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Przypadł na mnie, jako na przewodniczącego Komitetu, 
który zbiera w kraju naszym materjały na Międzynarodowy 
Zjazd Służby Społecznej w Paryżu, obowiązek redakcji me: 
morjału o stanie tej służby w Polsce. Dlatego winien jestem 
powiedzieć słów kilka, któreby usprawiedliwiły układ pracy 

niniejszej, będącej właśnie owym memorjałem. 
Układ, mojem zdaniem, nie gueszący logiką· 
Ale nadaremnie poszukiwalibyśmy tej logiki w samem po; 

jęciu: slużba społeczna. "Służba społeczna" poczęła się na 
gruncie amerykańskim z USilOW811 natury mocno filantropij; 
nej. Różne instytucje, powolane do życia przez osoby wraź: 
liwsze na cudzą niedolę, a więc instytucje opieki nad siero: 
lami, starcami, nad pogrążonymi w nędzy z powodu choroby 
lub zastoju przemysłowego, nad więźniami po wyjściu z wię;: 
zienia -- oto zakresy działalności, które obejmowano w Sta: 
nach Zjednoczonych pierwiastkowo tą nazwą służby spo~ 

lecznej. Różni działacze rozszerzali tę treść to w jednym, to 
w drugim, to jeszcze w innym kiez'unku, jednak nie przenie;: 
wierzając się zbytnio zasadniczemu punktowi wyjścia. Ter: 
min "służba społeczna" doznał jeszcze większego rozszerze: 
nia w Europie. Jednak nawet najbardziej rozszerzone poj: 
mowanie zadań służby społecznej jest węższe od tej treści, 
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jaką my tutaj w Polsce gotowi bylibyśmy wepchnąć w fen 
termin. Przecież niedalekie są te czasy, kiedy prowadzenie 
szkół elementarnych w języku polskim, nauczanie analfabe~ 
tów, stwarzanie kółek rolni,czych, zakladanie zwIązków za:: 
wodowych było dla nas, którzy nic nie wiedzieliśmy wtedy 
o sposobach i drogach służby społecznej w Ameryce, służbą 
społeczną! I dzisiaj nie przeniewierzyliśmy się swojej prze~ 
szloścź: wciąż pod nieco innym kątem widzenia ujmujemy 
zadania służby społecznej. Mam wrażenie, że pomiędzy 

uczestnikami Międzynarodowego Zjazdu będzie sporo roz~ 

dźwięków, gdy właśnie wypadnie potrącić o treść tego poję~ 
cia. Albowiem dzisiaj, przynajmniej dla mnie osobiście, słUŻi 
ba społeczna jest wciąż pojęciem płynnem, :niedoksztalco~ 
nem jeszcze, mocno garbafem naleciałościami widnokręgów 
filantropijnych i stroniącem dotychczas od wyczerpującej 
rewizji treści swojej. 

Sprawozdanie niniejsze nosi właśnie na sobie piętno tego 
niedorozwoju. Jest w niem mowa bądź o opiece nad matką 

i dzieckiem, nad bezrobotnymi i starcami, bądź o instytu.: 
cjach oświatowo::kulturalnych. Ale takie ważne działy życia 
społe:cznego, jak rozwój zrzeszonej samopomocy gospodar~ 
czej w postaci różnych kooperatyw, jak postępy organizacji 

zawodowej robotniczej, że zatrzymamy się jedynie na tych 
dwóch przykładach, pozostały poza jej obrębem. Rzecz 
poczęta pod wąskim względnie kątem widzenia i przykrojo~ 

na z kom'eczności do niego, nie może nie być ułomną! 
Zaważyła jeszcze jedna okoliczność. 
D w u t y g o d n i ó w k a S p o ł e c z n a w Paryżu, prócz 

Zjazdu Międzynarodowego Służby Społecznej, mieści w sobie 
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jeszcze inne zjazdy, wszystkie z sobą zespolone pokrewnemi 
założeniami i nawet zasadą organizacyjną, wykluczającą 

z obrad jednego zjazdu to, co stanowi główny przedmiot któ~ 
regoś innego. W ten sposób z toku rozważań Międzynarodo; 
wego Zjazdu Służby Społecznej odpadły sprawa dziecka 
i sprawa mieszkań. Odbić się to musiało i na układzie na:: 
szego sprawozdania, które albo musiało milczenlem pomijać 
pewne zagadnienia, albo traktować je niezmiernie pobieżnie. 

N a tem nie koniec. 
W ypadlo nam zgarniać do jednej całości różne działy służ:: 

by społecznej u nas: jedne z nich rozporządzały sprawozda:: 
niami dok/adnemi, o innych musieliśmy zbierać wiadomości 
w drodze ustnych informacyj, dla niektórych istnieją mater:: 
jaly do ostatniej chwili, dla innych jeszcze one nie zosiały 
dociągnięte do daty, w której jęliśmy się swojej pracy. 
A zatem daty, z których podajemy liczby jakieś lub zarysy 
działalności, są bardzo rozbieżne. Należy i o tem pamiętać 
iż otrzymane informacje i nawet drukowane liczby zgola nie 
są dokładne; nieraz są to wiadomości pofałszowane, ku więk~ 
szej chwale instytucji. O ile udawało nam się zorjentować 
w tej przesadzie, usuwaliśmy liczby wygórowane, ale w wie:: 
lu razach nie mieliśmy żadnego punktu opar~ia dla swoich 
podejrzeń i podane liczby weszły i na st.ronice nlniejszej 
pracy. 

Świadomi tych różnych braków naszej pracy, jednak uwa:: 
żamy, że jej ogłoszenie, jako pierwszego zarysu stosunków 
naszych w zakresie służby społecznej, spełni swoje zadanie: 
w przybliżeniu da obraz tego, co istnieje. Niechaj inni 
na tem podłożu pogłębią rzecz w przyszłości! 
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N a zakończenie muszę w imieniu Komitetu wyrazzc po~ 
dziękowanie wszystkim urzędom, instytucjom i osobom, 
które {ak skwapliwie i chętnie spieszyły z pomocą przy zbie~ 
z'aniu materjałów, Przedewszystkiem pOidziękowanie to na:s 
leży się Departamentowi Opieki Społecznej w Ministerstwie 
Pracy i Opieki Spolecznej, który łożył tyle pracy w dostar~ 
czeniu nam informacyj i maferjalów, 

L. Krzywicki. 

P. S. l\7 razie dostrzeżenia jakichkolwiek niedok'ad~ 
ności lub opuszczeń, prosimy o łaskawe zawiadomie~ 
nie o tem pod adresem: Studjum Pracy Oświatoum~ 
Społecznej przy l\701nej Wszechnicy Polskiej, War" 
szawa. 

w Kwietniu I928. f,Varszawa. 



--~~- ------~-~ ..... 

} . 
OGOLNE WIADOMOŚCI O STANIE SŁUŻBY 

SPOŁECZNEJ. 

1. TREŚĆ SŁUŻBY SPOŁECZNEJ U NAS I ZAGRANICĄ 

Historję służby społecznej w PańSJtwie Po~skiem rozpoczy
namy dopiero z dniem powstania t,ego państwa. 

Istniejące przed r. 1918 ustawy (D Dpiece spDłecznej i t. d.) 
były, odpDwiedniD dO' zaboru, ustawami: niemieckiemi, TO· 

syj skiemi, austrJackiemi. 
I tak samO' 'różnDrDdna była takty:ka rządów zabD:rczych 

w stosunku dO' usitDwań, które pDczynały się w łDnie spo
łecznDści polskiej. 

W szysdde te rządy jedną między sobą miały wspólną 
właściwość: jednalk:Dwą obDjętność dla wszelkich tego TO: 

dzaju wysiłków, wychodzących z pośród spDłeczeństwa pDh 
skiegO'. ObDjętność w najlepszy!m 'razie, a niekiedy sta: 
nDwczą wrogość! A tymczasem bez pDparcia ze strDny pań; 
stwa, jakO' czynnika kDDrdynującego działalnDść obywateli 
i nadającegO' w)'isiłkDm poczęt)'iill w inicjatywie prywatnej 
najdDgod:niejsze pod względem prawnym łożysko, oraz spie: 
szącegD im w pDtrzebie z pDmocą pieniężną lub mDrallną, wy; 
sitki te były z g6ry skazane bądź na rozstrzelenie i niemDc, 
bądź na zupełną jałowDść. Właściwie, wysiłki te były nie; 
kiedy wręcz uniemożliwione, to znDWU niezmiernie utrud" 
nione wsI rutek tegO', że rządy zaborcze obawiały się jakich: 
kDlwiek objawów samodzielnDś'oi wśród społeczeństwa pol. 
skiego. Nie leżałO' w interesie DbcegD rządu zbytnie podnie. 
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sienie stanu kulturalnego, a nawet gospodarczegO' ludności 
polskiej i dlategO' pDwściągał wszelką pobudkę ze strony 
spDłeczeństwa, widząc w nie,j zapowiedź wewnętrznej kDn~ 
sOIlidacji narodDwej. Wyjątkiem był zabór austrjacki: Dd lat 
sześćdziesiątych przeszłego wieku ta dzielnIca PDLski pDsda~ 
dala jaką taką swobodę rDzwoju narDdowego. Natomiast 
inne rządy zabDrcze z najwyższą niechęcią patrzyły na jaką~ 
kDlwiek pDbudkę społeczną: w każdej instytucji samodziel~ 
nej widziały ognisko polskości i usiłDwały nie dopuścić jej 
istnieni3j lub, gdy już istniała, tamować jej działalnDśc. 

Najgorzej byłO' w zaborze rDsyjskim. 
Ustrój polity,czny, Dparty na władzy abSDlutnej monarchy, 

w całem państwie rosyjskiem pDwściągał wśród ludności 
wszelkie objawy jakiejkolwieik samDdziełności. Wdziellni~ 
cach pDlskich do tego tępienia inicjatywy spDłecznej dolą: 
czała swój wpływ je1sz'cze nowa pobudka - walka z naradO'. 
wością pDlską. Nawet instytucje dozwDIDne w Rosji spoty~ 
kały się w obrębie terytDrjów polskich z zakazem stanDW< 
czym. Władze, uniemożliwiaj ąc j akąkolwieik dzialalność sa. 
modzielną, ze swej strDny nie czyniły nic, ażeby zastąpić ist. 
niejące luki urządzeniami chociażby biurDkra,tycznemi, alle 
czyniącemi zadość pDtrzebDm. Skutki tegO' przewybDrnie 
ujawnia historja naszegO' szpitalnicltwa. W r. 1815 było 
w Kongresówce szpitali 22, w r. 1865 Zla'ś 60. Liczha osób, ko; 
rzystających z pDmocy, wzrDsła w ciągu lat 1842-1865 
z 28299 na 42760. PO' ostatecznym pod względem administra: 
cyjnym wcieleniu Królestwa do Rosji liczba szpitali dO' ,r. 1902 
wprawdz,ie wzrosla na 116, ale sama pDmDC w stosunku 
do potrzeb :spDłecznych spadła. W r. 1867 na 10.000 miesz; 
kańców przypadało 7 łóżek w szpitalach, a w T. 1902 tylko 
5.6. Liczba ,chorych, k:tórYlffiokazano pomoc, wynosiła 87.08 
na 1000 mieszkańców wr. 1867, a w r. 1877 tylko 65.4. PO': 
przestajemy na przytoczonych liczbach, jako ilustna:cji tego, 
co działO' się w zakresie pDmocy leczniczej i sanitarnD~higje~ 
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nicznej. A w wielu innych sferach życia było jeszcze g'Orzej. 
Sprawa szpitali przecież nie była sprawą polityczną, nawet 
nie była sprawą istnienia jakiejś organizacji sp'Ołecznej, któ~ 
ra właś:nie jak'O 'Organizllicja żywiołu p'Olskiego byłaby P'Odej~ 
rzana rząd'Owi! Nat'Omiast w sferach żyda, które wyma"gały 
rzutkich instytucyj, ch'Ociażby te instytucje P'Od względem 
zadań swoich trzymały się jak najdalej odza:gadnień polio 
tycznych, przeszk'Ody były niekiedy nie d'O przezwyciężenia. 
Przecież pr'Ojekt Towarzystwa Kredytowego mia!sta Warsza~ 
wy ·czekał na sw'Oje zatwierdzenie lat 30! Wszelka 'Organiza~ 
cja, już dlatego, że była 'Orga'llizllicją żywi'Ołu p'Olskiego, była 
niepożądaną. Zwłaszcza 'Ob'es lat 80,;tych i pierwszej polowy 
lat 9O~tych był 'Okresem bezwzględnego tępienia wszelkich 
wy sitków podejmowanych ze strony spDłeczeństwa polskie:: 
go: w tym okresie nie zatwierdzon'O ani jednej kasy oszczęd~ 
nościowo-pożyczkowej, odmawillin'O zatwiel"dze.nia spół~k 
mlecza·rskich, bo "mDże tD będą organiza:cje powstańcze" 
(gub. Jan'Owicz w Płocku), i nawet nie legaliz'Owano nowych 
straży ogni'Owych. Dopier'O wstąpienie na tr'On MiJkolaja II 
stworzyło warunki nieco łagodniejsze. O tym ciężkim okre. 
sie lat 1886-1895 da niejakie pojęcie następująca wiązanka 
liczb: 

-
Z A T W 1 E R D Z o rot o 

INSTYTUCJE 
w latach w latach I w latach w latach 
1870-1885 1886-18951896-18991900-1905 

T owa Kredytu wzajem- I 
nego ...... 2 1 6 I 22 

Kasy przemysłowców 4 1 -
I 

-
T-wa pożyczkowo-

oszczędnościowe . . 1 I - 10 42 
Kasy pogrzebowe. . . - I - - 10 

I 
Kasy zawodowe i T owa 

pomocy wzajemnej 3 11*) 16 9 

I 
Kasy posagowe. . - - - 4 
Straże ogniowe. . 28 2 12 27 

I T-wa artystyczne. ,! 1 i 2 3 13 

*) Prawie wyłącznie były to kasy urzędników magistratów mte'jskich. 
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W tych warunkach trudno mówić było o jakiejkolwiek 
rozleglejszej dzia:łalności w zakresie służby społecznej. Spo
łeczeństwu polskiemu groziła degrada;cja umysłowa i wogóle 
kulturalna, zubożenie materjalne i systematyczne wyrugo
wywanie z pla:cówek samodzielnych gospodar.czych, a nawet 
z ziemi. N a każdem polu życia społeczne.go trzeha było od. 
woływać się do entuzjastów, którzy lekceważyli oczekujące 
ich kary, i wiele czynności wyolbrzymiać do godno'ści oho
wiązlk:u społecznego. Dzięki temu pojęcie służby społecznej 
na ziemiach polskich doznało niezmiernego rozszerze!nia. 
I w ,chwiLi obecnej w przeciwieństwie do wielu innych na,ro; 
dówskłonni jesteśmy pod nie podciągać działalności, które 
gdzieindziej leżą poza obszarami t. zw. służby społecznej. 
I właśnie ty)lko celem wytłumaczenia tej różnicy pomiędzy 
nami a społeczeństwami, które miały możliwość swobodnego 
rozwoju, sięgnęliśmy wstecz do okresów niemiłej i >Ciężkiej 
przeszłości, nie po to, .ażeby dokonywać prz.ebrzmiałych dzi
sIaj obrachunków, lecz ażeby wytłumaczyć nasze osobli: 
wości i 'IlJasze ni.edomag'a!Ilia. Od pracy nad za;daniami opieki 
społeczmej, podówazas mocno filantropijnej, srt:anowiącej na 
Zachodzie główną treść tak zwanej tam służby społecznej, 
siły najenergicz:niejsze nasze zwracały slię w zaborze rosyj
skim do działalności oświatowo"kulturalnej wśród ludu wiej. 
skiego, wśród ludności mieJskiej. Wedwora·ch i na wsi P'D
wstawały tajne szkółki, w Warszawie kilkanaście tysięcy 
dziatwy uboższej uczyło się potajemnie, funkcjonowały taj. 
ne szkoły średnie dla dziewcząt, a w ciągu lat 1890-1904 od: 
bywały się systematycroie wyższe wykłady (tak 'zwany Lata. 
ją·cy Uniwers~tet), które miały zastąpić niei,s:tniejący uniwer
sytet pols:lci i na które uczęszc'zało kilkaset osób. Trzeba było 
niezmiernego poświęcenia, zręczności, wynalazczości, a nadto 
solidarności sp'Dlec1znej, ażeby utrzymać przy życiu tego ro. 
dzaju tajne 'Organizacje. 

Tak było w zaborze rosyjskim! 
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Stosunki w za.bDrze pruskim były pDd jednemi względami 
gorsze, pDd in:nemi lepsze: lepsze, bD istniała tam szkDła DhD. 
",riązkowa, wpmwdzie niemiecka, iale bądźcobądź szkoła, 
wówcz,as gdy w 'z:aborze rosyjskim wogóle brak było sz'kół 
wsz,elakich. Gorsze, bo ucisk narDdowościDWY w zabDrze ro" 
syjskim wyróżnia'ł się hrutalnością, ale nie systematyczno. 
ścią, szedł przedewszystkiem w kierunku walki z kulturą 
i dopiero ostatniemiczasy zaczął podejmować myśl przeciw" 
działania rozwojowi gospodarczemu kraju, żywioł rosyjski 
wśród ludnDści polskiej był nielicz.ny i życie wewnętrzne 
społeczeństwa polskiego aż nazhytczęsto pozostawało dla 
niego tajemnicą. NatDmiast w zaborze pruskim siedziały 
dziesiątki tysięcy zadomowionych rodzin niemieckich, które 
wglądały w każdy slzlcz;egół życia polskiego i uniemożliwiały 
jakąkolwiek, na skalę rozleglejszą, działalność nielegałną na 
polu kulturalnem. A przedewszystkiem chodziło w zaborze 
pruskim o rzecz ważniejszą - o utrzymanie się przy ziemi, 
z której wywłaszc'zano PDlaków w sposób systematyczny 
a brutalny na podstawie specjalnych ustaw, D obronę samo; 
dzielnych warsztatów pracy. Zapomniano tam niemal o ja. 
kichkolwiek inny'ch polach działa[ności, wszystkie siły po; 
chłaniala troska o obronę ziemi ojczystej, o źródła zarobków. 

Czasy te położyły w silnej mierze swoje piętno na drogach 
obecnych służby społecznej w państwie poIskiem. W spole. 
czeństwie polskiem przed odzyskaniem niepodległości wszel" 
ka działalność pub1iczna w zakresie jakichkolwiek zadań 
była zamknięta przed obywatelaani lub mocno utrudniona: 
działaczy wszelkiego rodzaju, imających się mimo przeszkód 
działaLności kulturalnej,organkt.acyjifi:ej lub społecz'Ilo-opie' 
kuńczej, nazywaliśmy jednakowo 's p o ł e'c z n i k a uli, i od; 
zywaliśmy się o tych czynnościach, jako o różnych sferach 
służby społecznej - to wyrażenie od lat 80. tych wieku XIX 
jest w użyciu, stosowane niezmiernie rozlegle, rozleglej, ani" 
teli to wyznacza progrll'm Pierwszego Zjazdu Międzynarodo" 
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wegO' Służby SpO'łecznej treścią swoich ,referatów. I w dniu 
dzisiejszym, Q ile chO'dzi Q inicjatywę prywatną, dzialaJlnO'ść 
O'sób, pO'czuwaj ących się dO' tegO', iż winni !Są w imię O'hO'~ 
wiązku mO'TalnegO' pracO'wać w zakresie slużbyspO'łecznej, 
trzyma się mO'cnO' dróg wytkniętych w dkrelsie zabO'rów. Po~ 
zO'stawiO'nO' państwu, względnie kO'munalnym związkO'm, trO'; 
skę Q różne zagadnienia przypadku indywidualnegO', ku 
którym w krajach zaimożniejszy;ch chętnie zwraca się inicja< 
ty:w:a' pryWaiDna, 'zażądanO' O'deń stwO'rzerri:a takich instytu. 
cyj, jak fundusz bezrO'bO'cia, jednO'lite ubezpieczenia i t. d. 
Natomiast świadO'mość spole,czna z całą mO'cą napioca na 
pO'trzebę, pO'za O'rganami publicznemi, jaknajrO'zleglejszej 
pobudki w kierunku działalnO'ś'ci kulturalnO' ~ O'światO'wej. 
Z c h w i l ą o ,d z y '81 ka n i a n ie p o d l e g ł Q Ś c i w y sz ł Q 

n ,a j a w fi' i e !Z, Illl i e r n e z a In i e d b a n ie k: ra j u p Q d 
w z g l ę d e m k u l t u r a l n y m, ta k z n la c z ne, i ż 
p '1' Z 'ed s, p -o 1 ·e c z e ń s t w ,em \p Q ł s k i 'e m w c i\i łe j 
pehlii stanęłO' 'zjadanie usunięc,i\a tych 
b rak ó w. Ni,skie napięcie wytwórczości rO'lnej i, cO' 
za tem idzie, mala zamO'żnO'ść wtościanina i niski WO'~ 
góle ;poziO'm kultury wiejskiej za:żądat la:żeby !Z,ajętO' 'się 
tern pilniej temi za,gaidnieniami -za rządów zaborczych 
nie byŁO' środków, ani, przez długie clz-iesięciO'le ci a , legalnej 
rnO'żHwO'śc:i podjęcia tych ziadań. Pań'stwO' PO'lskie i zwią'zki 
kO'munalne wspieTaj ą swerni subsydj ami działalnO'ść, maj ącą 
na celu usunięcie tych zaniedbań i niedomagań, ale żadną 
pO'mO'cą ni,e zastąpią dziesiątków tysJęcy wieśniaków, org'a~ 
nizuj ących się w różne zrzeszenia celem walki z niską wy" 
twórczO'ścią rO'lną, z :nilskimszczeblem kultury na wsi, z nie; 
dO'statecznym pO'ziomem uspO'łecznienia. W miastach szkO'ły 
pO'W!szechne mnO'żą się, ale nie są w możnO'ści podO'łać 
w swO'~m stanie obecnym zaniecLbailliu, które pO'zO'stałO' po 
latach cudzych rządów,a, na:dewS'zystkO' nie mogą imać się 
~aJkich zadań, jak urządzanie klubów dla z'aniedbanych wy~ 
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rostków i dziewcząt, jak tworzenie ognisk zabawy dla ml,o~ 
dzieży robotniczej, lub obozowisk podczas lata, jak krze~ 
wiwe poczucia artystycznegO' wśród uboższych war Sitw lu~ 
dnO'ści i zrzeszan~e jej w lutnie, orkiestry, teatry amatorskie, 
w różne organizacje sportowe, jak w kOł1:cU kształcenie do~ 
rO'słych analfabetów, lub urządzanie zbiorowych wycieczek 
dla zaznajomienia się z krajem, bądź bliską zagranicą. Za~ 
dania te, dziękiswO'jej rozległości i przedewszystldem dzięki 
pierwszorzędnemu znaczeniu dla przyszłości kraju, wysuwają 
się całą mocą na przód i kładą swO'je piętno na prywatnej 
inicja,tywie w zakresie służby społecznej. 'to piętno polo~ 
żyło się na inSltytucji, która, ulokowwn/a w Warsz.awie, od 
dwóch Jat przyucza młodzież do służby społecznej: insty~ 
tucja ta nosi nazwę Studjum Pracy Społecz;no~Oświatowej. 
Cele, które wytknęłO' sobie Studjum, streszc'zaj ą w sobie 
wszy;stkie dążności nasze w zakresie służby społecznej: na~ 
leży wydobyć z ukrycia wszystkie siły społeczne, całą tęży~ 
z:nę entuzjazmu i pchnąć je jako inicjatorów nowych dróg 
dziala,lnośd kulturalno~oświatowej, nowych sposobów życia, 
nowych metod zabawy, jako organizatorów różnych zrzeszeń 
i wogóle wyż,szego uspołecz:nienia. W ciągu dziesiątków lat 
młodzież w drodze nielegalnej odsługiwała lata swoje służby 
społecznej w walce z ujemnemi skutkami obcych rządów. 
Niepodległa Polska nie uwolniła jej od służby: niski poziom 
kultury wymaga 'W dalszym ciągu takiego, możliwie rozle
głegO' pospolitego ruszenia. Ale nie wystarczaj ą po temu 
jedynie dobre chęci: ażeby z pożytkiem stanąć na różnych 
posterunka'ch służby społecznej, potrzebna jest znajomość 
najlepszych dróg działania, umiejętność postępowania wśród 
różnych zbiO'rowości ludzkich i Iznajomość wielu jesz1cze 
innych rzeczy. Chodzi o stworzenie licznych zastępów takich 
wykwalifikowanych pracowników. Wśród najbardziej świa" 
domych celu swego działaczy służby społecznej sprawa ta 
zajmuje miejsce poczesne. 
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2. UST A WODA WSTWO W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ. 

Każdy z byłych zll'borów posiadał inne ustawodawstwo 
w zakresieopielki społe'cz:nej. Inne także obowiązywały 
w nich normy prawne, gdy chodziło o możliwości dla inicja~ 
tywy prywatnej. W obrębie obecnego państwa polskiego 
przed połączeniem zaborów ob()IWiązywało cztery, a nawet 
pięć ustawodawstw różnych. Państwo polskie wyzwoliło się 
z tej różnorodnoś'ci niezupe1nie jeszcze w chwili obecnej. 

Opieka społeczna, odpowiednio do Z1ahorów, kierowała się 
następują,ceruj zasadami (opuszczamy zupełnie z pod roz~ 
patrzenia Spisz, na którym obowiązywały ustawy węgier~ 
skie): 

a) W obrębie b. Królestwa Kongresowego na mocy prawa 
z r. 1870 istniały guber:njalne, powiatowe i miejskie rady 
dohroczynności publicznej, instytucje nawskroś biurokraty. 
czne i przejęte duchem ,rusyfikacji, które z ramienia Minj~ 
sterstwa Spraw Wewnętrznych wykonywały nadzór bezpo< 
średni nad z,akładami i towarlz,ystwami dobrocz~nnemi. Zby. 
te'czna na;dmieniać, i'żzgo~a! nie cieszyły się zaufaniem 
społeczeństwa, ,co uwydatniało się w cią-głem zmniejsz,aniu 'się 
ofiarności publicznej. W r. 1907 skasowano, zresztą mocno 
biurokratyczną, Warszawską Radę Dobroczynności Publi< 
cznej, a zarząd nad sprawami dobroczynności publicznej 
w 'Obrębie W,ar,gz,awy objął ówczesny, tak samo biurokra~ 
tycmy Magis,tra,t m .Wlarszawy. 

W gminach wiejskich na zasadzie prawa z marca 1864 r. 
akcję dobroczynną prowadziły urzędy gminne. 

Opieka publiczna na;d ubogimi w b. Królestwie Kom.gre. 
sowem w myślobowiązują'cych przepisów (postanowienie 
Namiestnika z grudnia 1817 r.) była oparta na dobrej woli: 
gminy obowiązane były jedynie obmyślać środki na utrzy~ 
manie swoich (t. j. należących do gminy) ubogIch, nieJzdolnych 
do pracy. Koszty opieki nad Żydami ponosHy gminy staro~ 
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zakonne w myśl postanowienia Rady Administracyjnej 

z r. 1841. 
b) W b. zahorze pruskim istniała obowiązkowa opieka ze 

strony gmin na mocy ustawy z czerwca 1870 r. o wspardu 
w zależności od miejsca zamieszkania (ostatnio zmieniona 
30 maja 1908 r.). 

Opieka nad "potrzebującymi" była tam obowiązkiem związ" 
ków miejscowych (O rt s a r m en v e r b a en de). Potrzebu> 
jący opie!kJi (krajowiec lub 'cudz:oziemiec) miał priawo do 
wsparcia tymezasowego od związku, wktórego okrięgu przeby< 
wał w chwili zajścia pot1"1zeby, bez względu na to, czy posiadał 
w tym okręgu prawo do opieki t,rwa:łej, które nabywał przez 
jedno1wczny nieprzerwany w nim pobyt. Związek, udzie< 
łający tymczasowego wsparcia, mial prawo żądać zwrotu 
poniesionych wydatków od ZWiąlZku, obowiąz:anego do 'Opieki. 
trwalej. Instancją wyższą w stosunku do 'związków miej o 

scowych był związek krajowy (L a n d a r m e!Il v e r b a n d): 
wy!k:onywal obowiąz,kJi opieki społ,eczuej w Slprawa,ch, pr:ze~ 
wyżs:zaj ą,cy;ch Izdolność świadc:z,enia :posz,c'zegóLnych związ. 
ków, oraz ponosił wydatki na opiekę nad osobami, nieposia< 
dającemi w żadnym związku miejscowym rpra,wa do opieki 
trwałej. 

c) W b. zaborze austrjackim prawo z dn. 3 grudnia 1863 
Q przynależności gminnej uznało obowiązek gminy do opieki 
nad ubogimi. 

