 20 grudnia 1937 r. i podjęła uchwałę o przystąpieniu 
od nowego roku, do budowy szkoły w Siemaszkach. Radni uzasadniali odstąpienie 
od projektowanej budowy w Ogrodnikach, brakiem fi nalizacji kupna gruntu od 
właściciela tamtejszego majątku ziemskiego. Tymczasem chłopi w Siemaszkach 
już ofi arowali 2 ha ziemi pod budowę. Koronny argument w sporze, nawiązywał 

18  Prasa o zagadnieniu budowy szkół powszechnych i działalności Towarzystwa, Biuletyn Towa-
rzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych, Warszawa, wrzesień 1938, s. 17–18.

Fot. 3. Szkoła w Jeleniewie, gmina Jeleniewo, pow. suwalski, dat. 1938. 
Zródło: LCVA, Fotografi e budynków szkolnych wzniesionych przy pomocy TPBPSP, 
F. 278ap1/ b 639



31

Nauczanie we własnych izbach szkolnych na wsi (1918 – 1939)

do niedawnej, chlubnej przeszłości. Przypominano, że na miejscowych polach, 
podczas wojny polsko-bolszewickiej rozegrała się jedna z największych bitew, 
stoczonych przez 19 Dywizję Litewsko-Białoruską z wojskami bolszewickimi. In-
nym argumentem była obiecana pomoc wojska przy wznoszeniu budowli19. 

Kiedy po mozolnych zabiegach udało się zakończyć budowę, odbywało się 
uroczyste otwarcie. Budynek szkolny stawał się wizytówką wsi. 

W podsumowaniu zawierającym ocenę wysiłku inwestycyjnego dokonanego 
przez międzywojenne społeczeństwo, najbardziej uzasadnione, bo dobitnie wyrazi-
ste, będzie przywołanie i zestawienie danych statystycznych. W 1922 r. na wsi było 
24 612 szkół powszechnych, do których chodziło 2 341 tys. uczniów20. W 1938 r. 
były 25 662 szkoły, a uczyło się w nich 3 541 tys. dzieci wiejskich21.

19  LCVA, Odpis wyjaśnienia inspektoratu szkolnego, 23.X.1937, F 172ap1/b 6123.
20  „Kwartalnik Statystyczny” 1925, t. II, z. 1, tabele na s. 146 oraz s. 149. Pierwsza z tabel zawiera 

dane dotyczące kuratorium lwowskiego, które nie zostały uwzględnione w drugiej z tabel. Dodajmy, że 
wszystkich szkół (miejskich i wiejskich) było wówczas 27 840, chodziło do nich 3 208 tys. uczniów

21  Statystyka szkolnictwa 1937/38, Warszawa 1939, tab. s.20. Ogółem wszystkich szkół powszech-
nych (miejskich i wiejskich) było 28 723, chodziło do nich 4 852 tys. uczniów.