Prawo do tej opieki zyskiwało się przez przynależność 
do gminy. 

Zamiejscowym ubogim gmina nie mogla odmówić zapo~ 
lP..ogi lub opieki, przyc:zem przysługiwał jej reg,re'S do gminy 
przynależności. 

Do pokrycia wydatJków gminnych na opiekę nad ubogimi 
służył odrębny fundusz, do którego wpływały: g,rzywny są~ 
dowe, podatki od tota:1izatora, zabaw tanecznych i t. p. 
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Gnrina uzupełniała te fundusze wlasnemi śwdkrumi w miarę 
potrzeby. 

Z chwilą powstania niepodleglego Pań,stwa Polskiego za~ 
szła konieczność uregulowania zasad organizacji opieki spo, 
łe CZI11 ej , między il11:nemi jej ujeoclnostajniooia. 

Kierunek, w jakim miało pójść ustawodawstwo polskie 
w 'zakresie opieki społecznej, wy,tknęta' konstytucja z dnia 
17 mar'ca 1921 r. (§§ 102 i 103). 

Konstytucj a przyznała prawo do pomocy każdemu po. 
trzebuj ącemu. 

Opieka ta w s,zczególnośd obejmuje: 
a) opiekę nad niemowlętami, dziećmi i młodzieżą, zwła'sz; 

cza nad sierotami, półsierotami, dziećmi zaniedbanemi, o'pu~ 
szczonemi, przestępczemi, oraz Zla:grożoll1emi :przez wpływy 
złego otoczenia, 

b) ochro!nę macierzyństwa, 
c) opiekę nad starcami, inwalidami, kalekami, nieuleczal, 

nie chorymi, upośledzonymi umysłowo i wogóle nad nie: 
zdo[nymi do pracy, 

d) nad bezdomnemi ofiarami wojny i szczególnie ciężko 
poszkodowa:nymi, 

e) opiekę nad więźniami po odbyciu kary, 
f) walkę z że.bra,ctwem, włóczęgostwem, alkoholizmem 

i nierządem, 
g) pomoc instytucjom prywatnym, podejmują'cym te za~ 

dania, i współdziałanie z niemi. 
Ale dopiew ustawa o opiece społecznej 'z ocln. 16 Sieflpll11a 

1923 r. usta:lila zasady tej opieki. Jednak na b. zabór pruski 
(województwa: pomorskie i poznańskie) rozdąga się jedy~ 
nie art. 22 tej ustawy, ustanawiający jako zwierzchnią wt.a; 
dzę w sprawach opieki społecznej Ministra Pracy i Opieki 
Społecznej (z zastrzeżeniem kompetencji istnieją'cego pod~ 
ówczas Ministerstwa Zdrowia Publicznego). Natomiast oba 
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te województwa, oraz część województwa śląskiego poz,o, 
stały dotychcz,as :przy dwóch us:tawach niemieckich: a) przy 
ustawie o wsparc,iu w z·ależności od miejsca zamieslzkan~a 
(G e 's e t z ii b e r dle n U n t e r s ,t li t z u on g s w D h n, 
sit/z) z dn. 30 maja 1908 roku, b) przy ustawie wy~ 
kOlnawc,zej z dn. 8 marca 1871 r'oku do ustawy Rzeszy 
Niemieckiej o wsparciu w zależności od mieJsca zallIlieszka< 
nia. Również i :na Śląsku Cieszyńskim obowiązują przepisy 
austrjackiej ustawy o przynależności gminnej z 1863 r. 

Ustawa z dn. 16 sierpnia 1923 roku opiera się na dwóch 
naczelnych zasadach: 

1. OpIekoa społeczna jestohowiązkiem państwa względem 
wszysttld.ch potrzebuj ąc~ch pO'mocy; 

2. Obowiązek sprawo'WIa[lia api,eki ciąży [la związkach ko. 
munalnych (gminach). 

Prawo do opieki ma każdy, kto trwale lub czasowO' nie 
może własnemi środkami materjalnemi podołać zaspokojeniu 
potrzeb sWDich. Opieka ta polega, odpO'wiednio dO' potrzeb, 
nadO'starczaniu pożywienia, 'Odzieży, bielizny, obuwia, mie. 
szka.'rJ.ia wraz z opałem i oświetleniem (a w stosunku do 
dzieci - na ich wychowaniu i wykształceniu), Draz na za. 
pobieganiu powstania stanu, pociągającego za sobą powyższą 
~ie'k~.: a więc gmina winrna udzielać pO'moCY w nabyciu 
narzędzi !niezbędny'ch w pracy zawodowej, dbać o przywró, 
cenie utraconej lub podniesienie zmniejszonej zdolnO'ści do 
pra,cy, wreszcie winna pomoc pod pO'stacią stwa,rlzania odpo, 
wiednich warunków sanitarno,higjenicznych. (Do obowiąz< 
ków opieki należy także .sprawowalnie :pogrz,ebu). 

Omawiana ustawa z dnia 16 sierpnia ma charakter ustawy 
ramowej i dlatego wymagała odpowiednich szczegółowszych 
uzupdnień. Te uzupełnienia są następujące: 

1. Ustawa z dn. 18 lutego 1925 r. o Radzie Opieki Spo. 
łecznej. 
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2. Rozporządzenie Prezydenta RzeczypospoJitej z dn. 29 
czerwca 1924 r. o wykonywaniu opieki społecznej nad oby~ 
watelami polsk,iiIIli, którzy w żadnej gminie Rzczypospolitej 
Polskiej nie mają prawa do opieki trwałej, oraz o pono~ 
szeniu wy!uikających stąd kosztów. 

3. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 22 
kwietnia 1927 r. o nadzorze i kontroli nad działalnością in~ 
stytucyj opiekuńczych. To rozporządzenie pociągnęło trzy 
rozporządzenia wyko:nawcze Ministra Pucy i Opieki Spo: 
łecznej, a mianowicie: a) rozporządzenie MinistTa\ Pracy 
i Opieki Społecznej z dn. 10 października 1927 r. o kwa: 
lifikacjach kierowników zakładów opiekuńczych; b) rozpo~ 
rządzenie Ministra Pracy i Opieki Społ,ecznej 'z dn. 12 !paź: 
dziernika 1927 r. o regulaminach zakładów O'piekuńczych. 
c) rozporządzenie Ministra Pracy i Opiekli Społecznej z dn. 
23 listopada 1927 r. o sprawozdaniach z działalności i o ra. 
chunkowości instytucyj .opiekuńczych. 

4. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 14 
października 1927 r. o zwalcza:niu żebractwa i włóczęgostwa. 

5. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 16 
stycznia 1927 r. o budowie i utrzymaniu wojewódzkich za~ 
kładów opiekuńczo.wychowawczych. 

3. DZIAŁALNOŚĆ vVŁADZ PUBLICZNYCH I INSTYTUCYJ 
SPOŁECZNYCH. 

Ustawa z dn. 16 sierpnia 1923 r. obowiązkiem sprawo: 
wania opieki ohciąża zasadniczO' związki \komunalne. Pań. 
stwo ponosi ciężary opieki w tych wszystkicih wypadka,ch, 
kiedy zachodzą specjalne obowiązki 'z tytułu pubHcznego, 
np. nad inwalidami wojennymi i ich l'O'dzinami i wogółe 
nad ofiarami bezpośredniemi ,lub poś,redniem.i wojny, :nad 
powstańcami z r. 1863, nad niedołężnymi byłymi więźniwmi 
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politycznymi z o~~e,su z~bo:ów" oraz gdy cho,~zi o ,:yk?: 
nanie tych rodzaJow opieki, ktore przekraczają moznosc 
finansoWą związków komunal!nych. Inne rodzaje opieki ciążą 
na samorz~dach, i państwo może zmusić opieszwły związek 
komunalny do spełnienia dążących na nim z tytułu opieki 
społecznej obowiązków, wstawiając do jego budżetu odpo~ 
wiednią kwotę na te cele. 

Najniższą jednostką w tej orga:nizacji opieki społecznej 
jest gmina. Każdy obywatel, w razie gidy) znajdzie się w po. 
trzebi e, ma prawo do tymczasowej opieki że strony gminy. 
w której obrębie przebywa. Prawa do opieki trwalej nabywa 
się przez roczny pobyt w gminie. Męi'~tkom przysługuje to 
prawo w gminie, w którejsluży mężowi; dzi,edom dó 
lat 16 --;- tam, gdzie ojoiec, wzg'lędnie malt:kia korz~stają 
z prawa do tej opieki trwa'łej. 

Doraźną opiekę winna gmina każdemu, kto w niej prze. 
bywa, przyczemsłuży jej prawo żąrdania ZWTotu ponieslło-
ny,ch wyda,tków na 'opiekę od gminy, obowiązanej do opieki 
trwałej, względnIe odesłania potrzebująicego pomocy na jej 
koszt (stosownie do rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki 
Społecznej z dn. 27 marca 1924 r.). Koszty opieki nad oby" 
watelami, którzy w żaJdnej ~minie nie :nabyli prawa do 
opieki trwalej, ponoszą - do 'czasu utworzenia samorządu 
wojewódzkiego - powiatowe związki komunalne, ten mia~ 
nowieie, w którego obrębie leży gmina pobytu osoby po" 
trzebującej (rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dn. 29 czerwca 1924 r.). 

Obowiązki wyższych ogniw samorządu w zakmsie opieki 
społecznej sprowadzają się do udzielania gminom pomocy 
materjalnej, oraz organizowania opieki społecznej w tych 
dziedzinaich, któr,e wymag,ają stałych urządzeń i zaJkładów. 
Wogóle im opieka jest specja'lniejsza, tem wyższe ogniwo 
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samorządu nią się zajmuje. (Samorządy w celu sprawrueJ" 
szego wykonywania opieki mają prawo i możność łączenia 
się w wyższego rzędu jednostki administracyjno"opiekuń> 
cze). Jednak prowadzenie przez związki komunalne powia" 
towe i wojewódzkie zakładów nie zwałnia gminy od obo" 
wiązku zwrotu kosztów utrzymania w tych zakładach 
osób, które mają w gminie prawo do stałej pomocy. Insty~ 
tucjom społecznym, a więc opartym na inicjatywie prywat .. 
nej, na własnych funduszach, wyznaczono w tej więzi opie~ 
kuńczej rolę pomocniczą; między innemi związki komunalne 
mogą wykonywać opiekę bezpośrednio lub, na podstawie 
odpowiedni:ch umów, za pośrednictwem tych instytucyj. 
Ustawa w 'lliczem nie krępuje d:zial,alności Itych instytucyj-
są to instytucje opieki równolegle z komunalnemi.. 

Tak wygląda teorja. 
N atomiast w praktyce :naikreślona gminom i związkom 

komunalnym działalność w zakresie opieki społecznej jest 
w ,chwili obecnej właściwie dopiero w Istanie zaczątkowym, 
płynnym, zwłaszcza iż wszelkie rozszerzenie tak niewystal''' 
czającej dzisiaj opieki zakładowej wymaga znacznych inwe; 
stycyj w postaci wybudowania gmachów, ich urządzenia 

wewnętrznego i t. d. Gminy miejskie! daj ą w tym względzie 
przykład: działalność ich opiekuńcza nieustannie wzrasta 

) izwolna obejmuje różne sfery, zarówno właściwej opieki, 
jak i poza nią nieco wykmczające. Daje się to wyraźnie dO'" 

( strze'c w samorządach, gdzie u steru zarządu miasta 'sta:nęli 
przedstawiciele warstwy roboitniczej: taka municypa,1noś-ć 
łódzka np. w roku bie,żącym wysunęła budowę wielkich do~ 
mów robotniczych, domów mieszkalnych dla nauczycielstwa 
szkól powszechnych i pracowników miejskIch, schroniska 

(

' dla bezdomnych, miejskiego domu wychowawczego, urzą. 
dziładla bezrobotnych, niepobierający,ch żadnychzapOimóg, 
doraźną pomoc w żywności i opale, organizuj e wieczorne 
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szkoły' ookształcaj ące dla :młodzieżY'.. rzemieślniczej i za::> 
mierz a urządzić kursy szkolne dla więźniów analfabetów, r 
więcej niż podwoiła porcje wydawane dziedom w szkołach 
powszechnych, że już nie wspom~namy o ,starania,chcełem 
powstrzymania ekslmłsji bezrobotnych lokatorów i wyjed" 
nania ulg w zakresie "opIaty podatków od małych mieszkań. 
NaogóI jednak związki komunalne (gminy) nie mogą na 
razie same podołać swoim obowiązkom: brak im umiejęt .. 
ności działania, zakladów opiekuńczych i t. d. Ankieta Mini~ 
sterstwa Pmcy i Opieki Społecznej ustaliła, iż w r. 1924 
z opieki bezpośredniej związków komunalnych kOTzystala 
zaledwie trz·ecia c:zęść osób, będących wzakta,cl!lJch 'z:amlmię< 
tych, reszta przebywała w tego rodzaju zakładach, znajdu,," 
jących się pod zarządem instytucyj społeczno"filantropij~ 
nych, a więc nie komunałnych. Związki komunalne jedynie 
wspierały instytucje pieniężnie, pokrywając ich wydatki 
prawie do wysokoś,ci 50 %. 

Z pośród tych instytucyj niek.omunalnych opieki społecz~ 
nej na pierwszem miejscu opinja publicZ'na zwykle kładzie 
gminy reHgijne. Ujęcie iHczbowe tej działalności jednak na" 
stręcza trudności z braJku ja;kichkolwiek uporządkowanych 
materjałów. Dlatego poprzestaniemy ra;czej na paru przy" 
kład!lJch, nie kusząc się o obraz całkowity. 
Otóż gminy religijne uprawiają opiekę w r6żnem napięciu: 

CI() ,gmina, to inny obycz,aj. Pla,rafje katolickie, p:rzynajmniej 
w większych ogniskach, zazwyczaj pozostawiają działalnośl~ 
tego rodzaju różnym towarzystwom dobroczynnym, powo" 
lanym do życia przez duchowieństwo. p.rzy niektórych pa" 
rafjach istnieją domy parafja1!ne - takich domów przy pa~ 
rafjach katolickich ankieta Ministel"lstwa Pracy i Opieki 
Społecznej 1923-1924 roku podaje 98. Gminy ewangelickie 
zajmują się powszechni,e szkolnictwem, rz,adziej zaś pro,," 
wadzą instytucje 'Opieki lub dają inicjatywę w tym kierunku 
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członkom swoim: nip. gmina ewangelicka w Warsf·awie ma 
od 1736 r. Iszpital, odr. 1857 dom sierot, od r. 1882 dom sta:r
ców i szwalnię, nadtO' istnieje przy niej ochronka dla dzieci, 
ochrona kobiet i żłobek. Zwłaszcza gminy starozakonne są 
powołane na mO'cy ustaw swO'ich dO' działałności opiekuń< 

czej: są to właściwie korporacje, posiadające wbsną ordy.; 
nację wyborczą, własne dochody i własne wydatki. Między 
innemi powszechnie zajmują ,się szkolnictwem religijnem 
i c:zęstO'spies1zą z pomocą potr'zebuj ącym. Gmina stiaroza< 
konna np. w Warszawie wydała w r. 1927 na wydatki opieki 
społecznej 876.580 zł., a na wydział srunitarny 276.150 zł.: 

utrzymywaŁa ambu1a,torjum bezpłatne z bezpłatnem wyda. 
waniem l'ekarstw i tak samo bezpłatne kąipiele, miała: 
schronisko dla sierot, wspierała pieniężnie 34 instytucje opie. 
kuńClz,e żydowskie, prowadziła tanią kuchnię i kolonje letnie, 
udzielała pomocy doraźnej, zwłaszcza w okresie świąt je
siennych (po 10-100 zł. osobie pojedyńczej) i na paschę 
(zapomO'gi 20-100 zł. i mace) i t. d. 

W związku z; gminami reHgijnemi należy powiedzieć 
D instytucjach dobroczynnych z wyraźnie zazna'c'zonym 
charakterem wyznaniowym. 

Na czele instytucyj katolickich bardzO' często stoją du. 
chowni i cała działalność tych instytucyj :nosi wyraźne pię. 
tno religijne. Ale instytucje same składają się z osób świec
kich. Na pierwszem miejscu pod względem liczebności 

wśród tych orga:nizacyj znajdują się bodaj organizacje pod 
egidą WincentegO' a Paulo. Łączy je zewnętrznie pokrewna 
nazwa, ale same dotychcza,s nie zostały powiązane w ogólno; 
krajową O'rgrunizację. Istnieją O'l"ganizacje raczej regjonalne: 
np.lna:przestrzeni PomO'rza, Wielkopolski i Śląska &a:da Wyż. 
sza Pań Milosierdziru św. Wincentego a PaulO', dO' której wcho_ 
dzi 115 konferencyj i 10 tysięcy członkiń. Cała ta dzia. 
łalność stowarzylS'zeń katoHekich jest zazwyczaj rozstrze-
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lona ująć jej rozmiarów w liczby sumaryczne niepDdobIlia, 
naw~t gdy chodzi o związki w 'rodzaju Chadtas poznań. 
skiej. Poprzestaniemy jedynie na przytoczeniu Krakowa, 
liczącego niespełna 200 tys. mieszkańców, w którem istnieje 
18 stowarzyszeń lub zakładów katolickich, bądź WYChDWU. 
jącychsierDty, bądź rozciągających opiekę nad ubogimi, wy:: 
dających pDsagi niezamDżnym dziewczętom przy ich zamąż. 
pójściu, opiekujących się starcami i t. d., oraz Lwo~~: 
powstał tam związek zakładów dobroczynnych IWDwskich; 
jednoczący 20 stowarzyszeń katolickich. NaJleży także nad~ 
mienić, że niektóre zakony, zwłaszcza kDbiece, prDwadzą 
rozległą ,clmalalność natury wychowawczej i ppiekuńc'zej, 

przyczem niektóre zakony wyspecjalizowały się w swojej 
działalności: np. S. S. Pasterki lub S. S. Magdalenki poświęcają 
się wyłącz:nie opiece nad moralnie upadłemi dziewczętami, 
O. O. Albertyni i S. S. Albertynki opiece nad bezdomny; 
mi i t. p. 

Jednak jakO' inicjatorzy nowych dróg, jakO' organizacje 
rozszerzające zakres dotychczasowy służby S'PołecZ!Jlej, wy. 
stępują stowarzyszenia niepDdkreślające swegO' charakteru 
wyznaniDwegD, choć z natury rzoczy składające się zwykle 
!z czŁonków tego samego wyznania. Te instytucje opieki 
społecznej :prywatnej, nie nazbyt liClzne, ale niekie'dy dłuższą 
mające za sobą historję, przedstawiają dużą różnorodność *). 
Gdy chodzi o różne działy pomocy, jedyne z nlich ,są jakgdy< 
by bardz:iej u'lubione, inne obojętniej traktowane. Vvz,asadzie 
dobrDczynność prywatna obejmuje wszystkie dziedziny 
opieki spolecztnej, jednak w zakresie dorosłych wyraźną jest 
przewaga troski o ubogich starców nad innemi kierunkami 
pomocy, i tO' za,równo gdy 'chDdzi D opiekę zamkniętą, Jak 

, I i'~~~ 

*) Instytucje te, oiłe wzięły początek pr,zed T. 1850, są przeważnie 
fundaCjami (229 za;rejcstrowało Ministerstwo Pracy i Op. Społ. w r. 1924), 
nowe twory 'na tern polu są stowarzys,zenia:mi. 
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i o opiekę otwartą. Każdy z dawnych zahorów, odpowiednio 
do swoich możliwości politycznych i doświadczeń, wyka:zuje 
liczne odrębrnlOśc,i rpod wz,ględem kierunku opieki społecznej 
i napięcia swoJej w tym względzie ·dzialal1ności. 

4. KOSZTA OPIEKI SPOŁECZNEJ. 

Niepodobna w chwili obecnej podać całkowitych kosztów 
opieki społecznej w Polsce: z pod obliczeń wymyka się ta 
część kos,ztów, która 'Pochodzi z oHarności prywa,tnej. 

Wydaitki S'amorządów w r. 1925 (względnie w r. 1926) 
przedstawiają się jak następuje w setkach zlotych: 

Wyd at ki zwy c z aJne wydatki nadzwyczajne 

Cele kUltU-I Opieka I Zdrowot-
no~ć i szpi-

ralne społeczna talnictwo 

Opieka I Zdrowot-
ność iszpi-

społeczna talnictwo 

Gminy wiejskie 101.i0 6795 7790 - 199 
Związki powia-

towe. 1820 1.i1.i60 9290 350 1041 
Miasta powyżej 

20000 mieszko 1629 8379 91.i50 - 131.i5 
Miasta 20000-

50000 mieszko 1.i193 13279 23333 321.i3 3026 
Miasta 50000-

100000 mieszko 829 91.i26 15263 338§ 7638 
Miasta powyżej 

100000 (1925, 
Lwów 1926) . 82086 93362 2901.i55 9912 10763 

Starostwa: po-
morskie (1926) 
i poznańskie 

I (budżet 1927- I 1928) . 3377 14773 5820 1.i395 1115 
Śląsk (1926) . --? 1.i2309 ? ? I 

22 



lnnenli słowy, wydatki zwyczajne na opiekę społeczną 
w Państwie Polskiem (próc1z Śląska) wyniosły w r. 1925 okolo 
15.000.000 zl., nadzwyczajne (w wielkich miastach w zna< 
cznej mierze na zapomogi dla bezrobotnych) około 2,443.000 
zł. Już prosty 'rzut oka na tablicę tylko co przytoczoną 
wykazuje niezmierne upośledzenie ludności wiejskiej: wy~ 
da tki zwyczajne na! o~iekę społeczną wynoszą w gmina.ch 
wiejskich 0.04%, w związkach zaś powiatowych n:iespełna 
0.003 % wśród ogółu wyda.tków na ten cel w c;ałem państwie 
(prócz śląska), wydatki na zdrowotność i szpitale odpo~ 

wiednio 0.02 % i 0.025 %, w końcu wydatki 'ilia zadanda na~ 
tury kulturalnej 0.01 % i 0.02 %. Przodują wielkie miasta. 
Statystyka finansowa pozwala na wyszczególnienie drobiaz. 
gowsze wydatków na opiekę społeczną, oświatę i na zdro~ 
wotność w większych miastach. A mianowicie wydano 
(w złotych): 

MIASTA LICZĄCE 

20-50000 I 50-JOOOOO I Powyżej 100000 gł6w 
____________________ ~----gł_ÓW--~~--g-łó-W--~(~pr~6C~z~L~w~ow~a 

Cele kulturalne, bibljo-
teki i czytelnie pu
bliczne 

Opieka społeczna nad I dziećmi i młodzieżą 
Nad starcami. 

Pomoc doraźna. 

Zdrowotność, szpital
nictwo i ambulatorja 

Dozór sanitarny 

Kąpieliska i łaźnie 

899 

3798 

1995 

3505 

1330 

624 

1395 

38" 1866 

4170 55"63 
2013 20263 

1157 11239 

513 2453 

- 6263 

36 4418 

I 

A zatem najpoważniejszą rubryką opieki społecznej jest 
opieka nad dziećmi i młodzieżą. Wydatki komunalne w za~ 
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kresie opiekispolecznej obracano częściowo na utrzymanie 
zakładów komunalnych, częściowo na zapomogi dla insty,. 
tucyj społecznych, których budżet w 50 % był pokrywany 
przez samorządy. W tych urz,ądzeniach zlnalazło utrzymanie 
okoŁo 46 tysięcy dzieci, z których 23% było w zakłada,ch ko~ 
munalnych, oraz 16 tysięcy dorosłych, z których 60 % znaj~ 
dowało ,schronienie, lub pomoc w zakładach komunalnych. 
Obciążenie poszczególnych samorządów na cele opieki 

społecznej w r. 1924 Wiahalo 'Się: 

Samorządy poszczególne Minimum Maximum 
(w złotych) I (w złotych) 

Związki komunalne powiatowe 0.01*) 0.97*) 

W miastach poniżej 10000 mieszko 0.01 0.82 

" " 
10-20000 mieszkańców 0.17 1.88 

" " 
20-50000 

" 
0.11 3.1;0 

» " powyżej 50000 mieszko 
(prócz Warszawy) 0.18 6.111 

W Warszawie (1925) . . . . . . 10.87 

Samo obdążenie na opIekę społeczną, w mia1rę jej rozwoju, 
wzrasta. W r. 1924 wyniosło w 9 miastach powyżej 50.000 
mieszkańców (Wilno i WarSlzawa nieuwzględnione) 3.700.970 
zŁotych; w r. 1925 wz'rosło do 6.999.947 zł., w samorządach 
zaś powiatowych (ziemskich) z 2.625.689 zł. na 4.235.707 zł. 
Wogóle wieLkość ciężarów ponoszonych na opiekę społeczną 
jest bardzo nierównomierna dla poszczególnych powiatów 
i dla ró:hnych miast. Wynika to z r6żne.go odClzucia przez 
samorządy obowiązków, które w tym względzie na nich 

*) Minimum, 0.01 zI., IpT'zYlpada na ,uieikJtóre powiruty mało'Polskie, 
maximru:m, 0.97 ~l., na 'Pow. będzińsiki. 
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ciążą i, co za tern idzie, z nierów;nomiernego pielęgnowania { 
urządzeń opieki społecznej - okoliczność, która świadczy, 
iżSlprawa opieki Slpolcc'znej jest właściwie w począ:tkowem 
stadjum swego kształtowania się. Najwyżej pod względem 
ofiarności ,stoją samorządy b. zaboru pruskiego. 

Do tych wydatków dochodzą bądź wydatki państwa na 
utrzymanie uprawnionych do opieki 'ze strony państwa, bąd2 
na pomoc sIamorządom i instytucjO'm spolec:znym. Te wy· 
datki państwa w okresie od 1 stycznia 1926 r. do 31 mar'ca 
1927 r. wyniosły 7.388.067 zł. na opiekę nad dz,iećmi i mło~ 
dzieżą, oraz 9.533.326 d. na opiekę nad dorosłymi. 

Co do funduszów, wydawanych przez instytucje opiekuń. 
czo~filantropijne, :nie rozporządzamy dotychczas żadnemi 

materjałami. 

5. KOORDYNACJA PRACY. 

KoO'rdynacja pracy pomiędzy różnemi zakładami służby 
społecznej w .młodem Państwie Polsk,iem jest dopiero w sfe~ 
rzezamierzeń. 

N a przód wysunęła się mną sprawa, wstępna, - Uiporząd~ 
kowania stosunków. 

Wojna, a po niej inflacja wytrąciły wszędzie dawną dzia
łalność dobroczynną z jej torów normalnych. Do tego w za. 
borze 'rosyjskim cofające się władze wywiozły wszystkie 
dokumenty, w tej liczbie rejestmcję istnieją,cych fUlnda,cyj 
dobroczynnych i ich fundusze, u1lokowane w rosyjskim 
Banku Państwowym. PaństwO', do któregO' instytucje i fun" 
dacje, pozbawione własny,ch funduszów, zwracały się o za~ 
pomogi, w r. 1923 jęło się zbadania stosunków: przeprowa~ 
dziło specjalną ankietę, mającą wykryć, jakie istnieją fU!n~ 
dacje i instytucje, zarejestrować je, poznać ich działalność, 
zbadać, na CD są obrlac,ane dochody. Ankieta 'ta położyła 
początek rejestracji i wogóle uporządkowaniu stosunków 
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prawnych, - zadanie dotychazas jeszcze nieukończone. Prze. 
dewszystkiem wypadło ujednostajnić statuty - przed odzy; 
skaniem Niepodległości każda fundacja musiała uwzględniać 
obowiązujące w poszczególnym zaborze prawo cywilne, 
a niekiedy i stosunki polityczne. 

Z drugiej strony zakłady i instytucje opiekuńcze w rozle~ 
glej mierze korzystają obecnie z pomocy publicznej, aż do 
50 % ogółu swoich wydatków, przYiczem związki komunalne 
powierz.ają im ,różne oibowią~zki, dla których wypełnienia 
w chwili obecnej nie posiadają często ani budynków, ani 
personelu. Państwo ze względu chociażby na fundusze pll;< 
bliczne, z jakich te instytucje korzystaJą, musiało dojść do 
wniosku o konieczności rozciągnięcia należytego nadz'Oru 
nad ich działalnością. Nadzór ten został unormowany rozpo~ 
rządze:niem Prezydenta Rzeczypospolitej (z dn. 22 kwietnia 
1927 r.). Rozporządzenie to stanowi, iż do sprawowania nad~ 
zoru i kontroli nad zakładami, jak również nad stowarzy~ 
szeniami, związkami i instytucjami opiekuńczemi, upraw. 
nione 'są władze administracji 'Ogólnej, nad zakładami zaś 
związków komunalnych - władze nadzorcze tych związków. 
Wszystkie zakłady, instytucje, związki i t. d. obowiązane są 
do przedkła:drunia rocznych spra:wozdań, oraz winny mieć re~ 
gulam~ny, 'OdJpowiadają,ce wymagruniom, które wymienia roz< 
porządzenie wykonawoze z ·dn. 12 listopada 1927 r., kierow; 
nicy IZlaś :ich winni posiadać kwaHfikacje, przepisane w rO!z~ 

; porządzeniu wykonawczem z dn. 11 października 1927 r. Mi. 
ruster Pracy i Opieki Spolecz'uej, jako zwierzchnia władza 
w spraiwa'ch opieki spoleC'znej, moż·e na,dać~nstytucji 'Pry~ 
wa'tnej, nia!r6Wlni ;ze zwiąlzkami komunaLuemi, prawo żądania 
zwrotu wydatków, poniesionych na sprawowanie opieki, od 
związków komunalnych, olbowiązruny'ch do wykonywrunia 
opieki trwalej, oraz od innych 'Osób prawnych i fizycznych. 
Fundacje, jiak również zapisy i darowizny na rzeaz istnieją~ 
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cych zakładów opiekuńczych, wymagają zatwierdzenia Mi~ 
nistra Pracy i Opieki Społecznej. Dzięki tym prz,episom Mi. 
nister'stwo Pracy i Opieki Społecznej ma możność Wlpływani,a 
na, działalność opiekuńazą instytucyj prywaitnych, a prze~ 
dewszystkiem skierowywania jej na te dz,ilaly, Móre wy. 
magają w .obrębie danego teryt:orjum wdrożenia należytej 
akcji. W.ogóle wśród istniejącego rozstrzela:nia wysiłków, 
wś,ród malego wyrobienia związków komunalnych (prócz 
samorządów wielkomiejskich) jako instytucyj nowych, na 
Ministerstwo Pracy i Opieki Spolec:Zlnej spada w ZIllac'z. 
nej mierze obowiązek ~'rricjatywy., Ministerstwo to jasno 
zdaje sobie sprawę z tego: ażeby ułatwić spraw:niejsze wy. 
konywanie za-dań niższego rzędu związkom komunalnym, 
bądź instytucjom, ministerstwo dąży do tworzenia związków 
(stowarzyszeń) organizacyj komunalnych i instytucyj spo~ 
łecznych. Związki takie ogarniać będą swoją działalnością 
ohsza;r poszczególnych województw i współdziałać z insty1 
tucjami, obejmującemi całe państwo, rola władz państwo~ 
wych sprowadzać się będzie bądź do wyłuszczonego jUl 
nadzoru nad temizwiązkami, bądź do [Jomocy materjalnej, 
ułatwiającej im wykonywanie tych prac, które mają donio. 
ślejsze znaczenie państwowe, lub wymaganiami swemi prze. 
rastają zasoby związku. Jako przykład takiego wspóldzia~ 
łania można przytoczyć powołaną rozporządzeniem z dn. 22 
lutego 1922 r. Radę do spraw kolonij" letnich dla dzieci, dzia' 
łającą przy Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej, wraz 
z odpowiedniemi wojewódzkiemi komi:s}ami. Rada winna 
kierować całą organizacją i prowadzeniem kolonij letnich, 
oraz rozdzielać fundusze pomiędzy komisje woJewódzkie, 
które to samo robią w stosunku do poszczególnych koloruj 
w obrębie województwa. 

Jako widownię do porozumienia się pomiędzy organami 
władzy a urządzeniami komunalnemi i spolecznemi powo. 
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łano do życia Radę Opieki Spolecznej (ustawa z dn. 18 lu~ 
tego 1925 r.). Ministerstwo Pmcy i Opieki Społecznej, wy~ 
stępując z pobudką w tym kierunku, wychodziło z zalożenia, 
że wszystkie plany i projekty ustawodawcze i orgalIliz,acyjne 
w zakresie opieki społecznej powinny być oparte na do~ 
świadczeniu sil społecznyclh. W skład Rady wchodzi 15 
przedstawicieli samorządu wojewódzkiego, 9 - rad miej~ 
skich, 10 - sejmików powiatowych i 10 - organizacyj 
spoleczno~opiekuńczych. Zadaniem jej jest rozpatrywanie 
projektów ustaw i rozporządzeń rządowych, wydawanie 
o nich opinij, przyczem pozostawio.no jej inicjatywę w jak~ 
naj szerszym zakresie. (Warto zaznaczyć, iżzj azdy sa:mo~ 

rządów powiatowych (ziemskich) i miejskich rozpatrują 
również palące zagadnienia natury opiekuńczej i na pod~ 
stawie zgłaszanych przez działaczy samorządowych refera~ 
tów, wyt~kają sobie linję, IpO której ma kroczyć rozwój 
tej sfery życia społecznego). 

N aj wyższą formą dotychC'z'as osiągniętej koordynacji 
w zakresie służby społecznej są związki - zresztą rzadkie -
instytucyj, podejmujących w różnych miejscowościach tę 

samą działalność. Związki te posiadają bardzo różnorodny 
ustrój i pod względem swojej budowy nie daiją się ująć w je
den schemat. 

Dlate,go odwołujemy.się do paru przykła;dów. 
Wyrazem wykończonej organizacji i zarazem' koordynacji 

z władzami publicz:nemi jest organizacja straży ogniowych, 
będących przeważnie samorzubnemi 'zf!zeszeniami ochortni
ków. 

Organizacja liczy 5.460 straży i około 215.000 członków. 
Do Związku należy, prócz straży ochotniczych, 36 zawodo. 
wych, t. j. takich, których ,członkowie zarobkują z tego fa~ 
chu, opłacani przez miasta, oraz paręset kolejowych. Straże 
te wiążą się w zarządy okręgowe: zarząd składa się z pre" 
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zesa, 6 członków z pośród straży ogniowych powiatu, 
z przedstawiciela starostwa i delegata zakładów ubezpiecze; 
niowych od ognia. Rada wojewódzka składa się: z prezesów 
zarządów okręgowych, z przedstawiciela województwa, 
a także przedstawiciela samorządu wojewódzkiego i w końcu 
z przedstawiciela zakładów ubezpieczeniowych. W Radzie 
Naczelnej, będącej przy boku zarządu głównego, znajdują 
się prezesi i delegaci organizacyj wojewódzkich, przedsta
wiciele min~ste'rstw komunikacji, wojny, spraw wewnętrz. 
nych, delegat Związku Miast, oraz związków samorządów 
komunalnych, i przedstawiciel zakładów ubezpiecze.niowych. 

Inny ogólno.kraj owy i również silnie zbudowany związek, 
najpotężniej.szy w zakresie opieki nad dzieckiem, to Zwią. 
zek Opieki nad Sierotrumi Żydowskiemi. Związek opiera !się 
na towarzystwach, za'zwycz,aj terytorjamych, które ulak,). 
wały się W Warszawie i Białymstoku, na Polesiu i Wołyniu, 
w zachodniej Małopolsce, we Lwowie i dwa w Wilnie. Do 
każdego towarzystwa należy mniejsza lub większa liczba 
lo~alnych organizacyj ,~podczas kwesty T y g 'O ci n i a s i e. 
r o t y by~o czynnych 317 ~omitetów lokalnych. PrzYIllajmniej 
raz do roku odbywlają się zj.azdy delega:tów zrzeSlzeń i toW.l. 
rzystw, należących do związiku. Zja'zd wyhiera radę na. 
czelną i wydział wykonawczy. 

,Polski Komitet Walki z Handlem Kobietami i Dztiećmi Jest 
właściwie organizacją, ujednostajniającą i wdrażającą w tory 
najodpowiedniejsze działalność różnych stowarzyszeń, które 
podjęły walkę przeciw temu handlowi. W skład jego wcho. 
dzą stowarzyszenia współ&ziałaj ące, przedstawiciele paru 
ministerstw, członkowie Sejmu i Senatu. Komitet stworzył 
wiele oddzilałów lokalnych, wszedł w stosunki ~ pro.
wincjonalnemi stowarzyszeniami, działa w kierunku stwo. 
rzenia mLsyj doradczych i t. d. 

Jeszcze bardziej doradczy charakter usiłuje przybrać Pol~ 
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ski Komitet Pomocy Dzieciom. Poza Hez:nemi swojemi za~ 
daniami i obowiązkami podjął stllirania w kierunku zespolc~ 
nia działalności różnych instytucyj i zakładów na polu 
opieki nad dzieckiem. Między inne mi rozpoczął rejestrację 
istniejących w kraju instytucyj opieki nad dziećmi. 

Przytoczono parę przykładów istniejących połączeń 
Wogóle dążność do łączenia się w związki jest naogól słabo 
rozwinięta w zakresie instytucyj opieki społecznej. Przyto~ 
czony przykład najbardziej ,spoistej organizacji, a mianowi
cie straży ogniowych, poniekąd jest już poza obrębem właś~ 
ciwej służby społecznej, tak samo jak organizacja harcerzy. 
Natomiast w zakresie pracy kulturałno~oświatowej istnieje 
wyraźniejsza dążność do tworzenia zespołów, ale istniejące 
organizacje, z konieczności zamknięte w obrębie osób tych 
samych przekonIań, !llOS!zą na 'Sobie silne piętno partyjne, 
(niekiedy religijne lub narodowe - Rusini). A nawet w za~ 
kresie opieki społecznej, gdzie różnice zapatrywań :nie mogą 
wywierać zbyt silne.go wpływu, różnice wyznaniowe lub 
narodowościowe sprzyjają rozstrzeleniu. Stosunki kształtują 
się nieraz zgoła inaczej w każdem wyznaniu; np. katolicke 
towa:rzystwa ochrony kobiet tWO'1'zą związek, który obej. 
muje cały zabór rosyjski, natomiast tego rodzaju towa'rzy-
stwa wyznania ewangelickiego i żydowskiego' nie są zjedno: 
czone, choć wszystkie współdzidają z Komitetem Walki 
z Handlem żywym towa'rem 

6. PERSONEL SŁUżBY SPOŁEClZNEJ. 

Ustalić chociażby w przybliże:niu rozmiary personelu, za~ 
trudnionego w ohrębie różnych działów służby społecznej, 
niepodobna. Dopiero sprawozdania roczne obowiązkowe, do 
których zakłady wszelkie opiekuńcze, instytucje,związki 
i t. d. zostały pociągnięte na mocy rozporządzenia Ministra 
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Pracy i Opieki Społecznej z dn. 23 listopada 1927 r., doo 
starczą w przyszłoś'ci po temu materjałów. Jedynie spis je~ 
dnodniowy 1921 r. podal liczbę płatnych funkcjona'rjuszy, 
zatrudnionych w instytucja'ch dobroczynnych. Pra,cowało 
w nich wtedy w tym ,charakterze 1362 mężczyzn i 3226 ko::: 
biet, prócz 4433 robotników fizycznych. Z tej liczby na sta" 
nowiskach kierowników było 335 mężczyzn i 603 kobiety, 
nadzorców-43 mężczyzn i 248 kobiet. Możnruby jeszcze po:: 
dać liczbę pracowników, zajętych w instytucjach niezawo::: 
dowych, niepolity,cznych ani dobroczynnych, a więc w ka" 
tegorji, w której organizacje kulturalno:::oświatowe zajmują 
pierwsze mie}s,ce-ipr:a'cowało tam wcharakterz,e funkcjoillar::: 
jUJS\zy 939 mężczyzn i 718 kobiet, ale liczlba ta jest bezgłębs:zej 
wartości, po pierwsze z powodu nie określonego charakteru 
samych instytucyj, powtóre dlatego, że od r. 1921 wiele się 
zmieniło w zakresie tego rodzaju działalności. Niepodobna 
także coś powiedzieć o stosunku pracowników ochotników 
do pracowników zawodowych, a więc bezpłatnych i hono::: 
rowych do płatnych. Ci ochotnicy odgrywają olbrzymią 'rolę 
w służbie społecznej, zwłaszcza w działalilOści kulturalno::: 
oświatowej. \Vogóle w każdym dziale służby społecznej, 

prócz fundacyj starodawnych, urządzonych oddawna i zru" 
ty:nizowanych, w charakterze nawet zwyczajnych pracowni::: 
ków wnoszą entuzjazm czynu i pobudkę nowych dróg. 
Liczba ich stosunkowa jest bardzo różna w różnych działach 
służby społecznej względnie opieki, znaczniej sz,a w stowa::: 
Tzyszeniach opiekuńczy'ch nad dzieickiem, kobietą ~ t. p. 
Np. na stacjach Opieki nad Matką i Niemowlęciem w r.1925 
pracowało 126 pielęgniarek i 81 pracownic,zek dobrowoLnych. 
~ozwój służby społecznej w Państwie Polskiem napotkał 

między innemi na dużą przeszkodę w braku odpowiednio 
wyszkolonego p,ersonelu, i to lliawet w :zakresie tego rodzaju 
czynności, jak obowiązki pielęgniarzy, ochroniarek i t. d. 
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Wprawdzie spis ludności w r. 1921 znała'zł 7619 pielęgn1ar,zy 
i sióstr miłQsierdzia, z których 6535 (w tej liczbie tylkO' 690 
mężczyzn) pracQwałQ czynnie w służbie zdrQwia, ale te QSQ~ 
by niezawsze pOosiadały QdpQwiednie przygQtQwanie spe~ 

cjalne. 
O małem przygQtQwaniu pracQwników daje wymQwne 

świadectwO' histQrja zakładów Qpiekuńczych dla dzieci. 
W Qkresie wQjny 1914-1920, gdy kQnieczn'Ość ratQwania 

dzieci rozstrzygała o liczbie! za;kładów Qpiekuńczych, pO" 
wlstało doriaźne, ,a: napięte zrupotrzebowanie wyrchowawców. 
Zgłaszały się dO' tej pracy kQbiety, PQzostawiQne bez śrQd. 
ków przez ewakuQwanych mężów, żony WQjskowych, wdo. 
wy, wQgóle QSQby bez przygQtQwania pedagQgicznegQ, a naj. 
częściej bez IZramilowania dO' przedsiębrlan:ej pra,cy, od której 
żądały, aby dała im mQżnQść przetrwania wraz z rodziną 
ciężkich chwil Qkresu wQje:nnego.W r. 1920, gdy tyisiące 
uchodźców przed armj ą bQlszewicką PQwiększyły liczbę 

dzieci ulQkQwanych w zakładach, liClZlba personelu wzrO" 
sła: również,ale je,gz;cze bardziej na niekorzyść jegO' ja. 
kości. Ale w T. 1920 - rQku utrwalonej NiepQdległO'ści, do 
z,aklaJdów za,częło przedosta:wać się IpoC'zucie trwa:~olści ,raz. 
PQczętej Qpieki nad dziećmi QPuszczonemi. N a zasadzie kib 
kQletniego dQświadczenia kiełkować zaczęły racjQnalniejsze 
pO'mysły wychQwawcze.Przedtem, Q jakimkolwiek systemie 
wychowa.nia mQwy jeszcze nie byłO' i nawet być nie mQgło: 
Zlakłady dawały 'llIaówClzas dzieciom strzechę nad głową, 
ubogą strawę i odzież, ora:z niecO' nauki, istniały ,zaś PQd ha,; 
słeru rychłego PQwrQtu dO' normalnych, przedwQjennych stO'. 
sunków. W takich warunkach wytwarzał się nastrój tymcza. 
sowości, ujemnie Qdbijający się n.a stosunku personelu dO' 
wychQwanków i na pracy wychQwawczej, która 'OgranIczała 
się dO' dozoru nad dziećmi, pr1zestrzegania :porządku i rea:go~ 
wania na przewinienia dziecięce. 
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Te stosunki zaczęły przekształcać się po r. 1920. 

Wychowawcy zupełnie :niezdolni odpadali zwolna, inni na
byli cokolwiek sprawności. Ministerstwo Pracy i Opieki 
Społecznej zaczęło urządza.ć krótkie, bo dwumiesięczne kursy 
dokształcające dla personelu wychowawczego, szwankujące~ 
go zwłaszcza pod względem wiedzy pedagogicznej. Stan rze~ 
czy w r. 1925 przedstawiał się jak następuje: w 761 zakładach 
wychowawczych, liczących 40.299 wychowanków, 'z pośród 
2567 wychowawców było z wykształceniem średniem, semi~ 
:na:ryjnem lub uniwersyteckim 956 osób (a mianowicie 214 
z uniwersyteckiem, 478 z średniem, 264 z seminaryjnem wy~ 
kształceniem), t. j. 37.2% ogółu, z wykształceniem szkoły 
średniej lub zawodowej 944, t. j. 36.7%,398, t. j. 15.5%, mo~ 
gIo wy:ka'zać się jedynie ukońclzeni,em kursów .ochroniarskich. 
pozostałe 10.5 % nice posiadało wcale kwalifikacji powyżej wy~ 
mienionych. W wielu tych zakładach kierowni,otwo pozosta
wało w rękuziakOlnów. A rnianowkie przypadało na wy:cho~ 
wawców: świeckich 1143, iW tej liczbie bylo 423 mężczyzn i 720 
kobie&, na wychowawców zakoil1lll.ych: 1424, W tej Hczbiebyło 
149 mężczy!z/ll i 1275 kobiet. 

Rezultaty ankiiety, która ujavmila male :przygotowailllie wy, 
chowawców, skłoniły Ministerstwo Pra'cy i Opieki Społecznej 
do tern rOlzleglejszego przeszkolania wychowawców: w roku 
1926 i 1927 odbywały się w Warszawie specjalne kursy 
dla wychowawców zakładów opiekuńczo~wychowawczych, 
które powtórzone przy współudziale naj wybitniej szych fa~ 
chowców trzykrotnie wypuszczały dotychczas po 150 fa~ 
chowo przygotowallych osób,a w przyszłoś,ci przewiduje 
się przeszkolenie całego personelu wy,chowawczego w prze~ 
ciągu lat następnych. 

I w zakresie innych dziJałów służby społecznej Państwo 
Polskie zrupelnialo braki, stwarzając krótkie, paromiesięczne 
kursy dla różnego rodzaju pielęgniarek ,a więc dla pracu~ 
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jących w zakładach położniczych i dla pielęgniarek :niemo~ 
wląt, dla pielęgniarek w walce z gruźlicą i t. d. Wogóle róż" 
nego rodzaju kursy zahaczające o działalność na polu 'służby 
społecznej są obecnie na porządku dziennym, prowadzone 
przez Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej i Państwową 
Szkolę Higjeny. I inne instytucje społeczne, odczuwające 
brak wykwalifikowanych instruktorów w zakresie swojej 
działalności, odwołują się do pomocy kursów krótkotermi: 
nowych odpowiednio do swoich celów. Związek Stowar'zy~ 
szeń Spożywców (jego działalność przejmuje obecnie spe" 
cjalne zrzeszenie - Związek Przysposobienia' SpoleClzlIIego), 
CentraLne Biuro Kmsów dla Dorosłych, Centralny Zw.iązek 
Kółek Rolniczych, Towa,rzysiwo Uniwe'l:sytetu Robotnicze: 
~o, Polska Macierz SZikolna i t.d. urządziają kursy krótko: 
trwale o oha'ra,kterze prop.agandystycznym. Ale istnieją i og" 
n iska' ~ształcenlia systemrutycznego. Opuszczamy takie szkoły 
pIelęgniarstwa (w Warszawie istnieją dwie, jedna przy szpi" 
tału slJ::aroe:.akon:nych) a, mówiąc <O Isystematycznem ks~błce" 
niu pracowników, mamy na myśli prtzedewszystkiea.n Studjum 
Pracy Spoleczno,:Oświatowej w Wolnej Wszechnicy Pol" 
skiej, istniejące od r. 1925 i przygotowujące przedewszyst:: 
kiem instruktorów i organizatorów w różnych zakresach 
siużby społecznej. W Krakowie istnieje Szkoła Pracy Spo,," 
tocznej o poziomie szkoły ślrel4nieji, lecz o nieust~lonyjm 
jeszcze programie; w Poz:naniu zaś znajduje się w stanie 
org:mizacji Katolicka Szkoła Społeczna. Nadto przy różnych 
zakladalch istniej ą dodatkowe kursy kształcące instrukto. 
rów w zakresie odpowi'edniej specjalności, jak przy Szkole 
Głównej Gospodarstwa 'Niej skiego w Warszawie., przy 
Faństwowej Szkole Gospodarstwa w Cieszynie - w obu 
zakładach 'są kursy, przeznaczone dla nauczycieli ludowych 
szkół rolniczych i i:nstruktorów rolnych. Seminarjum Go~ 
spodarcze w Snopkowie pod Lwowem przygotowuje kobiety 
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do pracy w S'zkolni<etwie gOSipodarczem i w instruktorstwie 
rolniczem. 

W końcu rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Spo~ 
lecznej z dn. 10 października 1927 r. normuje ostatecznie 
sprawę personelu, wyzna'cza bowiem kwalifikacje, którym 
winien czynić kandydat do zajęcia jakiegoś stanowiska w za,. 
kładach opiekuńczych. Wolno oczekiwać, iż w przyszłoś,ci 
poziom wychowawców i innych pl'Iscowników pod Wlzględem 
przygotowami:a' będzie znacznie wyższy. 

7. ORGANIZACJA BADAN' NAD STANEM SŁUżBY SPOŁECZNEJ. 

Badania w dziedzinie opieki społecznej są dokonywane 
przedewszystkiem przez urzędy zainteresowane w tej 
sprawie. 

Min1sterstwo Pracy i Opieki Społecznej wydaje roczne 
sprawozdania, podające obraz działalności państwa i spole,. 
cze6.stwa w 'ziakresie s.łużby opiekuńcz,ej. To minister~ 
stwo celem uporządkowania fundacyj opiekuń'czych w T. 

1923 dokonało specjalnej ankiety, w r. 1919 rozpoczęło spe~ 
cjaLną ankietę wizględem domów ludowy;ch i powtórzyło ją 
w r. 1923. Dokonywana przez to samo ministerstwo zmiana 
statutów fundacyj i rejestracja stowarzyszeń opiekuńczych 
i stowarzyszeń pomocy wzajemnej dostar,czyła mu dalszych 
materjałów,a obowiązkowe sprawozdania rocz:ne instytucyj 
przez minister,stwo wspieranych umożliwią mu w przy~ 

szłości otrzymywanie drobiazgowych wiadomości o stanie 
ochotniczej opieki społecznej. Większość liczb przytoczol 
nych w (pracy naszej 'Pochodzi właśnie ze ,Slprawozdań rocz. 
nych Departamentu Opieki Społe,cznej we wspomnianem 
mini s ter'stwi e. 

Drugim urzędem zbierającym materjał statystyczny jest 
Główny Urząd Statystyczny. W Rocz n i k a ch swoich 
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daje statystykę stanu zdrowia i s~pita1nictwa, przegląd ruchu 
w kasach chorych i w 'zakresie FtmduS'zu Bezrobocia, sta,: 
tystykę biur pośrednictwa pracy, a także wydatków komu" 
nalnych, w tej liczbie wydatków na opiekę 'społeczną. 

W tym kierunku badań idą i wydziały statystyczne 
w większych naSIzych municypalnościach: w W,ars1zawie, 
w Łodzi. W swoich Rocznikach zamieszczają materjał 
lokalny z zakresu opieki społecznej i niektórych zadań kul:: 
turalno,:oświatowych także związki sa:morządów. Prywatna 
inicjatywa dotychczas mało zdziałała na tem polu, prócz 
wydania nielicznych monografij, w których autorowie uzu,: 
pe1niają ogłoszone w innej drodze materjały swemi osobis. 
temi spostrzeżeniami. Obfity, ale nieopracowany materjal 
zawierają sprawozdania różnych towarzystw. Zwłaszcza 
centralne instytu·cje społeczne, lub związki towarzystw opie,: 
kuńczych zbierają materjaly od powiązanych prz,ez siebie 
oddziałów 10ka~!Il,ych i ogłaszają je drukiem w postaci 'sipra,: 
wozdań. Komitet Polski Pomocy Dz:ielCiom zajął się obecnie 
zgromadzeniem materjałów, któreby dały 'Obraz tego w:szysb 
kiego, co istnieje :na polu opieki nad dzieckiem. 

Wspo!lll!ll:iane powyżej urzędowe materjały dotyczą dzia" 
ła,łności nia polu OIpiekuńoziem. Natomiast wz:akresie c.ałej 
działalności kulturalno" oświatowej o wiele trudniej jest 
Q materjały ujmujące działamiość w jeden obrruz. Jedynem 
źródłiem dotychczas są sptawozdalllia związków i centr.al 
oświatowych. 
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II. 

POSZCZEGÓLNE DZIAŁY OPIEKI SPOŁECZNEJ. 

1. OP1EKA r-;AD MACIERZYNSTWEM I DZIEćMI 

a) Z a r y s o g ó l n y. 

Praca społeczna w zakresie opieki nad macierzyństwem, 
dziećmi i młodzieżą rozwija slię w Państwie Połskiem w róż~ 
noroooy,ch kierun'k!ł!ch wzale~ności od tego: ,a) o jakiegO' ro .. 
dzaju opiekę chodzi, b) od potrzeb dzielnicy, oraz c) od moż", 
liwości, j!ł!kie w okresie przedwojennym istniały w tej dziel=: 
nicy dla pracy ,społecznej wogóle. Silny wpływ na róż:noro~ 
llOŚĆ form i metod działania wywarł rozwój ustawodawstwa 
społecznego, tak niejednolity na 'ziemiach, które pozostawały 
w okupa,cji różnych państw zaborczych. Różnorodność ta 
znajduje swój wyraz przedewszystkiem w przewadze, w L:a~ 
leżności od dzielnicy, inicjatywy prywatnej na;d samoTządo~ 
wą lub pal1:stwową, i naodwrót. Niejednolitość ta istnieje 
i w organizacji samej opieki: a więc czy przeważa opieka 
specja1n:a' (d!zieci kalekie, upośledzone) nad normalną ogólną, 
lub odwrotnie; czy też wysunęła się llla !przód opieka: domowa 
pod kontrolą czynników społecznych lub samorządowych 
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w przeciwstawieniu do opieki zakładowej - zamkniętej, lub 
czy rzeczy mają się odwrotnie. 

Ustawodawstwo w zakresie opieki społecznej nad macie" 
rzyńs:twem i dziećmi wkłada obowiązek jej SipeŁn:iania na 
więź samorządową. Oceniając jednak także znaczenie inicja" 
tywy społecznej, nie krępuje jej w ntczem, a nawet przewi" 
duje możność oparda się działalności samorządów w drodze 
umów, .ale pod konJtrolą ze strony samorządu, na instytu" 
cjach, które is1Jnriejąz inicjatywy taldej. Cały ten dział pracy 
społecznej, zwłaszcza w stosunku do opieki nad matką, był 
przed odzyskaniem Niepodległości :niezmiernie zaniedbany -
inicja:tywa' prywatna była skrępowan;a lub ud3Jremniona, IiZą-. 

dy zaś obce, zwłaszcz'a wsyjski, lekceważyły :ze swej strony 
całą tę Sip,rawę. Dopiero okres wojenll1Y'Postawił napO!ządku 
dziennym to zagadnienie w stosunku do dzieci, a pierwsze 
lata powojenne w dalszym ciągu utrzymały je w całej pełni, 
aż w kOl1cU sprawa opieki nad dziećmi znalazła ,się obecnie 
w liczbie zasad:niczych zadań opieki społecznej. Początkowo 
chodziło o dożywianie dzieci uboższych. Rada Główna Opie. 
kuńcza, a w r. 1919 inicjatywa amerykańska, kiedy H. Hoo< 
ver utworzył w PolsceSlpecjalny oddział amerykańskiego 
Wydziału Ratunkowego, podnieciły tę działalność. W r. 1919 
powstaje dla uwsljJólrzędruLenia wysiłków polS1kIch i amery" 
kańskich Centralny Komitet Pomo.cy dla dzieci, a w r. 1920 po 
nawiązaniu stałego współdziałania Komitet Polsko"A:mery~ 
kański Pomocy Dzieciom. W maju r. 1920 działalność jego 
dosięga swego napięcia najwyższego. - 1.315.490 dzieci do" 
karmianych i 35.831.000 porcyj wydanych. Jeszcze w maju 
192:1 r., kiedy zakres dział,rulności Komitetu ma się ,ku :zmniej$ 
szaniu, dokarmiał 185.060 dzieci, prowadził bezpośrednio 
4.405 kuchni i 89 pijalni mleka, zrusilał 1.082 ochronki, żłobki, 
schroniska i t. p., 1306 szkół, burs i t. p. i 93 uzdrowiska, oraz 
leclzll1ice. Zasługi KomiJt,etu są olbrzymie: 'Sltworzył 'zrozumie; 
nie, jak dalece potrzebna jest opieka nad głodnem dzieckiem, 
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urządził sieć stacyj pomocy matce i dziecku, oraz dzieciom 
gruźliczym i j:a'gliczym, powołal do życia doslzkalanie pra1cow; 
ników na tern polu, a przedewszystkiem przykła,derrn swoim 
budził sumie,nie społeczeństwa. Po przejściu napiętej potrze; 
by i ustaniu pomo'cy a:merykallskiej zmniejszał rozległość 
swojej działalności, jetlnak jego wydział higjeniczno.lekar; 
ski, zasilony puścizną po amerykańskim Czerwonym Krzy" 
żu, czuwał nad rozwojem sta,cyj opieki :nad matką, dziecldenl 
i t. d. W r. 1926 Komitet Połsko;Amerykański !przetworzony 
zostal w Polski Komitet Pomocy Dzieciom, który usiłuje 
wziąć w swoje ręce inicjatywę powoływania do życia róż; 
nych wzorowych urzą,dzeń opieki i pomocy dzieciom i po,; 

wiązania działalności różnych instytucyj poświęconych 
dziecku. 
Społeczeństwo zrozumiało całą do~niosło'ść pomocy dzie; 

dom. 
Gorzej stoją rzeczy z pomocą matce, zarówno tej, która 

oczekuje dopiero dziecka, jak i tej, która je już piastuje 
u swego łona. Niezaprzeczenie daje się spostrzec niejaka Obo,. 
jętno,ść w tym względzie, wyhodowan:a w ciągu wieLu lat 
przymusowej bierności społecznej, a ten stan rzeczy jest 
jeszcze spotęgowa.ny przez ubóstwo niezbędnych środków: 
brak przytułków położniczych lub odpowiednich oddziałów 
w szpitala:ch, brak wykwalifikowanych, a nawet niewykwalL 
fikowam.ych polo~nych. Z tego !powodu Ministerstwo Pracy 
i Opieki Społecznej zajęło się przedewszystkiem rejestracją 
istniej~cych instytucyj, obliczeni~m lóżek dla położnic, wy
kształceniem polożnydl i wywieraniem nacisku na związki 
komunalne w kierunku stworzenia potrzebnych urz~dzeń. 
Niezależnie od państwa inicjatywa prywatna oddala się spra. 
wie ma,tki i niemowlęcia - przez odczyty i wydawnictwa 
krzewi świadomość o ujemnych skutkach dla dzieci chorób 
wen eryrC'zn)'ich , al:kJOholizmru u rodzic6w,stw:air:za poradnie 
różnego .rodzaju i t. d. 
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b) O ,p i e k a na d c i ę żar fi ą i kar m i ą c ą, D r a z 
n a d n i e m o w 'l ę c i e m. 

Zasadniczą opiekę nad ciężarnemi pracownicami wielkiego 
przelIl1ysłu ustatnawia ustawa z dn. 2 lipca 1924r. 

N a mocy tej ustawy kobieta w stanie ciąży ma prawO' 
przerwać pracę z chwilą złożenia świadectwa lekarskiego, że 
spodziewać się może rozwiązania niepóźlilriej, jak za 6 rt:yg o dni : 
kobietom w tym stanie przysługuje prawo do korzystania co 
miesiąc z przerw w pracy, nie dłuższych jednak nad 6 dni 
w ciągu miesiąca. Nie wolno także zatrudniać kobiet w cią~ 
gu 6 tygodni od dnia porodu. Z powodu przerw _przewidzia~ 
nych przez powyższe przepisy pracodawcy nie wolnO' roz" 
wiązać, ani wymówić służbowego obowiązku pracy. 

Materjałnej pomocy kobiecie ciężarnej dostarczają z obo~ 
wiązku kasy chorych, w których przymus-owo są ubezpie" 
czeni pracownicy najemni. 

Członkinie, o ile w ciągu roku przed połogiem były 'cztery 
miesiące w zajęciu, mają prawo do pomocy lekarskiej i po' 
łożniczej zarówno w czasie przed połogiem, jak podczas po. 
logu i po nim, oraz do zasiłku połogowego w wysokości Icał" 
kowitej płacy ustawowej przez czas wstrzymania się od pra" 
cy, niedłużej jednak niż w ciągu ośmiu tygodni, z których 
con:arjmniej część przY1Padać powinna pO' porodzie. K,armiące 
mają pr,awo do ~zasiłku w naturze lub w gOltówc,e w wysokości 
20-50 groszy dziennie, ale nie dłużej niż w ciągu dwunastu 
tygDdni od dnia ukończenia zasiłku połogowegO'. W razie 
gdy niezdolność do pracy przekracza czas ośmiu tygodni 
po połogu, członkinie korzystają ze świadczeń na zasadach 
ogólnej pomocy. Za zgodą rpolożnicy kasa może ją: 1.0 umie. 
ścić w zakładzie dla położnic w,zaiillian połowy zasiłku polo" 
gowego, 2.0 udzielić pomocy pielęgniarskiej za potrąceniem 
conajwyżej połowy zasiłku połogowego. Nieczłonkinie, ale 
żony i inne krewne członka, pospołu z nim zamieszkujące, 
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maj ą praw do pomocy lekarskiej i położ:niczej przed polo .. 
giem, w czasie połogu i po nim, ale nie otrzymują zasiłku 
pieniężnego, karmiące zaś otrzymują połowę zasiłku pobiera" 
nego prz,ez pO'łożnice~czllonikiD!ile, nie dłużej jedniark jak w cią .. 
gu dwunastu tygodni od dnia połogu. 

W r. 1925 otrzymały ,:kobiety w kasach chory;ch pomoc 
w 12.745 połoga,ch, liczba zaś dni zasiłków połogowych wyno .. 
siła 565.192. 

Jednak w warunkach życia domowego kobiety robotnice 
rzadko :ztn:ajdują dostateClzną opiekę 'ze strony swego otocze~ 
nia, Uczynić temu zadość w:należytej mierze mogłyby tylko 
domy położnicze. Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej 
wygotowało cały schemat pokrycia kraju bądź samodzielne .. 
mi tego rodzaju urządzeniami, bądź oddziałami w szpitalach. 
Potrzeba jest nagląca. Przecież w r. 1925 w całem państwie 
było wszystkiego 2.546 łóżek dla rodzących za:równo w szpi" 
talach powszechnych jak i wzakładaoh łeeznriezych pryw:at .. 
nych, przyczem te zakłady przeważnie były obliczone na 
warstwy zrumożniejsze. Tak samo nielicznemi były poradnie 
dla kobiet. W ,dn. 5 stycznIa 1925 r. 'zarejest,rowaIllo 15 porad~ 
ni dla ciężarnych i matek karmiących, a nadto 41 stacyj pro:> 
wadziło rriesystematy;c'zną opiekę nadciężaroemi. Równie! 
stosunkowo mało rozwinięta jest opieka nad niemowlęciem 
(między innemi z braku oclipoWiedni!o przygO'towanych pie" 
lęgniarek niemowląt; dlatego Ministerrstwo Pracy i Opieki 
Społecznej ipowołało do żyda specjalne kursy). Co do insty'" 
tucyj opiekujących się niemowlęciem istnieją: 214 stacyj 
opieki nad niemowlętami, 179 pijalni mleka, 27 żłobków za" 
mkniętych - na 670 łóżeczek, 29 żłOlbków dzie'11lllych, 4 po" 
gotowi,3.! opiekuń,eze na 130 łóżeozek, nie licząc Domu Wy,cho .. 
wawc'zego im. ks. Baudouina w Warszawie [la 400 łóżeczek. 
Towarzystwo Opieki n3.!d Dzi1ećmi i Młodzi:eżą, oraz Krropla 
Mleka w \Varszawie -starozakonna położyły na tern polu du" 
że zasługi jakO' inicjatorzy. Inicjatywa Polsko"Arnerykań~ 
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skiego Komitetu Pomocy Dzieciom (jego wydziału higje", 
niczno<le1mrskiego), i 'star:a!ll'ia b. Ministerstwa Zdrowia Pu. 
blicznego i Min. Pracy i Opieki Spolecznejsdy w tym :Ide" 
runku, aby samorządy zajęły się opieką nad niemowlęciem 
(przyczem pod tym względem na pierwsze miej sce procen~ 
towo wysunęła się Wielkopolska). Instytucje te opieki nad 
niemowlęciem, "Krople Mleka", jak je w czambuł nazywa 
opinja publiczna, ulokowane w ogniskach miejskich (lud~ 
ność żydowska korzysta ze specjalnie dla niej założonych 
poraatni i pijalni, przez Krople l\-l1eka wyznania mojżeszowe~ 
go, ora/z: t::wo TOZ), pozyskały w ISlpołeczeńsltwie dużą sy:m~ 
patję. Ale inicjatywa prywatna jest zawsze ograniczona i bez:: 
silna. Można dać kroplę mleka lub p01.'adę, a:le nie stałą opie~ 
kę, któraby zastąpiła w ciągu wielu godzin opiekę matki pra:: 
cują,cej. Dlatego, chcąc zabezpieczyć tej opiece nad niemo~ 
więciem rozleglejsze oparc:e, ustaWa o ochro[Jjie pra,cy ko~ 
biet i młodocia.nych z dn. 2 lipca 1924 ,r. nałożyła na przedsię~ 
biorcę zatrudniającego więcej niż 100 kobiet obowiązek 
utrzymywania żłobków dla niemowląt. (Wzakladach, gdzie 
pmcuje ponad 100 kobiet, winien przedsiębiO'rca utrzymy:: 
wać dla nich urządzenie kąpielowe, O'raz żłobek dla niemo<
wląt. Matkom karmiqcym przysługuje prawo korzystania 
w ciągu godzin pracy z dwóch półgodzinnych przerw w pra~ 
cy). Rzecz pozostawała w ciągu paru lat w stanie bezwład~ 
nym.UOipieroMi!Il'iiSterstwo Pra,cy li Opieki Spol:ccznej pchnęło 
ją rozporządzeniem z dn. 11 marca 1927 r. Prócz ,szcze:: 
gółów zawieraj ących przepisy cO' do zdrowotności lokalu i hi~ 
gjenicznego urządzenia żłobków, rozporządzenie zaznacza, 
iż w żłobkach przebywać mogą z d r o we dzieci w wieku 
nie powyżej 15 miesięcy i tylko podczas zarobkowej pracy 
matki, pod nadzorem lekarza, mającego do pomocy fachowo 
wyszkolone pielęgniarki. Urzeczywistnienie tych przepisów 
będzie najważniejszym naszym przyczynkiem do opieki nad 
niemowlęciem. Pierwszy krok w tym kierunku zrobiły zakła:: 
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dy Monopolu Tyt?ni?wego, zaJda,dając żłabki dla niemowląt: 
i dziecińce dLa ,dzIecI st:ars,zych do l/at: 3-4. 

c) O p i e k a n a d d z i e ć m i i m ł a d z i e ż ą. 

Punktem wyjścia opieki nad dzieckiem i mładzieżą jest 103 
paragraf Konstytucj i z dn. 17 marca 1921 r.: "Dzie.ci bez do" 
statecznej apiekirodzicielskiej, za.niedbane pod względem 
wychawawczym, mają prawo da apieki i pomacy w zakresie, 
ozna:czonym ustawą. Odjęcie radzicom władzy nad dzie~ 
ckiem maże nastąpić tylkO' w drodze orzeozenta sądowego". 
Państwo bezpośrednio ponosi cięża:ry opieki w tych 

wszystkich wypadkach, gdy ciążą na niem specjalne obo" 
wiązki z tytułu publicznego, a więc przedewszystkiem nad 
sierotami po inwalidach wojennych i ofiarach wajny. W dal" 
szym ciągu uzupełnia środki związków samorządowych, gdy 
te nie mogą podołać wyko!naniu swych zadań, w szczególno" 
ści gdy chodzi o wykonanie zadaii tegO' rodzaju opieki, któ" 
re są ponad siły niższych ogniw więzi ;samorządowej. W kań" 
cu przychodzi z pomocą inicjatywie społecznej (prywatnej). 
W szystkie wydatki na utrzymanie zakładów opiekuńczych 
dla dzieci imtodJz~ieży wynosiły w r. 1925, według oceny Mini. 
sterstwa Pracy i Opieki Spolecznej, niespełna 30 miljonów 
zła tych, w tej liczbie pomoc państwowa pokryła piątą część 
całkowitych kosztów. Wogóle na utrzyma.tniu państwa bez" 
paśredniem było wtedy 16 % dzieci, 58 % na utrzymaniu 
związków komunalnych, 26 % zaś na utrzymaniu instytucyj 
społecznych. Wydatki państwowe na opiekę nad dziećmi roz" 
kładaly się jak :następuje: 45% szła na opiekę spoczywającą 
z obowiązku bezpośrednio na państwie (sieroty po wojsko" 
wych, ora'z przybyłe z repatrjruntami), 30% na 'Pomoc dla in" 
stytucyj prywatnych, a więc na pokrycie ich niedaborów, na 
inwestycje, na urządzenie nowych zakładów i t. d.; 15% na 
arganizację waLki z chorobliwością dJz!ied (gruźlica, jaglica). 
araz na kolanje letnie; 10% na poza stałe patrzeby, między 
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innemi na dożywianie dzieci, oraz na higjenę matki i dziecka. 
Opieka ta w przeważającej swojej części zogniskowała się 

w zakłada,ch zamkniętych. 
W tych 'zakłada'ch wychowuj e się dzieci przeważnie w ust~o. 

ju kosza,rowym. Niema tam jednak bezwzględnego rygoru 
wojskowego, ko'Szarowość dotyc,zy ,główniie pomieszc,z:enia 
zbiorowego. Ze względu na brak odpowiedni'ch warunków 
rzadko bywa stosowane umiesz·czenie dzieci w paru odręb" 
nych paiwl1ona1ch.iDz,ieci w niektóry.chzaklada'ch !połączone są 
w mniej sze gromadki autonomiczne, oparte na samo:rządzie 
wewnętrznym pod kontrolą i kierunkiem wychowawców. Sa .. 
morząd zyskuje coraz więcej zwolenników, tembardziej że 
ma za sobą jako przykład wzorowo prowadzony zakład 
zamknięty przez znanego pedagoga dra Korczaka. Toruje so" 
bie drogę zasada dobierania. dzieci w mniejsze gromadki, t. j. 
stwarzania "rodzin": w Pruszkowie pod Warszawą wycho~ 
wuje się dzieci w maJych gromadkach po 10-15, odpowied~ 
nio pod względem wieku dobrrunych, a w grom/adce takiej 
starsza młodzieź opiekuje się młodszem przybranem rodzefl~ 
stwem. Kilka takich "rodzinek", mających oddzielne, zupeł~ 
nie autonomiczne mieszkanka w jednym gmachu, tworzy 
z siebie zakład, kierowany przez fachowych wychowawców. 
Odmianą tego kierunku są "gniazda sieroce" - fermy zarzą. 
dzane przez stadło małżeńskie, które 'zobowiąz'ało się wych<# 
wywać pr'zy 'Swoich dzieciach równocz,eśnie 12-15 sierot IZU~ 
pełnych, przyczem starsza dziatwa tej sztucznej rodziny po') 
maga w miarę sił i zdolności w zajęciach gospodarskch. Dal. 
szem, TO'zszerzonem ogniwem zasady "gniazd sierocych"ma~ 
ją być projektowane Włoski kościuszkowskie. W ostatnich 
czasach Ministerstwo Pra.cy i Opieki Społecznej wysunęło 
projekt zasadniczego przekształcenia zakładów: rozmieszcze" 
nia dzieci według wieku i płci, żłobki będą organizow.ane 
w mirustach, poniewaź potrzebują częstszej opieki lekarza, 
dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym do lat 14 umie" 



zezone w zakładach wiejskich, a dzieci starsze, wymagające 
~sztalce:nia zawodowego, przenoszone do burs, znajdujll'cych 
się w miastach. 

Ankieta Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej podaje 
wiadomości o 920 zakładach wychowawczo ~ opiekuńczych 
w r. 1923 (bez woje.wództwa śląsldego 1): 

KATE G O RJA 
I LI ,,":..:..k';dÓW, . Liczba WY'hOWań,ówl 

ZAKŁADÓW 
Iw. /oogolneJ w.I'ogólnej I bezwzględ. lIczby za- 5ezwzględ. liczby wy-

: kładów cboV\'ańców. -l I samorządowe . 186 

I 
20.0% 10.746 23% 

zgromadzenia religijne 216 23.5 0/ 0 10.936 24% 
l 

stowarzyszenia spolecz 
, 

I ne i zakłady prywatne 400 43.5 Ofo 18.819 41% 

żydowskie 118 13.0 0/0 I 5.748 12% 

Z pośród zakładów chrZ'e'ścijańskich 419 zakładów, a 20.470 
wychowańców znaj dowało się pod kierownictwem personelu 
świeckiego, a 383 zakłady i 19.831 wychowańców-personelu 
duchownego. Rozmieszczenie tych zakładów po kraju, w sto~ 
SUITku do liczby mieszkańców, jest ha'rdzo nierównomierne 
w poszczególnych województwach. Ośrodki przemysłowe 

i miasta większe przodują. Stosunek ten waha się od jednego 
zakładu na 9200 mieszkańców w Warszawie, i na 9800 w wo~ 
jewództwie wileńskiem, do jednego zakładu na 59.000 miesz~ 
kańców w województwie nowogrodzkiem. W obwodach rol~ 
:niczych liczba zakla:dów w stosunku do ludności jest znacz· 
nie niższą od przeciętnej, która wynosi jeden zakład na 
27.000 mieszkańców. Istotniej odźwierdadla się w liczbach 

.1) PróciZ cLmeci po:zostają.cyah w .zaklad!lJCh, 43.000 dzloci .ZII1ajdowalo 
OPleikę w 104 (ohe,clIlie 1'50) iSr1:a'cja.ch OIPieki JOr1:wa!rtej nad ma:tką i dzieckiem, 
Oraz okolo 50.000 dzied na ikOiloInj aoh letnkh. 
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stosU!l1ek liczbowy dzieci do ludności. Śreooio w całym kra~ 
ju przypada jedno dziecko na 560 mieszkańców. Najmniejsza 
liczba dzieci w opiece zakbdowej - jedno dziecko na 1130 
mieszkańców - przypada na W olyń, największa - jedno 
dziecko na 150 mieszkańców - na woj. wileńskie, Do miej" 
scowośd. upośled:wnych należy \Var:sZiawa: jedno dziecko na 
~180 mieszkańców. (Warszawa, jako stolica, przyciąga ludzi 
poszukujących prrucy, a co za tern idzie, w razie nieznale" 
zienia jej pozostawiających często dzieci w zakładach przed 
udaniem się na dalsze poszukiwanie zarobku). 

W liczbie wymienionych zakładów opieki znajdują się 
i zakłady !specja.me. Zakłady te wymagają Slz,clzególowego 
omówienia ze względu na swoją specjaliza,cję: 

aa) Sierocińce. 

POWTót do kraju repatrjantów z Rosji przywiódł około 

15000 siecr:-ot, lub pół"sierot. Jeszcze później napływały do 
kraju dzieci wychodźców Polaków rozrzuconych po całym 
świecie. Trzeba im było dać przytułek i .opiekę. W roku 1926 
znajdowało się pod opieką państwa 6.700 sierot lub pół"sierot, 
rozmieszczonych w stu kilkunastu zakładach. 

bb) Zakłady dla dzieci opuszczonych, zaniedbanych, 
przestępczy,ch. 

Czasową opiekę dLa dzieci bez,domnych, opuszczonych, 
żebrzący,ch i t. d. przewiduje rozporządz,enie IZ: dn. 13 styc'Z,~ 
,n'ia 1920 r. o orga'llizacji Pogotowi Opiekuńczych. DzIecko 
może w pogotowiu zostawać dwa tygodnie, w wyjątkowych 
wypadkach ,czas może być przedłużony do trzech miesięcy. 
Pierwotnie pogotowia dawały chwilowe schronienie dziee 
ciom z:abłąkanym, żebrzącym, opuszczonym, rozszerzały na" 
stępnie swe za,dania na poddawanie dzie.cka bacz,ni1ejszej 
obserwacji celem umie.sz.czenia' go w najodpowiedni,ejiszym 
za!kladzie 'zamkn'iętym. 
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Sb. 

Dla dzieci typu przestępczego istnieją specjalne sądy dla 
nieletnich (Warszawa, Łódź, Lwów, Poznań) wraz z organi~ 
zacją opiekunów sądowych płci obojga. Po przejściu przez 
sąd nieletni ;przeg,tępcypodda wani są, w razie potrzeby, obseil"; 
wacji w t. zw. izbach zatrzymania,skąd po pewnym czasie 
kierowani do odpowiednich zakładów zamkniętych, w tej 
liczbie do zakładów dla młodocianych przestępców (Studzie~ 
niec, Cieszyn, Choj:nice). W związku z tern przystąpiono do 
organizacji zakładów dla dzieci trudnych do prowadzenia 
lub o ~11'stynkta,ch przewrotnych. Internaty dla takich dzied 
:valożon:o w Herbaich (ł20 miej!sc) i w \Vi1111ie. WszysItkich 
Z:i1kladów dla dzieci trudnych do 'prowadzenia i zakładów 
wychowawczo.poprawczych jest 23. 

oc) Zakhlidy dla dzieci fizycznie lub umysłowo upośle~ 
dzonych, 

Istnieje w Warsz,awie Instytut Państwo:wy Pedagogiki Sper. 
ej alnej , który zajmuje się przygotowaniem wychowawców~ 
specjalistów dla prowadzenia zakładów dla głuchoniemych, 
niewidomych i t. d. W ogólnym za:rysie rządy zaborcze bar~ 
dzo malo dbały o z:aSJpokojenie tych potrrzeb życia i dopiero 
Niepodlegia Polska usiłuje podnieść opiekę nad tą kategorją 
dzieci na wyższy pOZ1iom pod względem Hczebności wycho::: 
wanków. 

Stan obecny przedstawia się jak następuje: 

Zakładów zamkniętych było w r. 1926: 

dla glucho:niemych i ociemniałych 10 
dla fizycznie lub umysłowo upośledzo~ 
nych, kalek, chorych nieuleczalnych . . 14 

Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz.ne", 
go w r. 1925-1926 podaje co do szkól dla tego typu dzieci 
następujące liczby: 
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Szkoły publiczne Szkoły prywatne 

dla głuchoniemych 6 8 

" 
ociemniałych 1 3 

" 
umysłowo upo~ 

śledzonych 16 9 

" 
jąkających się 1 

dd) Zakłady dla dzieci gruźliczych i dotkniętych jaglicą. 

Woj:na doprowadziła ludność wielu dzielnic Pallstwa Pol~ 
skiego do jaknajwiększego wynędznienia, a stosunki powo~ 
jenne w ciągu lat paru, a nawet i obecnie jeszcze nie sprzy~ 
jają Uisunięciuszkodliwych wpływów. N a tern podłożu gruźlh 
ca jęła robić wielkie spustoszenia. Przecież na 122.494 dzieci 
w szkołach powszechnych i średnich było w r. 1921~1922 cho~ 
rych na gruźlicę 2.104, a zagrożonych tą chorobą 43.2351 Wo~ 
góle gruźlica w chwili obecnej posiada napięcie dość poważ~ 
ne. Istnieje jeszcze inna choroba zakaźna, która sroży się 
!Zwłaszcza w województwa,ch wschodnich, dzięki wojnie roz:. 
powszechniona ponad dawne, przedwojenne rozmiary. Jest 
to jaglica. W'śród 19.172 dzlieci w zakładach zamkniętych 
w r. 1926 było dotkniętych jaglicą 6,1 %, innemi zaś choroba" 
mi oczu 5.75%. 

Z obu chorobami podjęto walkę bardzo energiczną. Prze~ 
dewszyst~iem stworzono sieć poradni gruźliczych, zaopatrzo~ 
nych w lampy kwarcowe, aparaty Roentgena i t. d. W roku 
1926 było takich poradni 77, a dla postawienia poradni na po" 
ziarnie :należytym urządzono specjalne kursy dla lekarzy i hi" 
gjenistek"wywiadowczyń. Rozwój poradni poszedł szybko 
dzięki temu, iż Państwo pokrywało 1/3 kosztów urządzen\i,. 
dokonywanego przez samorządy lub organizacje lnicjatyw~ 
prywatnej. Nadto stwarza się sanatorja dla dzieci gruźli" 

czych, powoływane różnemi drogami i Zla: różne środki. PO:t 

wstaj ą wielkie a wzorowe zakłady lecznicze dla dzieci w Bu" 
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sku i Zakopanem; w WiLnie utworzono schroni sim, do któ· 
rego wydzielane są dzieci chore ze wszystkich szkól !pO> 

wSlz,echnych miejskich, a następnie stosoW1Uiie do Iswego zdro< 
wia kierowane do zakładów odpowiednich leczniczych i t. d.; 
zakłada ,się specjalne szkoły na otwa:rtem powietrzu w Sko. 
limowie i zakład w Mokotowie. Wogóle do walki z gruźlicą 
u dzieci istnieje w chwili obecnej 8 zakła:dów. Co do jaglicy 
walka z nią prowadzo:na pozwala przewidywać, iż za lat kilka 
klęska ta wiele 'straci na swojem napięciu. W końcu r. 1926 
istniało 13zakłilidów jagliczych z 1.490 miejscami, w których 
kilkadziesiąt nie było zajętych (wiele za:kładów zamkniętych 
odmawia umieszczenia swoich wychowanków dotkniętych 
jaglicą lub suchotrumi w domach leczniczych!) 

d) Opiek.a nad zdrowi,em dziatwy s'zkolnej. 

Jednym z rysów znamiennych dbałości o młode pokolenie 
w ,Polsce Niepodleglej jest wzrost opieki lekrurskliej nad dzie. 
ćmi w ,szkołach. Wymownie o tern świadczy wiązanka liczb, 
dotyczących tej sprawy. Mianowicie posiadały opiekę le. 
karską (w odsetkach ogólnej liczby zakładów !Szkolnych) za· 
kłady średnie i seminarja nauczycielskie: 

Lat a I Zakłady średnie II S e m i n a r j a 

Państwowe I Prywatne II Państwowe l Prywatne 

1920/21 330% 1>1.0% 28.0% 12.0% 

1921/22 1>8.0% 116.0% 1>7.0% 13.0% 

1922/23 62.0% 1>9.0? n.oo/) 27.0% 

1923/21> 63.5% 61>.0% 79.6% 65.6% 

1924/25 67.0% 73.5% 79.8% 66.6% 

Opieka nad dzieckiem w szkole rozpoczyna się od doży. 
wian'~a: dzieci w szkołach powszechnych na :kos:~t magi'stratów 
i opiek sz:ko1nych i w r. 1924-1925 ogarniała 5 % - 10 % idzia. 
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twy szkolnej (warto zaznaczyć, że dO'żyWlianie dzieci w przed~ 
szkolach warsZlawskich, w latach po wojnie bardzo wydatne, 
zostatO' przerwa.ne). \Vogóle, z ustaniem zbyt napiętych skut~ 
ków wojny, ta działalność za:czyna ulegać kurczeniu i dopie~ 
ro obecny zarząd m. Łodzd. dał pO'budkędO' jej wzmocnienia. 
\V szkołach zorganizowano dla dzieci wydawanie natrysków: 
w Wa:rszawie i w Łodzi w r. 1923-1924 wydano 202.000 na~ 
trysków, w następnym rO'ku 226.634 (wydaje się natryski 
również we Lwowie i w Wilnie). Istnieją dla młodzieży szkół 
powszechnych poradnie okulistyc'zne w Warszaw,ie, Łodzi 
i Krakow1e, we Lwowie iz,aś państwowa !p'or,acLnia lekJarska 
z oddziałem chorób wewnętrznych, okulistycznym, denty,. 
stycznym, w Krakowie i w Wilnie porrudnie w chorobach 
weW\Ilętrznych, w Warszawie i w Ł'Odzi w chorohach ga'rd~a, 
nosa, skóry. Dla. szkół powszechnych są próby 'zorganizowa~ 
.ni'a przymusowych O'ględzin zębów - taką próbę rO'zpoczęto 
w Radomiu. W szkołach średnich i semmnarjach nauczyciel~ 
skich pomoc dentystyczna była zorganizowana w następu~ 
jącej liczbie 'zakladów, a mianowioie posiadało w 'OdsetKach 
całej liozby tę pomoc: 

L a t a I Zakłady średnie Seminarja 

I Państwowe Prywatne Państwowe Prywatne 

1922/23 -j:' 1,2% 38% 0% 
192V25 28% 7% 38% 0°10 

Co do ogólnej pomocy lekarskiej, to w r. 1925 w obrębie 
szkół działało 600 lekarzy i 106 higjenistek szkolnych ( w tej 
liczbie dla szkół powszechnych warszawskich było 40 leka~ 
rzy i 30 higjenistek), higjenistki między innemi dokonywały 
wywiadów domowych (6.670 np. w "Va'rszawie, 3.542 w Ło~ 
dzi, 2.036 we Lwowie w r. 1924-1925), strzygły młodzież, 
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walczyły z wszawicą, pomagały przy sz,czepietniu ospy 
(w r. 1924--1925 dokonano 10.258 szczepień ospy). W r. 1924-
1925 ,szkoły powszechne w 30 % ogółu miast ;i miasteczek 
miałyzapewuioną pomoc lekarską. Lekarze szkolni w szko~ 
łach powszechnych mieli pod swoją opieką każdy 2600 dzia~ 
twy. Obliczano wtedy, że na 5 miljonów dziatwy miljon mia~ 
lo zapewnioną jako tako pomoc lekarską. 

Drugim rysem jest wprowadzenie dbałości o tężyznę fi~ 
zyczną. W tym celu powstał specjalny Urząd Wychowania 
Fizycznego, oraz Rada N aukowa,zajmuj ące się tem z'agru~ 
nieniem. W szkołach Irozszerzono ćwicze.nia gimnastyczne, 
stworzono boiska ,dla zabruw i t. d. O stanie przysposobienia 
szkół do ćwiczeń gimnast)'lcznych da pojęcie !l1astępująca ta~ 
blica, podająca w ilu zakładach szkoLnych (w odsetkach ogóL 
nej liczby zakłrudów) znajdują się sale gimna;styczne lub bol~ 
ska, w ilu ,zaś ich hrlak i w jiakim stoptIl'iu są zaopatrzo!l1e 
w przy,rządy (opus:z,czono struny pośrednie): 

Kategorje szkół 

Szkoły mające własne sale gi. 
mnastyczne . . . . . . . 

Szkoły korzystające z innych 
sal do ćwiczeń. . . . . . 

Szkoły niemające sal . . . . 
Sale wyposażone całkowicie w 

przyrządy. . . . . . .. 
Sale Wy:posażone w przyrządy 

CZęŚCIOWO 
Sale bez przy'rządÓw' : : : : 
Szkoły z małemi dziedzińcami 

do zabaw 
Bo~ska włas~e p~~yż'ej' 1000 . m: 
BOIska znajdujące się poza szko

łą . . . 
Niema boisk wcale 

!I Zakłady średnie 
ilp , I p II anstwo· ry-
t we watne 
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48% 

46% 

6°'0 
22% 
59% 

19% 
26% 

4.7% 
26% 

1% 

16% 

72% 

12% 
6% 

36% 

58% 
33% 

22% 
27°/0 

18% 

Seminarja 

Państwo-\ Pry
we I watne 

36% 

46% 

18% 
19% 
60% 

21% 
31% 

4.1% 
28% 

36% 

61% 

3% 
11% 
38% 

51% 
29% 

14% 
38% 

19Q/~ 



Do tego trzeba dodać urządzanie wycieczek sportowych, 
turystycznYich, naukę pływamia i wioślar:stwa (ai; do posia. 
dania przez :niektóre szkoły łodz,i szkolnych), wypożyczalnie 
rowerów, łyżew, saneczek, nart, hufce szkolne i obozy szkol. 
ne. Wprawdzie liczba szkół, w których dokonano tych uła. 
twień w zakresie sportów li ćwiczeń fizycznych, nie przekTa;:: 
cza wśród ogółu kilku odsetków, ale i ten niewielki odsetek 
ma znfrCZelIl~e jako wskaźnik ukazania się dążno.ści, dawniej 
zgoła nieznanych. 

Tym usiłowaniom szkolnym wtórują w skali obejmującej 
młodzież poza obrębem szkoły bądź organizacje tego rodza~ 
ju, jak ogrody im. W. E. Raua w Warszawie, mające za sobą 
ćwierć wieku Istnienia (w r. 1925 było 1941.204 uczęszczań), 
jak Parki JO'rdana w Krakowie (sekcja wychowania fizycz~ 
nego prwcuje nad założeniem na Śląsku Parku Jordana w 15 
miejscowośdach), bądź zarządy miejskie (plac do zabaw na 
Pradze) i t. d. 

W i'1l!ny sposób zmierzają do te'go s,amego celu, t. j. 
do podn1esienia tężY:l'lry fi'zyc~1l!ej d~1eci, kolm}'je letnie -
instytucja mająca przeszło 40 lat za sobą. Warrszawskie T.wo 
Kolooji Letnich im. dra Ma,rkiewicza, Krrukowskie T.wo Ko. 
lonij Wakacyjnych, T"wo Stella poznańskie oraz pomorskie 
T.wo do spraw kolooji letnich, lwowskie "Dzlieci 00 

wieś" i t. d. utworzyły w r. 1920 Związek Towarzystw Kolo" 
nij Letnich. Niebawem powsItala przy Ministerstwie Prlacy 
i Opieki Społecznej Rada Kolonij Letnich na podstawie roz" 
por,ządzenia mi!nistra Zdrowia Publicznego i ministra Pracy 
i Opieki Społecznej z dn. 22 lutego 1922 r., która przy porno. 
cy odpowiednich komisyj wojewódzkich kierujeca.łą sprawą 
i między innemi <hieli fundusze państwowe pomiędzy korni" 
sje, te zaś pomiędzy kolonje i półkolonje. O rozwoju iIisty" 
tucji śWiiadczą nrustępujące liczby: wysłano dzieci w r. 1923 
na kolouje lecznicze i wypoczy.nkowe 17.015 (Hcz,ba zresztą 
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niższa niż w latach poprzednich - odbiło się przesilenie wa~ 
lutowe); w r. 1926 - 37.041, prócz tych, które skierowano do 
półkołonij; w r. 1926 w kolonjach leczniczych było 5.880 
dzieci, w wypoczynkowych - 31.461, w półkolonjach-
8.458. Kolonje letnie mają na celu umożliwienie przedewszyst~ 
kiem ubogim dzieoiom wyjazdu na świeże powietrze i otrzy~ 
mywarria lepszego. !posiłku. Przyjmowane są dzieci w wieku 
Jat 8 - 13. Podczruszapisów oglądane przez lekarza, pierw~ 
szeństwo otrzymują wątlejsze. Kolonjesą urządzane przez 
różne towarzystwa, wogóLnej liczbie prz:ez 173tow~J.,f:Zystwa, 
w 1'1. 1927 zjednoczone w swej działalnośoi za pośrednictwem 
Rady Kolonij Letnich. Są specjaLne kolonje dla dziooi staro, 
zakonnych, np. Centos w ostatnim roku wysłało na kolonje 
letnie 2.600 dzieci, TOZ w r. 1926 - 7.243. Niezależnie od 
tych usiłowali istnieją obozy szkolne. Wr. 1926 byto w tych 
obozruch 5000 dzieci ze 140 sZ"kół średnich i zawodowych. Ko~ 
szta kolonij dla dzieci i obozów szkolnych wyniosły około 
3.000.000 zł. p. (w tej liczbie same kolonje pochłonęły 
2.543.141 zł. p.). 

Do tych samych celów wzmocnienua tężyzny fi,zycz~ 

nej wśród młodzieży i uspoleczn~enJi'a jej zmierza' or~ 
ganizacja harcerstwa, która w r. 1927 obejmowała 27.734 
chłopców i 15.262 dziewczęta., pr6cz kilku tysięcy osób Izo'rga~ 
nizowanych w kołach przyjruciół harcerstwa, opiekujących 
się druży:nami. Między innemi harcerze uprawiają obozow::: 
nictwo letnie: w 321 obozach obozowaŁo 8.485 chłopców, 
a w 150 obozach 2.955 dziewcząt. Wśród młodziezy harcer:: 
skiej znaj dowalo się 30,7% dzieci ze szkół powszechnych. 
Niezależnie od związku harcerstwa istnieją pokrewne urzą:> 
dzenia pxzy niektórych orga!nizacjach robotniczych. 
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e) Opieka nad młodzieżą lp ra,cuj ącą. 

'Podstawą O'chrony młodocianych, pra,cuj ących w przemy~ 
śle, są przepisy ustawy z dn. 2 lipca 1924 T. 

Przep~sy te głoszą: 
Wzhronionem jest przyjmowanie dzieci do pracy zarO'bko~ 

wej przed Uk011'czeniem lat 15, przyczem pomimo innych do.: 
wO'dów, kandydaci dO' prarcy winlt1'i przedstawić dowód wy~ 
konania obowiązku szkołnego, oraz świadectwo lekarza, 
wskazanego przez Inspekcję Pracy, że dana prac.a nie prze~ 
kracza sił rnłO'dociane.go, zarząd zaś przedsiębiorstwa winien 
w każdym czasie na żądanie inspektora pracy zarządzić bez~ 
płatne badanie młodocianych przez lekarza, ws~azanego prZez 
inspektora pracy dla .stwierdzenia, czy praca, przy której 
młodociany jest zatrudniony, nie przekracza jego sił fizycz~ 
nych. Odpoczynek nocny trwać winienconajmniej 11 godzin 
bez przerwy i w zakładach prilJcujących na jedną zmianę 
obejmować czas między 8. wieczorem a 6. rano, a: dla zakł.a~ 
dów pracujących:na dwie 'zmi'my czas między 10. wieczorem 
a 5.rmo. Zaikalz pracy !nO'cnej nie istosuje się do młodo cia:.: 
nych płci męskiej powyżej lat 16 w paru specjalnych wypa~ 
kach. 
Młodociani są obowiązani do uczęszczania na naukę do~ 

kształcającą lub urządzaną dla analfabetów. Do obowiązu~ 
jących godzin pracy wlicza się godziny nauki zawO'dowej 
i dokształcają,eej w szkołach dLa młodocianych uczniów,termi; 
natorów i praktykantów w liczbie nie przekracz'a'jącej 6 go~ 
dzin tygodniowo. Regularne odbywanie tej nauki winno być 
wykazane zaświadczeniem odnośnego zakładu naukowego. 
Taką jest teor'j a. 
Praktyka wygląda o wiele gorzej, zwłaszcza w mniejszych 

zakładaJch przemysłowych - o rzem1iośle nie mówimy, gdyż 
ustawa dotyczy tylko przemysłu. Zaprawdę, trudno mówić 
o kszta~ceniu młodocianych, gdyż 478 (w tej liczbie 31 han~ 
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dlO'wych, 398 przemysłowych, 49 żeńskich) szkół doksztal~ 
cających wieczornych jest zamało na pO'trzeby kraju! DO' 
tych szkół uczęszcza 74.828 uczniów. Istnieją :nadto szkoly 
niższe zawodowe (16 KUvSÓW technicznych, 4 szkoły niższe 
kolejowe, 89 szkół rzemieśLniozo" przemysłowych, 117 
szkól ludowych roLrriczy'ch, 106 kurlsów hM1dlowych), ale po:;. 
ziom ich wymagań jest wyższy, warunki nie zawsze są do~ 
stępne dla mniej zamO'żnych warstw, a przedewszystkiem 
Wlszystkie te kursy, sZ1kO'ły IZlawO'do:we, w tej liczbie nlawet 
średnie, dają wykształcenie niespełna 40.000 młO'dzieży. 
Kształcenie fa:chowe młodzieży odbywa się różnemi dro~ 
gami jeslz'c'ze hardziej medostate,cZ'Iletrui. A mia!ll!owicie: '.~~ 
kłady zamknięte O'pieki nad dzieckiem zajmują ,się kształce~ 
niem fa;chO'wem wychowanków swoich. Na ankietę w r. 1923, 
za:rządzOll1ą przez Polslm~Amerykański Komitet Pomocy 
Dzieciom, O'dpowiedziała zaledwie czwarta część zakładów. 
Z pośród 205 instytucyj, które odpowiedziały, 134 prO'wadzi" 
lo naukę rzemiO'sł, 71 tego nie robiło, ,bądź to z' braku fundu" 
szów, b~dź z innych powodów, choć niektóre z :nich posyła;.. 
ły sta:rszą dziatwę na naukę dO' maj,strów na mieście. Mię::: 
dzy zakładami O'pieki są takie, które usiłuj ą pracę postawić 
w ten sposób, żeby wychowmek Iz,arlaJbial dliO'ćozęścioWO' illIa 
swe utrzy;manie, lub zO'bowiązują gO' dO' zwrotu kO'sztów 
utrzymania w przyszł06ci. Tej drugiej zasady trzymają się 
TOWia1rzYSltwa Gniazd Sierocych: gdy wy;ohowallek, dO'tych:> 
czas prz,ebywający w rodzinie wiejskiej, odchował się, TO'~ 
wa'l'zystwo O'ddaje gO' dO' rzemiosła na naukę, posyła dO' szkół 
średnich, nawet do uniwersytetów, zobowiązując gO' dO' zwro~ 
tu kosztów utrzymania; pO' 15 latach Dd ukończenia nauki za~ 
wodowej. Byli wychowańcy połączeni '.ją w zWliązek, który 
solidarnie poręcza zwrm ty,ch kos'z,tów. W za:kładach dla 
sierot w Miejscu PiastDwem (zakładów jest 6 dających schrO'" 
nienie 415 chłopcom i 30 dziewczętom) od pierwszej chwili 
wejścia do zakładu dzieci imają się, O'dpO'wiednio dO' swego 
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wieku i zamiłowania, pracy - jest w tym wyborze zajęcia 
nieco bezwiednie stosowanych zasad wychowawczych Karo~ 
la FO'llrier'a. Instytucja ta założona przez duchownego ma 
właściwie regułę Ziakonną, wśród jego wychowalllków są 
majstrowie, urzędnicy, nauczyciele, księża. Z posródzakła~ 
dów opieki :nad dziećmi, zajmujących się kształceniem fa~ 
chowem wychowanków, warto za'znaczyć usilne staran:ia 
w tym kierunku paru organizacyj żydowskich. ZWiązek To~ 
wa~z;ystw Opieki nad Sierotami ma 21 burs, w których prze~ 
bywa młodzież kształcąca sięzawodo'Wo, nadto działają 3 fer" 
my zajmujące się kształceniem młodzieży na rolników. To~ 
warzystwo Ort (działające i w innych krajach) ma w 13 mia~ 
stach szkoły zawodowe, przewa.żll'ie dla sierot, przyczem 
wtem samenn :mieśdeznajduje się po parę szkół lub kursów 
zarówno dla dziewcząt jak dla chłopców (1.384 wychowan,: 
ków na początku 1927 'T.). O działalności ogólno~kształcącej, 
podejmowanej przez różne organizacje, będzie mowa w in,: 
nem miejscu. 

Poradnictwo zawodowe jest w okresie początkującym. 
Pierwsze badania psychologiczne nad młodzieżą były usku,: 
teczniane najczęściej w obrębie szkół w imię ,celów pedago,: 
gicznych. Obecnie istnieją poudnie lub pracownie zarówno 
naukowo"pedagogiczne jak i poradniczo"zawodowe. Dla ,ce" 
lów szkolnych służą: laJborlatorjum miejskie w Łodzi (powsta:: 
lo w 'T. 1919), pracownia psychologiczna w Warszawie 
(1924 r.), pra'cownia psychologiczno~pedagogiczna specjalna 
w Warszawie (1926 r.), .oraz tego rodzaju instytucja we Lwo,: 
wie (1927 r.). Dla celówz,awodowych służy przedew:szYlstkiem 
pracOWillia psychologicZllla miejska w Wia'rsz·a:w;ie założona w 
r. 1924, a udz:ie:lająca:porad zaledwie dziesiątej c:zęś.ci mlodzie~ 
ży, kończącej siódmą klasę szkoły powszechnej. W związku ze 
szkołami zawodowemi istnieją pracownie psychotechniczne 
w Wa:rszawie przy Szkole Budowlanej (1924 r.), w Poznaniu 
(1926 r.), w Lublinie (1926 r.), w Krakowie (1926 r.), w Byd" 
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gosz:czy (1927 r.). 'vV roku 1919 przy towarzystwie opieki 
nad młodzieżą rzemieślniczą m. \Varszawy "Patronat" po~ 
wstała 'Poradnia zawodowa dla młodzie,ży poszukującej pra. 
cy. W kierunku hardziej wyspecjalizowanym pracuje praco~ 
wnia p:sycnotechnkzua tramwajów miejskich w Pozna:niu 
(1927 r.) i nowo powstająca iprlaoowrria tego l1odz.aju dla dru. 
żyn parowozowych w Warszawie. 

Natomiast sprawa zdrowia fizycznego młodzieży pracują~ 
cej i odpoczynku moono już z,aniedbaua. Towarzystwo 
Uniwersytetu Robotnilczego, Y. M. C. A, Koło Pomocy Kul~ 
turalnej dla młodzieży pracującej ffi. Wia,Tszawy, Sekcja 
wczasów robotniczych przy Instytucie Gospodarstwa Spo" 
łecznego, Świetlice i t. p. zaczynają zajmować się tą sprawą, 
bądź pozytywnie, orgllinizując wycieczki, kolonje letnie, klu~ 
by, bądź teoretycznie, poszukując dróg najodpowiedniej~ 

szych. Jak potrzebna jest tutaj sprawna ręka, za dowód mo~ 
że -służyć kolonja gazeciarzy pod Czorsztynem w r. 1927, 
urządzona przez Komitet Pomocy Dzdeciom: z braku do. 
świa·oczenia raczej zniechęcono pupilów do tego rodzaju 
prób! 

2. OPIEKA NAD OSOBAMI NIEZDOLNEMI DO PRACY. 

a) P o m o c c h o rym. 

Sprawa chorych jest uregulowana w znacznej mierze przez. 
ustawę o kasach chorych. Kasy chorych objęły w r. 1927 
w swojej więzi asekuracyjnej 3.937.613 osób (przymusowo 
ubeZlpieczonych, członków Lch rodzin, ora'z dobrowolnie 
ubezpieczonych). 

Wogóle dzi'alalność kas chorych i i'oh rozmiary przedsta" 
wiają się jak następuje (warto zaznaczyć iż w r. 1925 obo~ 
wiązkowo ubezpieczonych było 1653316, i dlatego wszystkie 
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liczby dla tego roku przytoczone byłyby w r. 1927 więb 
sze): 1) 

LiJczba kas chory-ch w ca-łem państwie (1927 r.) 
Liczba 'Obowiązkowo ubeZlp'ieczonych (1927 r.) . 
W tej liczbie było mężczyzn. . . . . . 

" " "kohiet......... 

228 
1.782.654 
1.214.503 

508.151 
LicZlba członków rodzin ubeZlpieczonego, ko~ 

rzystających z pomocy lekarskiej (1927 !l'.). . 2.152.326 
Liczba dobrowolnie ubezpieczonych (1927 r.) . 2.033 
Liczba chorych, którzy byli nriezdolni do pracy 

(1925 r.) . . . . . . . . . . . . .. 448.62.~ 

Lic:tbaooi zasiłkowych względnie ~sZlpi;tla1nych 
(1925 T.) .• . . . . . . . . . . . . 9.280.453 

Liczba dni -zasiłku połogowego (1925 r.). .. 565.192 
Dochód ze składek (1925 r.). .. 131.570.200 zł. p. 
Wydatki na świaJd~e:niJa- (1925 r.) . . 107.451.000 " " 
Koszta tadministracji (1925 r.) . . " 13.109.000"" 
Odpis na fundusz rezerwowy (1925 r.). 13.938.400"" 

Kasy chOt'ych znajdują swoje uzupełnienie w pomocy le~ 
karskiej dla urzędników państwowych. Pomoc jestbezpłat::: 
na: w r. 1925 udzielono porad lekarskich w liczbie 508.150 
i skierowano na rachunek państwa do szpitali 12.865 osób. 

Członkowie kas chorY'ch otrzymują w -cho~ohie bezpłat~ 
ną pomoc lekarską, która trwa, o ile choroba wcześniej się 
nie skończy, nie krócej niż 26 tygodni, względnie 39 (pomoc 
ta obejmuje, prócz pomocy lekarskiej, dostarczanie lekarstw, 
środków opatrunkowych, okularów i innych pomniejszych 
środków leczniczych). Nadto za każdy dzień nIezdolności 
do pracy ubezpieczony dostaje zasiłek pieniężny, wynosząc)' 
60% pł~cy ustawowej. Zasiłek :too wY1Płacruny jest od t-rze~ 

*) W powyżSlZCm nie uwzględ~iQno Sląska Górnego. Istniejące tam kasy 
chory-ch w H~bie (z r. 1925) 47 z 126897 członków. mają odrębny ustr6j. 
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ciego dnia choroby, lub gdy niezdolność do pracy następuje 
później, od pierwszego dnia niezdolności, niedłużej niż 26, 
względnie 39 tygodni (pomoc trwa 39 tyg., o ile miejscowa ka~ 
sa chorych istnieje dłużej niż 3 lata). Do pomocy ma prawo 
nietylko ubezpieczony, ale przysługuje On!a: również ·człon
kom rodziny z nim zamieszkującym, utrzymywanym wy" 
łącznie z jego zarobku i niepodlegającynl przymusowemu 
ubezpieczeniu, a więc małżonkowi lub małżonce, wszystkim 
wstępnym i zstęp.nYID, braciom, siostrom, wychowankom, 
oraz nieślubnym jego dzieciom. Kasa w tym wypadku udzie~ 
la bezpłatnej pomocy lekarskiej i lekarstw wciągu najwyżej 
13 tygodni. O pomocy dla położnic i karmiących, otrzymuj ą" 
cych pomoc w charakterze członków rodziny, mówiono już 
popnednio. W razie potrzeby chorego umieszcza się w sZlpi. 
talu, a utrzymującym wyłącznie albo przeważnie ze swego 
zarobku jedną lub więcej osób kasa wypłaca .ztasiłek do" 
mowy w wysokości połowy zasiłku pieniężnego; chory zaś, 
któremu kasia: lIlie wypt.aca zasiłku piellriężnego, otrzymuje 
prócz leClZenia i utrzymania tSZlpitalnego, 10% płacy ustawo' 
wej. Leczenie w szpitalu członków rodziny ubezpieczonego 
może trwać nie dłużej 13 tygodni. W razie śmierrci kasa 
wypłaca na koszta pogrzebu ubezpieczonego zasiłek w wyso" 
kości trzytygodniowej płacy ustawowej. Na koszta! pogrzebu 
członków rodziny ubezpieczonego wypłaca się połowę za" 
sitku pogrzebowego, przeznaczonego dla członków. 

W obecnym swoim strunie kasy chorych nie roZ\porządza:. 
ją własnemi szpitalami, sanatorjam( i t. d. Winny korzystać 
ze 'Szpitali public'Zlrlych: państwowych i komun,aLnych. Kasa 
za chorego opłacała szpitalom dotychczas połowę ich własne:; 
go przeciętnego koSlzrtu utrzymania i leczenia chorego (punkt 
ten ma uledz zmianie). 

Co do szpitali, to w r. 1927, prócz wojskowych, było 656 
szpitali i 57.313 łóżek, w tej liczbie państwowych 30 szpitali 
i 6.856 łóżek, municypalnych 343 szpitali i 31.433 łóżek, spo-



łecznych (fundacje i instytucje prywatne) 207 szpitali i 17.391 
łóżek, w końcu prywa tnych przedsiębiorstw 76 szpitali i 1633 
lóżek. W liczbie szpitali znaj dowały się 22 szpitale dla obłą~ 
kanych obliczone na 10.126 osób. Szpitale, jak wogóle wszeb 
kie urządzenia społeczne, są bardzo nierównomiernie rodo, 
żone w różnych dzielnicach Polski, I dodajmy: do dnia dzi~ 
siejszego w zakresie pomocy sZJpitalnej w Państwie Polskiem 
obowiązują trzy odmienne ustawy - w '~aż,dY1ffi z byłych 
zaborów inna:. Między innemi ustawa obowiązują<:a w b. 
Kongresówce pochodzi z r. 1826, t. j. z czasów, kiedy nie 
było wielkich miast, ani ognisk przemysłowych i kiedy dę~ 
żary gmin wiejskich z powodu leczenia niezamożny<:h jej 
azłon'ków, którzy za zarobkiem 'znaleźli się w miastach, nie 
mogły być znaczne. Obecnie jest złożony do zatwierdzenia 
projekt nowej ustawy, ujednostajniającej stosunki na prze~ 
strze:ni całego państwa. Według tej ustawy szpitale państwo~ 
we i komunalne obowią'z.aJIl,e są p,rzyjąć, o ile wakuje miejsce, 
każdego chorego, skierowanego do nich przez urzędy pu~ 
bliczne. Koszta krótsz,ego leczenia ponosi gmina, w której 
chory jest zapisany, w chorobach zaś długotrwałych, dłuż. 
szych od roku, w pewnej częś,ci gmina, w pewnej samorząd 
powiatowy, w największ,ej związek wojewódzki samorzą~ 
dowy. 

Wogóle Państwo Polskie, jako też i samorządy miejskie 
zwróciły dużą uwagę na sprawy sanitarno<higjenkzne, tak 
zalniedbane w b. zaborze rosyjskim. Ponadto w tym kierunku 
działa inicjatywa społeczna. Należy tutaj zaznaczyć dzia
łalność takich towarzystw, jak Towrurzystwa Higjeniczne, 
EugeniclzlIle, Związek Przeciwgruźliczy, a nadto różne towa. 
rzystwa, które wzięły pod swoją specjalną opiekę dziatwę 
i młodzież, jak chociażby Liga Szkolna PTzeciwgruźlicza, 

lub w obrębie ludności żYidowskiej TOZ. Związek Pl'1zeciw. 
gruźliczy Wlziął l1Ja1 siebie zarówno propagandę wałki z gruź. 
licą, jak i organizację tej walki. Wszystkich towarzystw pr'ze-
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ciwgruźliczych jest w Polsce 125, przychodni 140, sanatorjów 
41, a w nkh 3.048 łóżek sanatoryjnych. Łóżek szpitalnych 
dla chorych na gruźlicę kraj posiadru 2.628. Jest to dorobek 
prZ1eważnie dopiero ostatnich lat (w r. 1920 wszystkich to~ 
warzystw przeciwgruźliczych było 14, poradni 30). Z po~ 
prawą warunków ekonomicznych (walutowych) działalność 
przeciwgruźlicza wzrasta z roku na rok. Do walki z gruźlicą 
stanęły lnstytuc}e spoleclzne, samorządy, kasy chorych 
i władze ~ządowe. Akcja ta będzde uregulowana drogą usta~ 
wy, która jest obecnie opracowywana. Budżety towarzystw 
przeciwgruźliczych dochodzą w wielkich miastach do mi1jo~ 
na złotych (np. w Warszawie i w Poznaruu). Na fundusz 
ten składają się dotacje samorządów, kas chorych, zapo~ 
mogi ~ządowe, o,ralz dochody z a:kcji "Dni Przeciwgruźli; 
czych", które odbywają się w czasie od 1 grudnia do 10 
stycznia każdego roku i "Dni Zdrowia", zapoczątkowanych 
w r. 1927 w Krynicy i Ciechocinku. (Jedynym środkieJIll 

zbiórki funduszów jest sprzedaż z1I1aczka PoLskiego ZwiązkIJ 
Pl'Izeciwgruźliozega po 10 i 20 g,r. Drogą tą w r. 1926 zebrano 
36.000 złotych, w r. 1927 około 56.000 zł.). Towa,'l'zystwo 
Eugeniczne ze swemi oddziałami prowincjonalnemi (BiJaJy~ 
stok, Wilno, Ka;tawice, POZlll'ań) zajęło się głównie uświada~ 
mianiem S1polecz'eństwa w sprawie chorób wenerycznych. 
A zakładane przez zarządy miejskie iiinstytucje prywialtne 
nowego rodzaju poradnie zwiastuje powstawanie nowych 
dróg w walce z niektóremi chorobami. 

b) Op i e k a n a d n i e z d o l !fi Y m i d o p r a c y. 

Obecne instytucje opieki nad niedołężnymi (star'cami 
i niezdolnymi do pracy) są niedostateczne, ażeby uczynić 
zadość istniejącym potrzebom. Ministerstwo Pracy i Opie~ 
ki Społecznej w następujący sposób ocenia opiekę obeClIlą 
i konieclzności najb1i:ższe jej l'oz,szerz,enia (prócz Ślą.ska): 
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Kategorje osób dorosłych 

potrzebujących pomocy 

Liczba osób I. I' Liczba zaJda. Jle osób w tych 
. hlZ Qlch znalazlo dów kt9re na· nowych zakla-

potrzebuJącyc . I 
o leki optekę leży zbudować dach znajdzie 

p dodatkowo pomies.lczenie 

Starcy niedoł~żni 27.000 15.270 440 11.000 
Epileptycy, parali-

tycy i t. d. ? 660 17 1.700 
Ociemniali 17.000 156 20 2.000 
Głuchoniemi 30.000 57 30 3.000 
Pozbawieni kończyn 15.000 6 600 
Żebracy i włócz~dzy 10.000 15 oraz 1.500 

2 domy zarobk'l 

Wyłuszczone kategorjeosób ,ailbo są ulokowane w zakła< 
dach zamkniętych, albo otrzymują t. zw. pomoc otwartą. 

aa) Zakłady zamknięte. 

Zakła.dy zamknięte dla dorosłych przedstawLa~ją się jak 
następuje w r. 1924. 

W tej liczbie utrzymanych przez 

Kategorje zakładów Liczba I I instytu-
zakładów. państwo sam orzą- cje spo-

dy łeczne 

1. Dla paralityków, 
epileptyków, ra
kowatych i wogó-
le nieuleczalnych 12 

2. Dla ociemniałych 4 

3. Dla głuchonie-
mych 2 

·l. Dla starców i z 
innych powodów, 
niż powyżej wy
łuszczone .niezd ol· 
nych do pracy 818 

12 

2 

484 334 
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Wtalrto zatrzymać się szczegółowiej nad niektóremi z tych 
zakładów cel,em omówienia udzielanej w nich pomocy i ist::: 
niejących urządzeń. 

A mianowide : 

aaa) Zakłady dla nieulecz.a1nych. 

Zadanie t)'1ch zakłllidów polega wył~cznie na pielęgno::: 

Wianiu pensjon:arzy, oraz na staraniach umożliwienia im jako 
tako znośnego życia stosownie do s1Jopma ich niedołęstwa 
lub inteligencji. 

bbb) Zakłady dla odemn:iały,ch. 

Zasadniozem dążeniem tych zakładów jest, aby ociemnia::: 
li jllik najmniej c'zasu ,spędz'alibe~czynnie. Chodzi więc 
o dostar'czenie im zajęć tak intelektualnych, jak gospodar::: 
czych. A zatem pefilsjona,rze uczą się muzyki, w której do::: 
chodzą nieraz do pewnej doskonałości, wykonywują roboty 
trykotarskie na druta'ch ('serdaczki, pończochy, szale - prze::: 
ważnie na użytek domowy zakładu, w małym zaś stopniu 
na Isprz,edaż), a także sznurkowe, .oraz z rafji (pantofle i ga::: 
lanterja, przeważnie na sprzedaż). Pracują w koszykarstwie 
i szczotkarstwie, zdolniejsi uczą się czytać i pi'sać, inni zaś 
ałuchają czytania. ( W Warszawie istnieją szkoła reeduka~ 
cyjna dla ociemnillilych "Latarnia", która prowadzi war,szta' 
ty szkolne: trykotarski maszynowy, koszykarski i szczotkar. 
ski, oraz Zjednoczenie Pracowników Niewidomych - sto:' 
warzyszenie, Oipa:rt,e na zasrudllich sa:mopomocy 8połeczrne.i. 
Zjednoczenie przy pomocy subsydjów rządowych i miej::: 
skich prowadzi duże zakłady zarobkowe dla ociemniałych, 
(60 - 100 osób), z działami: torebkarstwo, koszykarstwo 
i trykotarstwo, utrzymuje skła:dnicę surowców dla ociemnia::: 
łych z'atrudnionych w przemyśle domowym, oraz załatwia 
zbyt 'przedmiotów wytworzonych.) 
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ccc) Zakłady dla głuchoniemych. 

Zakłrudy te lożą duż·o czasu na naukę mowy migowej. Przy 
jednym z nich istnieje klub sportowy głuchoniemych, oraz 
Towarzystwo Głuchoniemych "Opa:trzność". 

ddd) SchroniJska dla starców i nied.ołężnych. 

Do zakłaciów samorządowych są przyjmowane osoby, któ. 
ry,ch zdolność do pracy jest w zaniku lub z.ostała bardzo 
obniżona, z·dolne zaś do pracy są kierowane do domów za~ 
robkowych. Przyjmowa:nie odbywa 'się na skutekzł.ożeni'a 
przez kalIldydata podania, osób zaś nigdzie niemeldowanych 
na podstawie p rot oku lu policyjneg.o. Pensj.onarze zalffiieszku~ 
ją wspólne sale. Będący w stanie wykonywać prace lżejsze 
pomagają służbie w sprzątaniu i utrzymywaniu porządku 
w zakładzie, w pielęgnowaniu niedołężnych; spełniają puce 
pomocnicze w kuchni, naprawiają bieliznę i t. p. (Praca: dla 
tych, którzy mogą ją wykonywa.ć, jest ,obowiązkowa, zwał~ 
nian<ie od niej odbywa się na mocy opinji lekarza). Pensjo~ 
narze mogą wychodzić za .opowiedzeniem się kierownikowi 
schroniska, który wydaje zezwolenie lub zakaz, zależnie do 
stanu zdrowia i poczytalności pensjonarza. 

Tak Isamo w ·schroniskach utrzymywalIlych pr,zez instytu· 
cje społeczne i gminy wYlznaniowe, ,do pracy są Ob.owiązane 
.osoby utrzymywane bezpłatnie, naturalnie w za:kresie swoich 
sil fizycznych i uzdolnień. N a'tomiast pensjonarze, którzy 
opłacają swój pobyt, są .od tego zw01nieni (wyso~ość opłaty 
zależy od tego, czy .osoba ma pokój wyłącznie do swego 
użytku, ozy dzieli go z innemi) , orruz: r.ozporządzającZ'aisem 
swym dowoLnie, stOtSując się tylko do wymagań re,gulaminu 
(o określonej g.odZAlnie wieczornej powrót do 'zaklrudu, jak i 
przyjmowanie znajomych i t. p.). Niektóre zakłady utrzymy~ 
wane przez instytucje społeczne, posiadają warrsztaty (tka. 
ckie, pończosznicze, szwa:Lnie, przędzalnie); praca w tych war~ 
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sztatach odbywa si~ w miarę sił i zdrowia pensjonarzy, wy~ 
tworzone przedmioty są obracane na użytek zakładu. 
Życie wewnętrzne schronisk dla starców i niedołężnych 

ukłlłda się według regulaminu, sporządzonego bądź przez 
organa samorządowe, bądź instytucję społeozną, która 
schronisko utr~ymuje. Personel zakładów składru się prze. 
ważnie z zakonnic i zakonników. Osoby świeckie wykwali" 
fjkowane są pła:tne przez instytucję, która zakład utrzymuje. 
Osoby poświęcające się dobrowolnie dzi,ałalności opiekuń .. 
czej pracują bez wynagrodzenia. 

bb) Opieka otwarta. 

\Vzglęclem starców, zniedołężniałych, niezdolnych do pra" 
cy i t. d. stosQwana jest także opiekial otwarta, polegająca na 
dostarczaniu pomocy do domu osoby wspieranej. W miastach 
specjalne Wydziały Opieki Społecznej mlłgistrwtów z jednej 
strony, z drugiej loklallne Towarzystwa Dobroozynności 
i zrzeszenia o charakterze wyznaniowym (Bradwa Miło" 
sierdzi a, Towarzystwa Sw. Wincentego a Paulo i t. p.) wy
konują opiekę otwartą. Najczęstsze zastosowanie znajduje 
t. zw. system elberfeldzki, polegający na indywidualizacji 
pomocy osiąganej poprzez indywiduaHza'cję osoby wspiera
nej, na decentrlłlizacji pomocy i szerokim tlIdziia~e sił SpO< 

leoznych (t. zw. opiekunów ubogich). W tym celu miwsta 
są podzielone na sekcje, w których się mieszczą t. zw. stacje 
opieki pod przewodnictwem specjalnych urzędników. W każ. 
dej . sekcji pracuje pewna liczba dpiekunów, z pośród oby" 
wateli miejscowych, którzy obowiązki swe spełniają hono" 
rowo. Praca takiego opiekuna, oplłJrta na osoMstej znajo
mości z jednej strony osób wspieranych, IZ drugiej warun, 
ków, wśród których one żyją, zmierza z zasady do udziele .. 
nia wspieraJllemu takiej pomocy, jlłJkiej ten indywidualnie 
potrzebuje. Opieka SlłJma polega na wydJatwmiu zrupomóg 
w artykułach spożywczych, jak i w pieniądzach, na roz .. 
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dawnictwie odzieży i bieHzny, na ~akładaniu kuchni i herba:: 
darni, które wydają obiady i herbatę za minimalną opła1tą 
lub bezpłatnie. 
Opieką otwartą~admują się 52 instytucje. Liczba osób ob:: 

jętych przez tę opiekę wynosi w przybliżeniu około 15.000, 
ale ulega częstym wahaniom, zależnie od 'Stanu gospodarcze. 
go miasta, od pory roku i t. d. 

c) Inwalidzi. 

aa) In:waHdzi wojenni. 

Sprawę opieki nad inwalidami wojennymi unormowało 
państwo na mocy osobnej zasadniczej ustawy z dn. 18 marca 
1921 r. 

Ustawa ta o zaopatr'zeniu inwalidów wojenny'ch i ichro~ 
dzin, oraz wdzin po poległych i zmarłych, względnie zagi. 
nionych, jak i ustawy innych krajów, sZlcz,ególnie niemiecka, 
opiera się na zasadzie odszkodowalnia za utratę zdolności 
do pracy za,robkowej, tra1ktowaną bez wZiględu na uprawiany 
!Zawód i specjalne fachowe kwalMikalcje! jako (lH.zClz:erbek 
na 'zd.rowiu i Isprawno:ści fizycznej i umysłowej,zmniejsza. 
jący zdolno'ść ,do pracy wogóle. Ustawa pol!ska, w odróżnie. 
niu od fTlalIlcuskiej i włoskiej, nie bierze pod uwagę hierar~ 
chji wojskowej, a więc nie czyni różnicy pomiędzy oficera~ 
mi i żołnieifzami, natomiaJst przez ustanowienie o.apowied. 
nich dodatków kwalifikacyjnych uwzględnia bądź wykształ. 
cenie, jakie poszkodowani osi'ągnęli przed dOliIl!atniem ka~ 
lectwa, bądź, bez względu na wykształcenie, fakt pełnienia 
przez te osoby, przed wstąpieniem do służby wOj,skowej 
lub w ozasie tej służby, czynności wymagających większej 
sprawności lub umiejętności zawodowej. 

Na zaopa~rzenie państwowe, przewidziane w wspomnianej 
ustawie, składa się: 1) renta inwalidzka, 2) zapomoga pogrze" 
bowa, 3) renty dla po'zostałych członków rodzin, 4) leczenie 
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i dolec zlalIli e, 5) zaO'patrywan-ie w aparaty ortopedyczne, 6) 
szkolenie, 7) opieka s:połeczna. (Do leczenia i dolecza"nia na 
koszt Skarbu, a także do otrzymania :przyrządów ortope' 
dycznych uprawnieni są wszylScy inwa~idzi wojenni, Q ile 
choroba, wymagająca leczenia, jest w 'związku przyczyno" 
wyro ·ze służbą wojskową). 

aa'a) Zakła.dy szkolno.reedukacyjne. 
Inwalidzi, którzy wskutek kalectwa, nie mogą wyk.onywaĆ 

swych popir1zednich zajęć, są szkoleni w celu przylStosowanl'a 
ich do nowych zawodów. O skierowaniu okaleczonych, oraz 
opr.oteZlowanych ~nwaHdów wojennych na odpowiednie dzia. 
ty s'zkolenia rozstrzyg,aiją komi,sje porady z'awodowej, istnie· 
jące przy władzach administracyjnych drugiej insltancji. 

Zakładów szkolnych dla inwalidów jest oztery: 
Zakłady Przemy!slowo.Szkolne w Piotrkowie; warsztaty: 

sto1a'rski, ślusarski, kołodziejski, koszykarski, introligatorski, 
rymarski, szczotkarski. Inwalidzi przebywają w internacie. 

Szkoła reedukacyjna w Krakowie i taka sama w Poznaniu. 
(W obu miejsc po 100; przy szkołach istnieją inteTnaty i za· 
kłady: szewcki, krawiecki, stolarski, koszykarski, szczotkar, 
ski i zegarmistrzowski, -większość zaś inwalidów uczęszcza 
do warsztatów poza zakła!dalmi, czy 100 ,do szkół rzemie,ślni. 
czych, czy naSlpecjalnie urządzone kursy z,awodowe, ja!k: 
szofe~ski, rusznikal'lski, fryzjerski, elektrOiIllonterski, insta< 
lacji ga'zowej, initroligatorski :i t. p.). 

W Końcu kurs straży leśnej i polowej w Niepołomicach 
(35 miejsc). 

(Nauka trwa dwa lata; w wyjątkowych wypadkach prze. 
dłuża się do lat trzech; oprócz nauki zawodowej istnieją 
kursy ogólnokształcące w granicach programu szkół pow. 
szechnych). 

W tych zakładach inwalidzi otrzymują ca,tkowite utrzy. 
manie, odzież, .opiekę lekarską, narzędzia do pracy, ale wy. 
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płaca im się tylko 5 % przynależnej im renty, rodziny zaś ich 
dostają taką samą rentę, jak rod~iny pozostałe po poległych. 
Po ukończeniu nauki, prócz świadectwa, otrzymują zapo
mogi na Zlagoapodarowanie się i urządzenie warsztatów 
pracy. . i 

Nadto istnieje wWa,rszawie bursa dla inwalidów wojen:: 
nych, kształcących się umysłowo, obliozona na 50 miejsc, 
pod zarżądem administracji Polskiego BiJałego Krzyża. 
Koszta utrzymania pensjonarzy, oraz koszta kształcenia się 
ich w średnich i wyższych zaikładach naukowych pokrywa 
w przecią~u dwu lat Skal"b Państwa. 

bbb) Zakłady dla ociemniałych i ciężko poszkodowanych. 

Dla inwalidów wojennych ociemn~a~ych 1stnieją zakłady: 
Dom Inwalidów we Lwowie (100 miej,sc) w administracji 

Ministerstwa Spraw Wojskowych, w którym ociemniali mają 
utrzymanie i opiekę lekarską. Ponieważ w Domu Inwalidów 
przebywają przeWlalŻinie ciężko 'pos~kodowani, którzy, oprócz 
OCZlU, dotknięci są jeszcze innemi kalectwami i całkowicie 
nie~dolni do żadnej pracy, obowiązkowego szkolenia nie 
prowadzi się, natomiast niektórzy inwailidzi uczą się czyta~ 
rria sY'stemem dla oci,emniaJych, oraz muzyki. 
Zakład szkolny i iJnternat TowM'zysiwa "Latarnia" (30 

niejsc). Inwalidzi dostają ,całkowite utrzymanie i szkolą 

;ię w zawoda1ch: .szczotkarskim, koszykarskim i w grze na 
n:strumentach muzycZlnych. Nauka trwa od 8 rano do Spo 
)ołudniu. O godzinie S otrzymują podwieczorek. Po podwie. 
~zorku przY'chodzi jedna. z c·złonkiń Towarzystwa i odczy. 
:uje pensjonarzom gazety, lżejsze powieści i t. d. 

Dla, opieki zamkniętej nad inwalidami wo}ennymi, niezdoi; 
lymi do samodzielnego zaroibkowan:ia i pozbawionymi 
)pieki ze stl"ony rodziny, istnieją następujące zakłady: 

Dom Inwalidów w Płocku - 100 miej sc. 
Dom Inwalidy wojennego w Wilnie - 30 miejsc. 
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W Do.mu Inwalidów we Lwo.wie przebywają również inwa< 
Hdzi wo.jenni ciężko. poszko.do.wani, ponieważ liozba przeby~ 
wających tam inwalidów ociemniałych jest sto.sunko.wo ni~ 
znaozna. Nadto. inwalidzi ciężko poszko.do.wani, potrzebu< 
jący o.pieki zamkniętej, bywają umieszczani na ko.szt Skarbu 
w specjalnych zakładach (za;kłady dla psychicznie chorych, 
sanato.rja dla gruźliczych i t. d.). 

ccc) Pomo.c go.sPo.darcza. 

W myśl Slpecjalnego. ro.zporządzenia każde przedsiębior$ 
stWo. w przemyśle, handlu, w transPo.rcie i na ro.li o.bo.wiązane 
jest na 50 robotników zatrudnić jednego. ciężko. Po.szko.do.~ 
wanego. inwalidę wo.jennego.. 

Inwalidzi w celu otrzymania środków 'pieniężnych dla za, 
ło.żernia lub pro.wadzenia włlasnych warlsz,tatów pracy majq 
mo.żno.ŚĆ kapitalizować swo.je renty, nadto. inwalidzi o.raz ro. 
dziny po nich Po.zo.stałe mają pierwszeństwo.: 1) przy o.trzy~ 
mywaniu ko.ncesyj mo.no.Po.Io.wych. O ile inwalida nie posiada 
środków na uruchomienie ko.ncesji, a renta jego. ze względów 
formalnych nie może ulec kSJPitalizacji, o.trzymuje pomoc 
z Funduszu Po.życzko.wego, którym administruje Państwo.wy 
Bank Ro.lny (pożyczki w wysoko.ści 1.500 zł.), 2) przy dzier~ 
żawaiCh bufetów ko.lejowych, 3) przy pracach w kio.skach 
ko.lejowych sprzedaży czasopism i k,siążek, pro.wadzonych 
przez To.war'zystwo. "Ruch". 

W ko.ńcu udziela się pomocy doraźnej inwalido.m w for~ 
mie drobnych pożyczek lub zapomóg do 500 zł. nazagospo< 
darowanie się po. wyjściu ze szpitala, na narzędzia pracy po 
wyszkoleniu w jakimś zawodzie, w wypadkach katastro.f ży. 
wio.ło.wych, cho.roby lub śmierci w rodzinie i t. d. 

Inwalidzi wo.jenni o.ciemniali po. wyszko.leniu się w zawo" 
dzie o.trzymują na ko.szt Skarbu, prócz narzędzi do. pracy 
(szczotkarskie, ko.szykarskie, instrumenty muzyczne, maszy .. 
ny do. pisania i t. d.), zegarki z wypukłemi cyframi, o.raz przy~ 
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dzieła im się psy przewodniki. W celu tresury tych psów 
zorganizowano w Bydgoszczy zakład tresury psów~przewod~ 
ników, oraz kursa, na których inwalidzi zaznajamiają się ze 
sposobem posługiwania się niemi. (Prowadzenie zaktaldu po~ 
wierzono Zwią,zkowi Ociemniałych WOjaków na Wielko'Pol~ 
skę, Pomorze i Śląsk). 

ddd) I:nstytucje opieki społecznej. 

W opiece społecznej nad inwalidami wojennymi w'Slpółpra~ 
cują z rządem liClZine instytucje społeczne. A więc: 
Związki inwalidów wojennych (Związek Inwalidów \Vo< 

jennych w Warszawie, Legja Wojsk Polskich, Zw,iązek In~ 
walidów Wojennych Żydowskich, Małopolski Związek 
Ociemniałych Inwalidów Wojennych, Warszawski Związek 
Ociemniałych Inwalidów i Ofiar Wojny, Związek Ociemnia~ 
łych Wojaków na Wielkopolskę, Pomorze i Górny Śląsk). 
Ichzaclania polegają na obron~e interesów swych członków, 
organizowaniu spółdzielni oraz warsztatów pracy, a także 
działalności kulturalno~ośw:ia towe j. 

Towarzystwa opieki nad inwalidami (Towar,zystwo Przy~ 
jaoiół Inwalidów w Warszawie, Komitet Pomocy Inwalidom 
Wojennym w Wilnie, Towarzystwo Pomocy Inwalidom Wo~ 
jennym w Poznaniu), które poms!gają inwalidom wojennym 
przez udzielanie zapomóg i pożyczek, ur1ządzalliie wal'isztatów 
pracy, dostarczanie narzędzi pracy i t. d., oraz prowadzą 
działalno-ść oświa1tową, częściowo 'zaś zarządzają zakładami 
zorganizowanemi i f~nallisowanemi przez Państwo. 

Towa,rzystwo Pomocy Ociemniałym Ofiarom Wojny 
w Polsce "Latarnia". Towarzystwo to, jak już za1znaczono, 
prowadzi szkołę dla inwalidów ociemniałych, w której ci są 
szkoleni częściowo na koszt Skarbu, częściowo z funduszów 
społecznych. 

W opiece społecznej nad inwalidami wojennymi także 
uczestniczy: Polski Biały Krzyż, oraz Polski Czerwony Kl'lzyż. 
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Przeważnie prowadzą zakłady inwalidzkie, utrzymywane 
przez Państwo, np. bursę dla inwalidów kształcących się 
umysłowo w WarsZiaiWie, Schronisko dla Sióstr Miłosierdzia
inwalidek wojennych i t. d. Wogóle 'Pomoc, jaką oka'z,ują in. 
stytucje społeczne w op:iece nad inwalidami, odoiąża znacznie 
w pracy zwłalszcza władze administracyjne, tembatrdziej, iż 
instytucje te korzYSItają w swej pracy w znaomej mierze 
z us~ug dobrowolnych pra,cowników społecznych, pracują. 

cych przewaŻ'nie bezinteresownie, którzy w swój do inwali~ 
dów stosunek wnoszą więcej ciepla i indywiduaItza'cji. 

bb) Inwalidzi cywilni. 
Inwalidzi cywilni, t. j. osoby cywilne, poszkodowane na 

zdrowiu skutkiem wydarzeń ,związanych z wojną (nrp. bezpo~ 
średnich działań wojennych, z,arządzeń władz okupacyjnych 
wojskowych i cywilnych, gWlałtu i okrucieństwa żołnierzy 
i t. p.) nie zostali dotychczas objęci ustawą, któraby obo~ 
wiązywała na calem terytorjum Rzeczypospolitej. 

Nieliczna grupa b .obywateli b. monarchji Austro~Węgier; 
skiej korzysta ze stałego zaopaltrzenia na mocy ustawy 
z dn. 31 grudnia 19] 7 r. Zasiłki miesięczne wypłacane tym 
inwalidom cywilnym, oraz członkom rodzin inwalidów żyją
cych i zmarłych, określone są w rozporządzeniach wykonaw~ 
czych z dn. 23 1utego 1918 r. i 15 mar'Clal 1925 r. Normy zasit~ 
ków są bardzo niskie (zależnie od stopnia utraty zdolności 
do pracy inwalidy 1,60 - 16,50 zł. miesięcznie). Ozłonkowie 
rodzin, pozostali po zabitych i rannych osobach cywilnych, 
pobierają 20% zasiłku "stuprocentowego" inwalidy - wdo~ 
wy do powtórnego zamążpójścia, sieroty do ukończenia 
18 lat. 

Inwalidzi cywilni w innych dzielnicach Rzeczypospolitej 
Polskiej 'Zostali zarejestrowani na mocy rOZ'por'ządzenia 
z d. 20 lipca 1920 r. dla celów uzyskania odszkodowań od 
państw wojujących, Ol'iaiz od opieki społecznej. 
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Sprawa uzyskania odszkodowań stała się bezprzedmiotową 
w stosunku do obywateli poszkodowanych w czasi·e wojny 
polsko"rosyjskiej z r. 1920 od państwa rosyj!skiego Ize wzglę~ 
du na ,art. VIII Traktatu R~sk:iego z d. 18 marca 1921 r. o 

"a w stosunku do obywateli b. monarchji Austro"Węgierskiej 
od państwa austrjackiegoze względu na art. 179 Traktatu 
w St. Germain.en"Laye z dn. 10 września 1919 r. Sprawa zaś 
uzyskania odszkodowań od państwa niemieckiego jest przed; 
miotem obrad Komisji Odszkodowań, urzędującej w Paryżu. 
Ogólny rachunek należności obywateli polskich z tego tytułu 
obliczony przez b. Urząd Likwidacyjny przekazany został 
tej Komisji. 

Ta grupa inwalidów cywilnych korzysta jedynie z pomocy 
pozaustawowej w postaci doraźnych zapomóg (25-300 zł. 
jedno.ralzowo) lub długoterminowychh bezprocentowych po# 
życzek (50-500 zł.), udzielanych najbardziej potrzebującym 
na wniosek władz II instancji. Ponadto inwalidzi tacy zaopa, 
trywani są na koszt Skarbu w przyrządy ortopedyczne po 
ustaleniu, iż zabieg ten podniesie ich zdolność do pracy, 
i stwierdzeniu, że z własnych środków nie mogą pokryć 
kosztu sprawienia protezy, ·a w miarę wornych miejsc w za# 
kbdach reedukacyjnych dla inwalidów wojennych umiesz" 
czani są w tych zakładach dla wyszkolenia. 

3. POMOC DOTK~IĘTYM KLĘSKAMI ŻYWIOLOWEMI. 

Klęski żywiołowe (wypadki siły wyższej, które obejmują 
większe obszary lub większe rzesze ludności, np. powodzie~ 
pożary, huragany i t. d. i powodują szkody na zdrowiu, 
zniszczenie domów, zasiewów i t. d.) stWiauają niezdolność 
gospodarczą czasową, przemIJaJącą, jednak wywołują 

wśród poszkodowanych sytuację materjalną, w której ci po" 
trzebują wsparcia lub pomocy publicznej. Z różnych wzgl~" 
dów nie podobna było dotąd stworzyć ubezpieczeń pod 
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względem materjalnym od wszystkich wymienionych kata
strof i dlatego konieczną jest w omawianych wypadkach 
pomoc publiozna dla poszkodowanych, do której mają pra~ 
wo na za,sadzie ustawy z dn. 16 sierpnia 1923 r. o opiece spos 
łecznej (punkt 2 do z.akresu opieki 'społecznej włącza pomoc 
dla "szczególnie ciężko poszkodowanych"). 

Ta pomoc publiczna, świadczona 'z funduszów państw~ 
wych, komunalnych lub społecmych dotyczy różnych po,. 
trzeb poszkodowanych i między in:nemi w pierwszej chwili 
polega na udzieleniu wsparcia doraźnego, t. j. na zapewnieniu 
na razie poszkodowanym utrzymania i pomieszczenia, oraz 
środków na zakup odzieży i bieUmy, później zaś - narzędtt 

do pracy i przedmiotów urządzenia: domowego, a także na 
zapewnieniu trwałej opieki osieroconym nieletnim i poz:ba:o 
wionym opie:ki niezdo1nym do pracy. 

\V mniejszych wypa1dkach pomoc konieczną świadczą 
związki komunalne z własnych środków budżetowych, za~ 
zwyczaj znajdując poparcie w ofiarności miejscowego społe~ 
czeństwa. Środki związków komunalnych gdy niewYlStarcza~ 
ją, związki otrzymują zasiłki z funduszów państwowych. 
Przy klęskach o charakterze masowym pomoc świadczona 
jest ze wszystkich trzech wyżej wymienionych źródeł-przez 
państwo, samorząd i społeczeństwo. Akcja społeczna powsta" 
je przeważnie samorzutnie, ale zostaje ujęta w karby syste", 
mat y cznoś ci przez stwarzanie przy odpowiednich okręgo; 
wych władzach państwowych, działających według iIIlstruk; 
cyj władz centralnych, specjalnych komitetów dla posroze~ 
g61nych wypadków. 

4. OPIEKA NAD NlEMAJĄCYMI PRACY. 

a) p oś r e d n i c t wop r a c y. 

W chwili wskrzeszenia państwowości polskiej publiczne 
pośrednictwo pracy istniało na obszarze z3.Jborów: pruskiego 
i austrj,ackiego w formie komunalnego pośrednictwa pracy, 

73 



na obszarze zaś zaboru rosyjskiego 'znane było jedynie jako 
proceder z.arobkowy, oparty na zasadzie koncesji. Dopiero 
wojna zmusiła w zaborze rosyjskim wtaJclze do udzielenia 
swej 'zgody na stworzenie obywatelskich biur pośrednictwa: 
trzeba było wyszukiwać zarobki dla olbrzymich rzesz bez~ 
robotnych,z drugiej Zaś strony przemysł wojenny domagał 
się przerzucanila\ 'zdolnych do pracy z miejsca na, miejisce. 
Już w lipcu 1914 r.z: inicjatywy ówczesnego Komitetu Oby~ 
watelskiego m. Warszawy :p'owstała sekcja wyszukiwania 
pracy, oraz 5 biur pośrednictwa, t. zw. obywatelskich !!iełd 
pracy, które przekształciły się stopniowo w miejskie biura, 
następnie w państwowe urzędy pośrednictwa pracy. Albo< 
wiem w odrodzonej Polsce obowią'zek pośredniczenia przy 
zatmdnieniu pracowników uznało Państwo za jedno ze 
swych podstawowych za,dań w dziedzinie regulowaniJa, rynku 
pracy. N a mocy dekretu N acz·elnika Państwa z dn. 27 stycz. 
nia 1919 r. o organizacji państwowych ul"'zędów pośredn:ictw~t 
pracy i opieki nad wychodźcami powołano do życia, zrazu 
tylko w b. Kongresówce i w Małop'o]sce Za,chadn:ej, takie 
urzędy i dapie,ro stopniawa na inne obslZ1alry państwa roz. 
cią,qnięto przepi,sy, datyczące państwowego. p'ośrednictw~ 

pracy, prócz obszaru górnośląskiej części wajewództwa ślą" 
skiego., gdzie dotychczas pozostało pośrednictwo pracy ka~ 
munalne nadzarawa:ne przez miejscowe organy władzy pań" 
stwawej. 

W r. 1927 istniała na! całym obszarze Rzeczypospolitej 37 
samodzielnych państwowych urzędów paśrednictwa pracy, 20 
ekspazytur i w górnośląskiej części wajewództwa śląskiego 
10 komunalnych urzędów paśrednictwa' pracy. Władzą na. 
czelną dla tych urzędów jest wydział pośrednictwa pl"lacy 
i walki z bezrobociem Departamentu Opieki Spałecznej (Mi. 
nisterstwo Pracy i Opieki Społecznej). Działalność biur po; 
średnictwa pracy w r. 1926 przedstawia się jak llIelstępuje 
(pośrednictwo jest bezpłatne): 
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------------ -----~ 

; I 
Liczba bezro- Remament. ,~ Liczba umiesz-

Miesiące kUlących pracy w od.etkach y 
szego dnia w pierwszym pośrednictwie 

hotnych pierw- zgł?szeń paszu- LIczb. zgłoszeni czon ch w 

n~i_es~~~_a ___ ~~u mie~~~ca bezrobotnych miejscowem 
F==--- -'-'--'-~~~~~~ 

Styczeń 1926 
Marzec " 

Maj " 
Lipiec 1/ 

Wrzesień " 
Listopad " 

311.090 
358.430 
320.520 
288.510 
241.790 
196.550 

251.326 
302.179 
272.4 l!! 
2113.302 
20:;.393 
167.826 

81°,'0 13.391 
84% 16.893 
85% 19.522 
8~% 25.49:; 
~5% 21.129 
85% 1:;.3:->9 

Prócz pośrednictwa miejscowego organiz.a:cja ul'!zędówpo: 
średnictwa pracy uprawia za pomocą t. zw. c l e a r i n g u po: 
śr,oonictwo zamiejscowe bądź to weWlllątrz kraju, bądź na 
wyj.ruzd zagranicę. W r. 1926 pośreduiozyla w tej drodze przy 
umieszczeniu 4.217 osób w kraju i 47.000 na wyjazd zagra: 
nicę. Dz:iałalność ta opiera się n.a troskliwie prowadzonej 
statysl1:yce wolnych miejsc i zgłoszeń według zawodów: urzę: 
dy dokonywują na 'pierwszego każdego miesiąca, bilansu swo: 
jej działalności, oraz O!Pracowują sp.rawozdanie tygodniowe 
(Wydział centralny urzędów pośre,dnictwa pracy zes:tawia te 
sprawozdania 'ze stanu rynku pracy w kraju). Otóż wykazy 
wolnych miejsc i osób poszukujących pracy, zestawione 
w calem państwie, pozwalają na szybkie przesuwanie wolnych 
rąk roboczych z miejscowości, gdzie okazuje się ich nadmiar, 
do tych części kraju, w któryoh uja:wnMo się zaIPot:r'z.ebowia: 
nie, nieznajdujące pokrycia na miejscu. Wyrównywanie po: 
pytu i podaży, dokonywane drogą clearingu, rozpada się na 
dwa Itypy odrębne. Pierwszy, indywidualny, zbliżony bardzo 
do systemu luksemburskiego, dotyczy przeważnie inteligen: 
cji i zawodów wykwalifikowanych: tutaj kwalifikacje zawo< 
dowe praoownika odgrywają rolę rozstrzygającą, praco: 
dawca zatem niechętnie godzi się na zawieranie umowy 
z pracownikiem, którego nie widział. Dlatego jest tutaj sto· 
sowana zasada wysyłania pod adresem, wskazanym w wy~ 
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k,azach clearingowych, szczegółowych ofert pracownika; pra,. 
codawca po Qtrzymaniu ich, wybiera odpowiednią dla siebie. 
zwraca się dO' jej właściciela Q Qsobiste PQrQzumienie, p~ 
ręczając, że w r·azie niedojścia dO' skutku umowy pok;ryje 
kO'szta przejazdu. Typ drugi-tQ masowe pośre,dnictwo, prze~ 
dewszystkiem gdy chodzi Q robotników niewykWlalifikQwa~ 
nych, rQlnych, dO' karczowania lasów i t. d. Tu pracodawca 
QbQwią'zuje się przyjąć p.racQwnika, nie widząc gO' wcale, 
przez co procedura pośrednictwa jest znakQmicie ułatwiona. 

Organizacja clearingu pracy jest u nas Qrganizacją młodą, 
a układ naszegO' rynku pracy sprawia, iż ma duże znaczenie 
praktyczne, zwłaszcza gdy chQdzi Q regulQwanie ruchu wy$ 
chQdźców sezonQwych. Jest tO' dział już urządzony PQśred" 
nictwa. N atQm1ast uruchomiony w niektórych urzędach dział 
pośrednictwa pracy dla rnłodQcirunych wymaga uzupełnień 
w postaci porady 'zawodQwej. W każdym razie nabyte dQ~ 
tychcz,as doświadczenie w sposób zupełnie wyuźny zakreśla 
zadania państwQwej Qrganiza'cji pośreooictwapracy na przy~ 
szłQŚĆ najbliższą. W miarę ich urzeczywistnienia państwO' 
CQraz rozleglej będzie obejmow,ilQ całQkształt polityki w stQ-' 
sunku dO' rynku pracy. W s:kład tej polityki wejdą: pQlityka 
emigracyjna, Qgólnokrajowy clea,ring pracy. PQradnie zaWQ~ 
dQwe i pwtronaty dla młodzieży, kształcącej się zawQdowo, 
kontrQla nad działalnDścią pQśredniczącą zarQbkowych biur 
PQśrednictwa pracy i związków zawodowych, a wreszcie 
różnQrQdne środki walki z bezrQbociem. 

CD dO' pośrednictwa z'arobkowego, reguluje je ustawa z dn. 
21 października 1921 r. (wraz z rOlZiporządzeniami Ministra 
Pracy i Opieki Społecznej z dn. 30 stycznia 1922, dn. 28 listO'" 
pada 1923, i dn. 24 lipca 1922). Według tych przepisów za~ 
rQbkQwe pośrednktwo pracy utrzymanO' nllidal w charakt~ 
rze przedsiębiorstwa przejściQwegO': prawDdawstwO' pQlskie 
zmierza dO' stopniQwegQ zmesienia tegO' rQdzaju PQśred:: 
nictwa pracy - w miarę rQzwQju pQśrednictwa państwO'" 
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weg'O. Zarobkowe pośrednictw'O służby d'Omowej ulegnie już 
w przeciągu 5 Lat całkowitej likwidacji. Ustawa wprowadza 
zasadę koncesji na prowadzenie zarobkowych biur pośred, 
nictwa pracy. Pozwolenia mo~na· 'Odmówić, o ile osoha po: 
średnika nie daje rękojmi 'Odpowiedniego prowadz'enia biura 
i o ile w danej miejscowości niema potrzeby zakładania no~ 
wych biur tego rodzaju. Nadzór nad biurami pośrednictwa 
pracy umożliwia stawianie im wymagań co d'O sposobów pro: 
wadzenia biurowości, techniki 'pośrednictwa, 'Oraz zewnętrz~ 
nego wyglądu biur; z drugiej strony regulowanie olpłat, ou'z 
obowiązek prowadzenia księgowości i biur'Owości w sposób 
uniemożliwiający ukrywanie ist'Otnej wysokości opłat, chro; 
nią poszukującego pracy przed wyzyskiem. ~oczny termin 
koncesji, wydawanej za złożeniem kaucji' (rozp'Orządzenie 
Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dn. 28 maja 1924 r.) ma 
na celu wywiemnie na pośrednika ogólnej presji w kierunku 
pr'Owadzenia biura zgodnie z przepisami pod groźbą nieprze: 
dłużenia wydanego pozwolenia. Przymus dostarczania Mb 
nisterstwu Pracy i Opieki Sp'Ołecznej danych s-tatystycwych 
daje możność 'OrjentO'wania' się w całakształcie zarobkowegO' 
pośrednictwa, jako części rynku, regulowanego przez sieć 
państwowych urzędów pośrednictwa pracy. Dążąc do zli~ 
kwidowania zarobkowego pośrednictwa pracy i do przejęcia 
na siebie całego ciężaru w tym względzie, rząd powiększa 
stale z,akres swych ulprawn~eń i Wiprowadza nowe prliepisy. 
które rozszerzają działalność państwowych urzędów paśred; 
nictwa pracy. Ku temu zmierzają: rOliporządzenie Minister~ 
stwa Pr,acy i Opieki SpO'łecznej z dn. 31 grudnia 1924 r. 
w :sprawie obowią'zku pracodawców zawia,damiania tych 
urzędów 'Okażdem wolnem mieJscu lub nowoobsaJdzonem. 
uzupełnione rozpO'rządzeniem z dn. 15 lipca 1926 r., instrukcją 
Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dn. 18 stycznia 1927 r: 
w sprawie czynności państwowych urzędów w zakresie reje~ 
stracji i ewidencji wolnych miejsc i osób poszukujących pra< 
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cy. Do tego czasu podawane przez te urzędy liczbowe uję
cie dokonanych pl"'zez nie pośredniczeń nieraz znacznie róż
niły się od rzeczywistych, gdyż licz.by obejmowały tylko te 
zapośredniczenia, 'O których dokonaniu urzędy powi,a:~ 
miano. 

Innem ważnem uzupełnieniem dekretu o pallstwowem 
pośrednictwie pracy jest ustawa z dn. 10 czerwca 1924 r. 
o społecznem pośrednictwie pracy: prawo wykonywania po. 
średni'ctwa w granicach Rzeczypospolitej mają - z wyłącze. 
niem zysku materjalnego (jedynie za zwrotem kosztów 
pośrednictwa) - oJ"1ganizacje społecz::ne o charakterze nieza
robkowym, je'ś1i zatwie,rdzony pJ.'zez właJdze statut przewi. 
duje wykonywanie pośrednictwa pracy i te organizacje uzy
skały od Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej pozwolenie 
na to wykonywanie. Winny zaJpllowllidzić w tym celu biuro
wość osobną, mianowicie odpowiedzialnego. kiero.wnikJa! biura 
pośrednictwa pr,a,cy i z'głosić biuro to we właściwym ,pań. 
stwowym urzędzie pośrednictwa pucy, którego nadzorowi 
ma podlegać. Rozporządzenie wykonawcze z dn. 25 lipca 1924 
r. wymienia' kategorje organiz,acyj społecznych, 'Objętych 
ustlliWą, oraz wyjll!Śnia szczegółowy tryb postępowania pT~y 
udzielaniu pozwoleń na wykonywanie pośrednictwa pracy, 
okólnik zaś z' dn. 2 sierpnia 1924 r. daje instrukcje do tego 
rozporządzenia. 

b) Zabezpieczenie robotników fiz,ycznych 
n a w y p a d ek b e zr o b o c i a. 

Pomiędzy niedomaga1Jl!iami, które zwaliły się na Państwo 
Polskie z chwilą jego powstania, była 5iprawa bez,roootnych-
324.222 oSOIby w obrębie granic ówczesnych, przyczem pod 
rachubę nie wzięto Wschodniej Małopolski. Ustawa z dn. 
41istopada 1919 r. o pomocy doraźnej bezrobotnym usiłowała 
tę sprawę ująć w karby działalności systematycznej. Na jej 
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podstawie bezrobotnym wydawano za'siłki pieniężne, które 
później zastąpiono wydawaniem produktów, ażeby jeszcze 
później wrócić do zapomóg pieniężnych. Uruchomiono ro; 
boty publiczne. Sprawa była tern trudniejsza do uregulo~ 
wania, ile że ciągły spadek marki polskiej stwarzał trud. 
ności nieprzewidziane, a nadtodemobiliz,acja wojsk wyr:zu,; 
cifa na rynek pra,cy nowe gromady bezrobotnych. W 1". 1923 
obowiązek 'pomocy bezrobotnym pl"izeszedł do ·zakresu Mi. 
nisterstwa Pra,cy i Opieki Społecznej, które doprowadzHo 
do skutku ustawę z dn. 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na 
wyp,adek bezrohocia i opierało tem samem pomoc na zgoła 
innych zasadach. 
Według tej ustawy !z,abezpiec.zeniu podlegają robotnicy bez 

różnicy płci po ukończ·eniu lat 18 życ,ia, za;tirudnieni w pr'zed~ 
siębiorstwach przemysłowych, górnic'Z)'ch, hutnicz~x:h, han~ 
dlowych, komuni,kacyjnych i przewozowych, oraz w innych 
zakładach pracy, choćby na zysk nieobliczonych, ale pro~ 
wadzonych w sposób przemysłowy, a zatrudniających po'
wyżej 5 robotników. Ustawa z dn. 25 września 1924 r. pod~ 
ciągnęła pod zahe~ieczenie i ohywal1:eli państw obcych, za· 
mieszk,alych na terytorjum ~zecZY'pospolitej Polskiej. 
\Vreszcie roporządzeniem Rady Ministrów z dn. 11 marca 
1925 r. objęto obowiązki.em zabezpieczenia te przedsiębior~ 
stwa pa6stwowe, OfalZ tylko te kategorje rohotników przed: 
siębiorstw państwowych i samorządowych, dla których ry" 
zyko bez,robocia jest najbardziej możliwe, innym zaś przed~ 
siębiorstwom samorządowym i kategorjom Iz:art:rudnionych 
w nich robotników pozostawiono swobodę wyboru rodzaju 
zabezpieczenia: bądź w Funduszu Bezrobocia, bądź we włas:> 
nym danego przedsiębiorstwa zakresie, lecz na warunkach 
nie gorszych od zabezpieczenia w Funduszu Bezrobocia. 
Znaczna część przedsiębiorstw państwowych, niepodlega. 
jący~h obowiązkowi zabezpieczenia, wprowadziła zabezpie. 
czeme we własnym zakresie dobrowolnie. 

79 



Każdy bezrobotny, podlegający ustawie z dn. 18 lipca 1924 
r., automatycznie nabiera prawa do zasiłków, o ile 1) przepra. 
cował w wymienionych zakładach przynajniniej 20 tygodni 
w ciągu 12 'Ostatnich miesięcy przez zgłoszeniem się o zasi~ 
lek, 2) i zgłosił swoje prawo do świadczeń zabezpieczenio" 
wych w ciągu miesiąca od dnia rozwiązania ostatniego sto" 
sunku najmu pracy. 

Ustaw.a przewiduje 'Okoliczności: 
1. wyłączające bezrobotnego od prawa do świa,dc'zeń: 

a) jeżelipolOstaje bez pucy wskutek niezdolności do 
pracy, 

b) na skutek strejku - podcZ8JS jeg'O trwania, 
c) wskutek okoliczności, powodujących natychmiasto. 

we wydalenie z pra,cy - do czasuZ1gł()lSlzenia nowego wy~ 
padku utraty pracy; 

2. pozbawiające go zupełnie prawa do świadczeń: je" 
żeli odmówi p,rzyj ęcia odpowiedniej pr,a'cy, 'za.ofiarowanej 
mu przez państwowy urząd pośrednictwa pracy; . 

3. pozbawiające go prawa do świadczel1 czasowo, je~ 

żeli dobrowolnie z przyczyn nieuz:asadnionych rozwiązał sto~ 
sunek najmu pracy luh jeżeli podał nieprawdziwe dane co 
do wartmków, uprawniających go do poboru zasiłków. 

K'Oszta ubezpieczenia ponoszą pracodawcy w wysokości 
1,5% zll1'obków robotnika i robotnicy w wysokości 0,5% 'swo· 
ich 'Zarobków (wkładki do Funduszu Bezrobocia wynoszą 
2% za'robków robotników ubezpiec'zonych, przyczem naj, 
wyższa norma zarobku, stanowiącego p'odstawę do oblicza. 
nia wkładek i wypłaty zasiłku, jest 5 zł.), OTa/Z Skarb Pańsrt:wa 
w wysokiości 50% należnych wkładek. Pracodawcy, uchy'" 
łający się 'Od obowiązku zgłaszania robotników, podle,gaj~~ 
cych obowiązkowi zabezpieczenia, oraz od pła'cenia wkła~ 
dek na rzecz Funduszu Bezrobocia, karani są grzywną admi~ 
nistucyjną. Zasiłki wypłaca się w ciągu 13 - 17 tygOd3i 
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w pierwszym roku: w zależności od stanu rodzinnego bezro" 
botnego wynoszą 30% - 50% ostatnio pobieranego zarobku. 
Sprawą ubezpieczenia zajęła się utworzona pflzy Minister .. 
stwie Pracy i Opieki Spełecznejosobna instytucja: Fundusz 
Bezrobocia, będąca samodzielną osobą praJWltlą. Organami 
jej miejscowemi są zarządy obwodowe, powołane do życia 
w siedzibach państwowych urzędów pośrednictwa pracy pod 
przewodnictwem kierownika odnoŚiIlego urzędu. 

Wobec trwającego kryzysu gospodarczego ustawa z dn. 28 
stycznia 1925 r. w przedmiocie zmiJany art. 13 !p<Olprzednriej 
ustawy z dn. 19 lipca 1924 r. przedłużyła w r. 1925 dla poszcze~ 
gólnych miejscowośoi lub ga.łęzi przemysłu okres świaJdozeń 
do 26 :tygodni. AlecięŻiki stan gospodarczy kraju i pr;zedłu~ 
żający się zastój wysunęły sprawę dalszej pomocyd1a! tych 
bezrobotnych, którzy wyczerpali z Fu:nduszu Bezrobocia 
przewildziane ustawą zasiłkizabezpieczeniowe. Pozostawało 
albo nową ustawą przedłużyć okres Iz,alSiłkowy ponad 26 ty'# 
godni, albo ażeby państwo 'przejęło pomoc bezrobotnych 
na ra·chunek Skarbu. Wybrano drugą możliwość. Pomoc taką 
na podstawie uchwały Rady Milli'strów z dn. 16 lipca 1924 r. 
o doraźnej pomocy bezrobotnym stosOIWano w okresie po .. 
między dniem ogłoszenia ustawy o zrebezpieczeniu na wy .. 
padek bezrobocia a dniem w)'ipłat normalnych świredczeń, 
które wYlntkaly IZ tej ustawy. WznowiolIlo tę państwową po; 
moc doraźną na mocy uchwały Rady Ministrów z dn. 25 marca 
1925 r. Odtąd państwoWia: akcja pomocy doraźnej dla bezro .. 
botnych robotników, którzy wyczerpali zasiłki ustawowe, 
prowadzona jest do dnia dzisiejszego okresami miesięczne .. 
mi - początkowo na podstawie każdoraz:owej uchwaly Ra .. 
dy Ministrów, następnie od styczn~a: 1927 r. na ~p'Odstawie 
każdorazowego zarządzenia Ministra Pra,cy i Opieki Sp O" 

łecZlIlej, wydawanego w wykonaniu uchwały Rady Ministrów 
z dn. 4 sierpnia 1926 r. (uchwała ta ustaliła zasadnicze prze~ 
pisy o państwowej pomocy doraźnej dla bez:robotnych ro" 
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botników którzy wyczerpali zasiłki z Funduszu BezroboCtia), 
oraz na mocy § 2 uchwały Rady Ministrów z dn. 7 grudnia 
1926 r., któr~' określała państwową pomoc doraźną dla bez. 
robotnych byłych robotników przedsiębiorstw pań:stwowych 
i dla przeniesionych do rezerwy, względnie stale urlopowa. 
nych 'Szeregowych pozbawionych pracy. Akcja ta, prowa. 
dzona wyl~cznie z funduszów państwowych, według Iz,asad, 
wyłuszczonych w uchwale Rady Ministrów z dn. 4 sierpnia 
1926 r. (oraiz p:rzepisów instrukcji MiIIlistra Pracy i Opieki 
Społecznej IZ dn. 19 sierpnia 1926 r.), stanowi jakoby dalsze 
ogniwo akcji ustawowe'j. Ta akcja pomocy do,raźnej obej~ 
muje tylko te miejscowości, które tej pomocy najbardziej 
potrzebują· 

Działalność Funduszu Be'zrobocia przedstawiała się w r. 
]926 jak następuje (w tysiącach) *). 

Akcją ustawowa I Akcja doraźna 

Miesiące 
Liczba bez-

robotnych Liczba po-I Kwoty I Liczba po-I Kwota 
bierajacych wypłacone bierających wypłacona 

zasiłki w złotych zapomogi w złotych 

1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 

Styczeń 271.9 72.9 2136.8 82.5 2130.3 
Kwiecień. 259.6 5U 2574.4 101.9 4524.4 
Lipiec 207.8 22.2 1082.0 99.1 4260.9 
Październik 150.9 15.5 946.1 67.7 2921.2 
cały 1926 r. 215.9 37.2 1886U 86.5 43076.9 

Akcja pomocy bezrobotnym w górnośląskiej CZęSCl wo~ 
jewództwa śląskie'go wykonywana jest na mocy ustawy z d. 
18 lipca 1924 r. o zabezpiec'z:eniu na wypadek belzrohocia, po 
wyczerpaniu zaś przewidzi.anych przez ustawę z,asiłków -
w postaci państwowej akcH pomocy doraźnej. Dla !tych z,aś 

*) Uczbyz całegOi .roku dla .mbryk Nr. 2, 3 i 5 są Hczbami średniemi 
z liczb miesięczny:ah. 
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bezrobotnych którzy nie podlegają działaniu wspomnianej 
ustawy-na mocy rozporządzenia niemieckiego z dn. 1 listo~ 
pada 1921 r. W związku z wstrzymaniem wywozu do Niemiec 
węgla wydano za,r1ządzenie, które zatrzymywało przy pracy 
wszystkich zatrudl1!iornychdotąd robotników przez rodo" 
żenie pracy w ten sposób, raby ka'żdy z robotników praco" 
wal mniejszą Hczbę dni w tygodniu, otrzymując w rama,ch 
art. 3 ustawy o zahe1zpiec1zeniu na wYl'adek bezrob.ocia od·· 
powiednic zasiłki z Funduszu Bezrobocia. 

Polska' ustawa o zahezpie.c.ze'l1'iu lTha wypadek bez>fObocia 
ulega .obecnie przeróbce. Ostatnio .opr,ac.owan'O projekt no" 
weli do tej ustawy. A mi'allowicie obowiązkowizaJbelzpiecze" 
nia mają podlegać w za:sadziewszystkie osoby bez różnicy pIci 
w wieku od 16 lat, zatrud'tlione na podstawie umowy o pra~ 
cę, z wyłączeniem tylko niektórych kategoryj; okres :zasiłko" 
wy wedlug projektu ma trwać 17 tygodni aż do wy,ezerpania 
zasiłków IZ możliwością priz:edlużenia tego .okresu (według 
obecnie obowiązującej ustawy ohes ten trwa 13 - 17 ty:. 
godni). Proj ekt wprowadza' zaibe'zpieczentie na wy~p'adek cho. 
roby w cz·a$lie bezrobocia bezrobotnych pobierających z,a" 
sitki, t. j. prócz wypłaty zasiłków w czasie bezrobocia przewi" 
duje wpłaty za bezrobotnego wkładek do ka·sy chorych. 
Wreszcie projekt przewi,duje możność użyda funduszów 
ubezpieczeniowych nie tylko na wypłatę zasiłków bezro. 
botnym i opłacanie za bezrobotnych wkładek do kasycho. 
rych, ale również i na Iz,akup nar'zędzi i ubrań roboczych, 
potrzebnych do pra·cy bezrobotnym, jeżeli bezrobotny ich 
nie posiada' i sam ich nabyć nie może, na 'prowadzenie kursów 
dokształcających lub przeszkalających bezrobotnych zaWo· 
dowo i w końcu na walkę z bezrobociem przezzatrudnien:ie 
bezrobotnych pracą produkcyjną. Zrunim jedruak projekt ów 
wej dzie w życie, zmieniono dOitychczasowe przepisy na ko~ 
rzyść bezrobotnych: a) rOllporządzenie Ministra Pracy 
i Opieki Społecznej z dn. 6 grudnia 1926 r. podwyższa naj" 
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wyższą normę zarobku robotnika,stanowiącą podstawę do 
obliczenia wkładek na rzecz Funduszu Bezrobocia i zasiłku 
dla robotnika, z 5.0 zł. na 6.6; b) roz:porządzenie Ministra 
Pracy i Opieki Społecznej z dn. 20 grudnia 1926 r. uchyla 
p~ze'Pis art. 5 ustawy, pozbawiający robotników sezonowych 
w okresie sezonu martwego 1926 - 1927 prawa do świad~ 
czeń zrube1z:pie,czeniowych; c) rozporządzenie Prezydenta 
Rzeczypospoltiej z dn. 25 lutego 1927 r. przedłuża okres za~ 
siłkowy do 10 tygodni d1a~ robomtków sezonowych w okr~ 
sie martwym 1926 - 1927 r . . ' 
c) Z a b e z p i e c z e n i e p r a c o w ni k ó w u m y s ł o~ 

w y c h n a w y p a d e k be z r o b o c i a. 
Ustawa z dn. 28 października 1925 r., zmieniająca niektóre 

przepisy z dn. 18 Lipca 1924 r., rozciągnęłla~ IZi nieznaczneml 
modyfikacjami zabezpieczenie na wypadek bezrobocia i na 
praoowników umyslowych. Wedlug ,ty;ch postanowień Skarb 
Państwa nie uczestlliiozył w akcji ubezpieczenIowej pracowni.; 
ków umysłowych: fundusze jej powstawały tylko IZ wkładek 
osób ubezpieczonych. Wkładki te wynosiły 2,5 % zarob~ 
ków osób ubezpieczonych, z czego praoodawcy potrącają 
pracownikom dwie piąte, a trzy piąte dopłacają z: wŁasnych 
funduszów. N ajwyżSiza norma zarobku pracownika dla obli~ 
cz,enia wkładki, j,aJw i wypłaty zasiłku, wynosiła 8 zł. dzien: 
nie; zarabiający powyżej 500 zł. miesięcznie rue podlegali 
obowiązkowi zabe:zpiec1zenia. Wobec przedłużającego się 
kryzysu gospodarczego rozciągnięto nieco później na pra. 
cowników umysłowych !pomocdoraźną z funduszów Skia'rbu. 

Działalność Funduszu Bezrobocia dla pracowników urny .. 
słowych przedstawiała się w r. 1926 jak następuje (w tysią~ 
cach) *): 

*) Liczby II: całego raku dla rubryk Nr. 2, 3 i 5 są HCZlba:mi średniomi 
z lk:zlb mieSięCZIlY'ch. 
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Akcja ustawowa 
, 

Akcj a doraźna Liczba bez- I 
Miesiące 

robotnych 
Liczba pO-I I . I pracownik. bierających Kwoty L!czb~ po- Kwoty 

umydowych zasiłki ł blerająych wypłacone 

---- -
w złotych wyp acone zapomogi w złotych 

1 I 2 3 I 4 I 5 I 6 

Styczeń 14.3 - - 3.5 146.5 

Kwiecień. 22.3 - - 6.6 212.1 

Lipiec 22.9 1.5 97.2 6);1 329.3 

Październik 22.7 1.3 82.3 7.2 384.5 

Caly rok 1926 21.3 1.3 580.3 7.4 4440.8 

Sprawa ~ostała ostatecznie unormowana i zabelzp:ieczenie 
pracowników rOZSlZlerzone rozporządzeniem Pre'zyden-ta Rze
czypospolitej z dn. 24 listopada 1927 r. o ubezpieczeniu pra~ 
cowników umysłowych. ROIZ!pofządzenie to wprowadriło 
ubezpieczenie na wypadek braku pracy, na wypadek nie
zdolności do wykonywania zawodu, na starość i na wypadek 
śmierci. Obowiązkowi ubezpieczem:i'a podle,gają pucownicy 
umysłowi bez, różnicy płci powyżej lat 16, zatrudnieni u in, 
nych osób fizycznych, lub osób prawnych prawa prywatnego 
lub publicznego na' obszarze Rz'eoz,ypospolitej, i to bez wz.glę~ 
du na .okres 'trwania tego zatrudnienia, jak również nieza
leŻinie od wy!sokości wynagrodzenia IM świadczone usługi, 
.oraz okresów wypłaty (ustaWIa' zawiera droMazgowe wyli. 
czenie kategoryj pracowników umysłowych, którym przy$ 
sługuje ubezpieczelllie, oraz tych, które z niego korzystać 
nie mogą lub mogą się od niego zwolnić). Ubezpieczeni zo~ 
stali podzieleni na 14 grup zarobkowych, z w)'lZ/Ilaczoną dla 
każdej grupy pła1cą podstaw.ową. Wysokość skł.adki na po~ 
krycie świadczeń, przewidzianych w rozp.orządzeniu na wy~ 
padek braku p,racy, wynosi na pl"lzedąg pierwszych pięciu 
lat 2 % płacy podstawowej w odpowiedniej grupie za,robko~ 
wej, zaś 11a'1piokryde świadczeń emerytalnych 8%. Wysolmść 
tych wkł.adek podlega rewizji ,co lat pięć. Za; obowiązkowo 
ubezpieczonych w grupie zarobkowej najniżs1Zej (poniżej 60 
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zł.) skladkę ubezpieczeniową opłaca całkowicie pracoda wca; 
gdy pracownik oh.1zymuje wynagrodzenie w granicach 60 -
400 zł. miesięoZ1Il'ie, pracodawca pla'Ci 3/5, przy wynagrodze. 
niu 400 - 800 'zł. połowę, przy wynagrodzeniu powyżej 800 
zł. 2/5 składki, przypadaj~cej na odpowiednią grupę zarobko~ 
wą. Fundusze idące na pokrycie świadczeń na wypa;dek bl"la, 
ku pra\!y stanowią fundusz odręhny i są zarządzall1e odrębnie 
od iIliIlych funduszów Zakładu Ubezp'ie,czeń Pracowników 
Umy;słowych. Świa;dcz,ooiana wypadek braku pracy są na~ 
stępujące: 1) zasiłek w razie braku pracy, 2) opłata składek 
ubezpieczeniowych na wypadek ,choroby UlbezpieClzlOnego, 
pozostającego bez pracy; 3) Izapomoga na podróż. Świa;dcze~ 
ma z tytułu składki eme,ry;ta1nej są: 1) renta inwaHdzka, 2) 
renta starcza, 3) pomoc lecznicza dla ubezpieczonego, 4) renta 
wdowia, 5) renta sieroca, 6) jednoMzow,a odpr,awa dla ubez~ 
pieczonego lub dla wdowy (wdowca), Wlz'glęooie sierot lub 
rodziców ubezpieczonego. Zakłady miejscowe Ubezpiecze~ 
nia Pracowników Umysłowych twor'zą Związek ogólno kra.: 
jowy. 

5. OPIEKA NAD WYCHODźCAMI I CUDZOZIEMCAMI. 

a) O p i e k a n a d w y c h o d ź c a m i. 

WskrzeSlzCll1ie P,aństwa Polskiego odbiło się niezmiernie 
dodatnio na położeniu wychodźców, udaj~cych się na ob~ 
czyznę, bądź na ,czasowy 'zarobek, bądź na stały pobyt. Ci 
wychodźcy tworzą dość liczną gromadę - w r. 1926 emigro; 
wało ogółem 167.509 .osób (przy 55.188 reemigra:ntach), w tej 
licZlbie Clonajmniej 16.242 Rusinów i con:ajmniej 22.406 Ży~ 
dów. Z piośród wychodźców 49.893 uda,lo ,się do krajów za~ 
morskich, 68.704 do Francji, 43.706 do Niemiec. Wychodźcy 
czasu rz~dów zaborczych pozostawali bez żadnej opieki ze 
strony tych rządów, oddani na wyuzdany wyzysk rajentów 
i przedsiębiorstw okrętowych, bez żadnej porady na obczyź~ 
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nie. Dekret Naczelnika Państwa z dn. 27 stycznia 1919 r. 
pDwołał do. żyda' państwowe urzędy pośrednictwa pracy 
i opieki nad wychodźcami, a 22 kwietnia 1920 r. - Ul'1Ząd 
Emigra:cyjny. Urzędy p'Ośrednictwa pracy w dziale sw'Oim 
clearing'OwylIIl współdziałają odtąd z Urzędem Emigr.acyj" 
nym,gdych'Odzi Q wYCh'OdźtWD zarobk'Owe. Tą drQgą za" 
pośredniczono: 
w r. 1924 35.379 'Osób d'O Francji 

"" 1925 26.166" " " 
"" 1926 47.000" " ,,'Oraz do. Danji i Niemiec. 

W dn. 3 września 1919 r. Rząd Polski zawarł z Francją kon" 
woocję w przedmiocie emigra,cji i imig,racji - pierwsza pol~ 
ska konwencja międzynarodowa, a zarazem jedna z pierw~ 
szych n.a świecie, poręczająca wzajemnie robotnikom wy" 
chodźcom równe wynagrodzenie 'z robOotmikami kraj owymi, 
a UJzupełniona konwen'cją o pomocy i opiece społecznej 
z dn. 14 października 1922 r., oraz protokulami dodatkowemi 
z dn. 17 kwietnia 1924 r. (nauka w języku polskim dla dzieci), 
d~. 3 lutego 1925 r. (w sprawie kontraktów i najmowania) 
i ukladem z dn. 3 listDpada 1926 r. (powrót chorych i inwali" 
dów). Druga konwencja została dn. 24 listopada 1927 r. za" 
warta z Niemcami w kwestji robotników rolnych, między 
innerni zastrzegająca, że z ramienia Polski zajmują się spra .. 
wą poś'redll'ictwa jedynie państwowe urzędy pośred" 
nictwa pracy, robotnicy zaś polscy rQlni korzystają w Rzeszy 
Niemieckiej z takiej samej opieki, CD robotnicy niemieccy: 
wz,akresie ochrO!IłY Ipracy, orgrun;i:Zlacji 'Zlawodowej, opieki 
społecznej, regulowania warunków pracy, włączając w to 
postępowanie rozjelIIlcze i sądownictwo pracy, Q ile ustawo. 
dawstwa niemie'ckie 'l1ie 'Zlawiera innych 'Ogólni.e obowi~ZlUją· 
cych przepisów dla 'Obywateli obcych. Na,diŁD istnieją umowy 
pomiędzy Urzędem Emigracyjnym a organizacją pracodaw" 
ców rumuński'ch w sprawie 'sezonowej emigracji robotników 
rolnych (pierwsza zawarta w r. 1925, ostatnia dn. 15 marca 
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1928 r.), oraz umowy resortowe pomiędzy Urzędem Emigra< 
cyjnym a austrjackiem Ministerstwem RO'lnictwa w sprawie 
sezonowej emigracji polskich l'ohotlników rolnych (pierwsza 
zawarta w r. 1922, była .odnawiana w ciągu 3 lat, poczem wy" 
ga:sła 'z braku zalPotrZlehowania zeSltrorry Austrj:l). Nadto za" 
warto dn. 19 lutego 1927 r. umowę ze stanem San Paulo co do 
traktowania robotników polskich na tamtejszych planta' 
cjach kawy, or,a'z w lutym 1928 r. ustalono w porozumieniu 
!Z przedst:awicielami dwóch kanadyjskich linij okrętowych 
warunki, na jakioh będzie się w r. 1928 odbywała do Kan~dy 
emigracja robotników, osadników i służby domowej żeń. 
skiej. Konwencje te i umowy zapewniły wychodźoom opie. 
kę, której dotychczas byli nie posiadali. W związku z temi sta" 
raniami poz'Ostaje kontrola ajentur okrętowych, ma:z piecza 
nad zdrowiem wychodźców IlJietyl~o w obozach emigra,cyj", 
nych, ale i rua obclZyźnie. Wychodźca, bezZlIlajomości języka 
miejscowego, w razie choroby jest faktycznie pozbawiony 
możności pomocy lekarskiej: umowa francusko"polska z dn. 3 
listopada 1926 r. przewiduje, iż do rozporządzenia wychodź. 
ców Polaków będzie pewna lic,zha le:kiarzy i pielęgnia,rek pol. 
skich; tak samo umowa zawarta Ize strunem San Paulo za. 
strzega dostęp lekarzy połskich na plantaJcje, na których pra~ 
cują robotnicy Polacy. Transportom emigrantów towaflzy" 
szą delegad Urzędu Bmigracyjnego, lub delegaci iIIlslty:tucyj 
opiekuńc'zych, upoważnionych przez Urząd; delegaci ci 
winJn.i mieć oko na warunki zdrowotne i tnalIlSiportowanie wy. 
chodźców 'Podczas przeja:zdu. I,stnieją także konwojentki dla 
opieki w drodze nad kobietami i dziećmi. W paru punktach 
kraju dla wychodźców urz~dzono etapy: w Gdańsku 
i w Wejherowie, w Gdyni (barak emigracyjny), w Mysłowi" 
cach, gdzie ze stllony Urlzędu Emigracyjnego znajduje się 
specjalny inspektor (Mysłowice są obozem emigra,cyjnym 
emd:grantów, udających się do Francji. Z Urzędem Emigra
cyjnym współdziałala Misja Francuskla), hotel emigracyjny 
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w Warszawie. Nadto schroniska administrowane przez Poł~ 
skie Towarzystwo Emigracyjne w okresie emigrlacji sezono< 
wej do Niemiec w P raszce, Lublińcu i ZośnL żtobki dla 
dzieci W1'lalZ z 'kąipielami istnieją w obozach w Gdańsku, 
w Wejcherowie i w hotelu warszawskim, dwa z nich są pod 
zarządem Towarzystwa Emigra,cyjnego, jeden Związku Mło~ 
dych Kobiet. 

NiezaJeżnie od Urzędu Emigra'cyjnego działają w za~ 
kresie opieki nad wychodźcami i wogóle spraw zwią. 

zanych z położeniem i potrzebami wychodźców towa. 
rzystwa emigra,cyjne. Przedewszystkiem Polskie Towarzy. 
stwo Emigracyjne, oraz centralne żydowskie Icas, także wy~ 
dz~ały polski i żydowski', oba przy Centralnej Komisji 
Związków Zawodowych, ,Polski K!omiltet TOW'~TZystwa 
Y. C. A., Centralny Sjo'llistyC'ZIIlY Wydział Palestyński, To
warzystwo Opieki nad ,emigrmta,tni ukraińcami (Lwów). 
Nadto nad emigrantami roztaczają opiekę Polski Komitet 
Walki z Handlem Kobietami, Stowarzyszenie Młodych Ko
biet, centralne organizacje żydów ortodoksów i parę mniej. 
szych towarzystw. Prócz tego działla'ją: Międzynarodowe 
Biuro Pomocy Emigl'1a:ntom, Biuro Pomocy Emigrantom (od< 
dział amerykań'skiego National Catholic Welfare Council). 
We Francji funkcjonuje OpieJka Polska nad Rodakami, oraz 
Towarzystwo Opieki Kulturalnej dm. A. MkkiewiClZa n.ad 
rodakami ~amieszkałymi we Francji. Przy Urzędzie Emigra~ 
cyjnym istnieje Rada Emigr!l!cyjna, złożona IZ przedstawicieli 
Rządu, osób interesujących się sprawą wychodźtwa i przed. 
stawicieli towarzystw emigracyjnych i t. d., wnosząca do 
działamości Urzędu glos opinji publicznej. 

b) C u d z o z i e m c y. 

Sprawę opieki społecznej nad cudzOiziemcami w Polsce 
normuje ustawa z dn. 16 sierpn~a 1923 r. o opiece społecznej. 
"Prawo... cudzoziemców ,do opieki społecznej 'W granicach 
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Rzeczypospolitej Polskiej określą umowy międzynJarodowe, 
w braku tychże zaś stosowane będą zasady Wlzajemności" 
(art. 15). 

Do chwili obecnej zawarto dn. 14 paździer:nika 1920 r. 
z Francją konwencję lO .opiece społecznej. Co z,aś do "s:tOSlo~ 
wamila zasad wzajemności" względem innych cudzoziemców, 
to Rząd Polski w praktyce udziela obcokraj owcowi w Pol~ 
sce takiej samej .opieki, jak włas:nym obywatelom i na tych 
samych zasada'ch Gart. 14 ustawy () opiece społecznej), przy~ 
czem nie żąda od 'Państwa, którego cudzoziemiec jes-t obywa..
telem, zwrotu kosztów udzielonej pomocy li nawzajem, za 
swoich obywateli 'zagranicą, nie IZWrlaoa !kosztów pomocy, 
otrzymam'ej przez nich z kas publioZlllych. 

W ,specjalnem a odrębnem zgoła położeniu znajdują się 
cudzoziemcy, w charakterze uchodźców poHtycznych szuka~ 
jący w Państwie Polskiem schronien;i'a. 

A miJa'llJowicie: 

aa.) Ukraińcy. 

Opiekę POlitYCZlIlą nad emigracją ukraińską -(około 23000 
osób) w Polsce wy:lwnywa Rząd Polski na mocy uchwal Sej::: 
mu z dn. 4 lipca 1922 r. i 10 sierpnia 1924 r., oraz rezolucji Se::: 
natu z dn. 19 listopada 1924 r. 
Bezpośrednią akcję pomocy !powierzono na 'zasadzie umlO: 

wy z 1924 ,r. Ukrwińskiemu Komitetowi Centralnerruu w R:ze~ 
czypospolitej Polskiej,c'zęściowo zaś pefuią tę opiekę 'Polskie 
wt.adze państwowe drugiej instancji. Komitet ów, będący 
naczelną organizla:cją emigra,cji ukraińskiej w Polsce, !posiada 
swe oddziały lub p,rzedstawicieli we wszys:tkich większy'ch 
ośrodkach Rzeczypospolitej. 

Pomoc Rządu przedstawia się jak następuje: 
1) udziela się stałych zasiłków illlwalidom wojennym Ukra,.:; 

ińcom~,a,zylantom w liczbi,e 324,co do których S'tWrierdzOllo, 
iż uszkodzenie ich na. zdrowiu nastąpiło w związku przyczy" 
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nowym ze służbą wojskową podczas walk 'prz,eciw Rosji Ra. 
dzieckiej w okresie sprzymierzenia b. Armji b. Ukraińskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej z Armją Polską w r. 1920, bądź 
też w wojnie światowej, w tym drugim jednak wY'Padku, 
o ile inwalida następnie czynnie uCJzestniczyl w wyżej wy~ 
mienionych walkach 1920 r. Wypłaty tych zasiłków doko. 
nywa Komi,tet Ukraiński z kredytów, udzielanych przez Mi. 
nisterstwo Prllicy i Opieki Społecznej. 

Normy zasiłków odpowiadają renItom inwalidów wojen" 
nych, których objęła ustawa z dn. 18 marca 1921 r. Nadto 
leczeni są oni i :na wniosek urzędów wojewódzkich zaopa. 
trywani w przyrządy ortopedyczne na koszt Skarbu. 

Obecnie mocą rozporządzenia Prezyden!ta RJzeczypospoli. 
tej z dn. 10 'czerwca 1927 r. inwalidzi wojenni Ukraińcy objęci 
zostali ustawą z dn. 18 marca 1921 T'. 

2) Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej udziela lZ,apo< 
móg i popiera akcję opiekuńczą Komitetu Ukraińskiego nad 
ogółem emigrantów ukraińskich. 

Z tych kredytów Centrialny Komiitet Ukra:iński prowadrzi 
Stanicę Ukraińską pod Kaliszem, dającą schronisko i utrzy. 
marrieemigrantom trwale bądź czasowO' niezdolnym do 
pracy, bądź też bez1robotnym, pośr,edniczy w uzyskaniu pra· 
cy ( w porozumieniu z PańsItwowym Urzędem Pośre1dnktwa 
Pracy) wewną'trz Rzeczypospolitej lub !fila wyjazd zagranicę, 
utrzymuje dom Inwalidy Ukraińskiego w Kaliszu, opła,c,a 
szkolnictwo, popiera poczy'llrunia kulturalno.oświa'towe i or; 
ganizacje samopomocy (np. Spółkę lnwa:lidów Wojskowych, 
Związek Ukrainek.emigrantek, Stowarlzyszenie Woj aków 
Ukraińskiej RzeczYlPospoHtej Ludowej, Wszechukraiński 
Związek Inwalidów, stowarzyszenia sportowe, koopera!tywv 
hMl:dlowe w Stanicy i Warszawie i t. p.), ułatwia zjazdy emi, 
gracji ukraińskiej. 

Stanica Ukraińska pod Kaliszem (iz,amieszkuje w niej 600~ 
w okolicach KalisZla 2000 wychodźców) jest rodzajem ko. 
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lonji o systemie barakowym. Obowiązuje w niej za'tw1er" 
dzony przez władze polskie regulamin wewnętrznyocharak" 
terze wojskowym. Działa własIla straż w r.odZiaju milicji, 
a także własna ochotnicza straż ogniowa. Przy Stanicy ZiIlaj" 
duje się nieco gruntu, przeZlllaczonego na uprawę warzyw, 
prowadzone są wa:rsz,roty (koszykarski, stolarski, rzeźbi ar" 
ski, wytwórnia waliz podróżnych, szewcki, krawiecki, malar" 
ski i ślusarski), oraz kursa szoferskie. (Ukraiński Komitet 
posiada również warsztaty rzemieślnicze w Stanisławowie). 
Istnieją: ochronka, szkoła średnia, hibljoteka, czytelnia, od .. 
bywają się przedstawienia tea,trałne, odczyty; działa: ambu
latorjum dla tpl"lzy.choooich chory,ch, oria:z krup Hca. Niezdolni 
do pracy mieszkańcy Stanicy otrzymują całkowite utrzyma,. 
nie (świadczenia w iIlaturze), przebywający zaś poza nią -
równoważnik pieniężny. 

bb) Rosj1arue. 
Po zlikwidowaniu w r. 1923 .obozu inJtemowany.ch w Strlza:ł .. 

kowi,e urządZIOno iIlia tym terenie "Gródek ~osyjSllci", w któ" 
rym znalazło schroiIliien:ie (i utrzymanie) .około 250 osób. 

Pomoc mieszkańcom Gródka, jak również ogółowi poli. 
tycznej emigracji rosyjskiej, liczącemu w obrębie Rzeczy,. 
pospolitej Polskiej około 25.000 osób, mesie Rosyjski Ko
mitet OpiclcuńClZY nad Emigran.tami w Polsce. Pomoc Rządu 
Polskiego wyraża się w udzielaiIliu temu KomiJtetowi Opie
kuńczemu z:asilków miesięcznych Il]a pomoc doraźną diarnaj. 
bardziej potrzebuj ących, wspomaganiu dwu schronisk dla 
starców, pTowadronych przez Komitet w Warszawie, oraz 
popieraniu zamienzeń tego Komitetu w kierunku wzmocnie,: 
nia samopomocy wśród emigraiIltów rosyjskich, przebywlają" 
cych w Polsce. 

cc) Gruzini. 
Ogólna licIzba emigracji gruzińskiej nie przekra;cza 200 

'osób. Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej udziela Korni" 
tetowi Gruzińskiemu w Polsce stały,ch zapomóg. 
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6. OPIEKA NAD WIĘŻNIAMI. WŁOCZĘGAMI (1 ŻEBRAKAMI). 
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE NIERZ~\DOWI I PIJANSTWU. 

a) O p i e k a n a d w i ę ź n i a m i. 

Stan prawny więźniów (prewencyjnych, karnych) normują 
przepisy bądź ustaw postępowania karnego (prewencyjni), 
bądź przepisy ordynacji więziennej. Na mocy rozporzą~ 
dzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 20 kwietnia 1926, obo~ 
wiązkowemu nauczaniu podlegają więźniowie nieletni, oraz 
dorośli, skazani na karę pozbawienia wolności ponad jeden 
rok. którzy lIlie przekroczyli wieku lat 40 i nie posiadia'j ą 
świadectw z ukończenia szkoły powszechnej lub 4 klas szkoły 
średniej. Pozostali więźniowie mogą uczęszczać do szkoły: 
zasadz'eni jedynie za zezwoleniem naczelnika więzienia, pre~ 
wencyjniZla: ,zgodą władzy, do której dyspozycji osadzeni są 
w więzieniu. W d. 1 SltycZlllia 1927 wyrnosilo: 

zaludnienie więzień posiadających szkoły 16.214, 
uczęszczających do szkół 4.505, 
było bibljotek 152, 
liczba książek w hibljotekach 65.159, 
w tej liczbie powieści 34.153. 

Jednak w stosunku do więźniów karnych, poza ś,rodkami, 
pTzewidzianemi w ordynJacji więziennej, stosowane bywają 
zindywidualizowane środlci opiekuńClZe za ipośrednictwem 
patronatów więziennych, które przez swoich kuratorów 
wię:z:iennychopIekują się więźniami między innemi w obrę~ 
bie więzienia. Ci kuratorzy odwiedzaj ą więźniów w więzie~ 
niach, udtielają im porad prawnych, dostarczają książek i ga~ 
zet. Sekcja kuIturalno~oświatowa patronatów urządza kursa 
dla analEabetów, pogadanki i odczyty, a nawet przedstawie~ 
nia teatralne i koncerty. Członkowie zaś komisji opieki nad 
rodzinami więźniów odwiedzają systematycZ'llie te rodziny, 
badają ich położenie materjalne, warunki moralne i ,rodzinne, 
oraz przychodzą ze stosowną pomocą: prowadzą dla dzieci 
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schroniska, umożliwiają pobyt na kolonjach letnich i t. d. 
W dalszym ciągu patronaty więzienne otaczają opieką 

więźniów po ich wyjściu z więzienia, OTaz ich rodziny, 
i w tym zakresie otrzymują pomoc materjalną od Mindster~ 
stwa Pracy i Opieki Społecznej za pośrednictwem urzędów 
wojewódzkich. Pomoc udzielana jest po wyjściu z więzienia 
Clzy'to przez ułatwianie 'przejazdu do miejsca zamieSlzkan~a', 
czy przez zakup :narzędzi pracy lub znalezienie za,robku. 

Działalność patronatów obejmuje całokształt potrzeb 
więźniów i ich rodlz'in i osiąga" mimo szc!zuply,ch środkó;v 
finansowych, duże wynik'i. Z całym naciskiem należy pod. 
kreślić, że sposób podejścia do wię:hniów, jak również ich 
rodzin, udzielanie im pomocy takiej czy innej, jest wybitnie 
indywidualny, w :zalerŻl11ości od upr1zedlniego P0Zl111alIli.a stllJnu 
więź'nia i Jego rodziny, ich potrzeb i bolączek. 
Największą działalność rozwija Patronat WarSizlawski, za: 

równo w obrębie \Varsz1awy, jak i na prowincji. W r. 1926 
pos:i:adal 31 oddziałów prowilIl,cjo!I1lalnych. Prócz PatrooaJtu 
opiekę nad więźniami, b. więźniami i rodzinami więźniów 
wykonywa Towarzystwo Św. Wincentego a Paulo ochara~ 
ktel'lze wyznaJ11iowym (pomoc jest 'ziln,clywidua'lrzoWlana, co 
wynika IZ brzmienia art. 2 regulaminu Towarzystwa). Opieka 
obejmuje starania o podniesienie osób, zostających na opie~ 
ce pod względem moralnym, jak również udzielanie 
pomocy materjalnej pTzez dostarczenie potrzebnej odzieży, 
przytułku, pomocy w uzyskaniu możliwości zarobkowania, 
ułatwienia powrotu do miejsca zamieszkania i t. p. 

N ajwiększem niedom\aganiem w sprawie !pomocy b. wdęź: 
nirom jest brak domu pracy, gdzieby więzień mógł po wyj: 
ściuz więzienia znaleźć oparcie. To rriedomagande usuwa roz: 
porządzenie Prezydenta RZC<:Jzypospo1itej o zwalczaniu że
bmctwa i włóczęgostwa z dn. 14 października 1927 r. Między 
innemi przewiduje zakładanie domów pracy ,dobrowolnej. 
Taki dom miałby charakter zakładu zarobkowego i w sto~ 

.- , 
94 



• 

sunku do b. więźniów dążyłby do zatarcia piętna przestęp· 
stwa i do przygotowalnia ich do samodzielne'go normalnego 
życia w obrębie społecz.eństwa. Rozporządzenie nakazuje 
przyjmowanie do domów pra'cy zal'obkowej tych b. więź. 
niów, którzy do nich dobrowolnie się zgłoszą. 

b) Opieka nad żebrakami i włóc'zęgami. 

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 14 paź. 
dziernika 1927 r. rozróżnd,a trzy kategorje żebraków i włó. 
częgów: 

.aa) z powodów fiJzycznych (starość, kalectwo, choroba), 
W stosunku do tego rodzaju żebraków i włóczęgówrozpo> 
rządzenie stosuje środki opiekuilcze w postaci przytułków; 

bb) z powodów ekonomicznych (tymczasowy brak pra. 
cy, niemożność znalezienia IZ1llirobku). W stosunku do tego 
rodzaju żebraków i włóczęgów rozporządzenie nakazuje 
środku zapobiegawcze, a mianowicie opiekuńczy dom pracy 
dobrowolnej; 

cc) z powodów psychicznych (wstręt do pracy, nałóg że. 
bl'actwa). ROIzporządzenie nakazuje w stosunku do recydy. 
wistów żebraków i włóczęgów: aala) niezdolny:ch do pracy 
pomieszcz,anie ich w przytułku, który w tym wyipadku ma 
charakter zakładu retencyjnego; bhb) zdolny:ch do pracy 
w dOlffiu pracy przymusowej. Jest to środek zapobiegawczo~ 
poprawczy. 

W chwili obecnej domów pracy przymusowej, poza b. 
dzielnicą pruską, w Polsce niema. Z pośród zakładów, zapo. 
biegających żebradwu i włóczęgostwu, istnieją w liczbie n'ie. 
dostatecznej przytułki (jednak bez charakteru zakładu reten. 
cyjnego, wobec braku narazie przymusu umieszczenia) dla 
niezdolnych do pracy i domy pracy dobrowolnej dla częścio. 
wo zdolnych do pracy. W szczególności domów pracy do. 
browolnej jest zaledwi,e kilka. Z nich WarSlZawski Dom Za:: 
robkowy, obliczony na 450 OIsób obojg,a płci o niepełnej ~dol. 
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ności do pracy, a utrzymywany przez Magistrat m. st. War~ 
szawy, jest nJajwiększy. Istnieje przy nim internat, cho~ 
wśród osób zatrudnionych mek,tóre miesZlkają poza zakla~ 
dem. Dom ten posiada warsztalty:szewcki, stolarski, tapi~ 
cerski, szczotkarski, kQszyka~ski, 'cZ1aiPkarski, introHgator; 
ski, slomkarski, krawiecki i szwa.lndę, nadtO' dział wyrobów 
z rafji i wyplatania krzeseł. Średni z'arobek d.z:itnny pensjo. 
na.rjusza wynosi 52 gr., pl'1Z1Y'chodzącegD z milasła 5 zł. dzien~ 
nie (55 % całkowitych wydatków Domu Zarobkowego pO' 
krywrune jest z wpływów, uzyska.nych ze sprzedaży wyro~ 
bów, 45% niedoboru pokrywa swemi subsydjami Magistrat). 
Praca trwa 7 godzin dziennie. Od godziny 5 popołudniu do 
9Y2 wieczór w ooie powszednie, a w niedzielę i święta wcz~ 
śniej pensjonal'lze mogą WY'ChD~ić na miasto. 

Dom Zarobkowy ma własnegO' kapelana, własną iDlfir1 
merję, Ol'laiZ zapewnJ10ną opiekę lekarską nla miejscu, własną 
świetlicę i bibljotekę. (W świetlicy CD tydzień bywają wy. 
świetbne dla pensj<marzy filmy we własnym kinemato~ 
grafie). 

c) Walka z nierządem. 

Sprawa zapobiegand,a handlowi żywym towarem cieszy siG 
w społeczeństwie polskiem dość dużą 'Popularnością. MoŻ'li. 
wość tej działalności jest względnie świeŻ'a, 'przynajmniej 
w obrębie b. Królestwa K<mgresowego. Pl'Izecież założone 
w r. 1900 w Warszawie Tow.arzystwD Abolicjonistów w cią$ 
gu wielu lat byto organizacją tajną, niemogącą się spodzie
wać zatwierdzenia pICzez rząd! W r. 1901 powstało Towar'zy; 
stwo Chrześcijańskie Ochrony Kobiet z główną sadybą 
w WarSlzlawi,e (prowadzące dzisiaj kil:kaZlakladów wycho; 
wawczych żeńskich dla sierot i dzieci inteligencj~ ubogiej, 
warsztaty: krawiecki, hafciarski, schronisko dla starszych 
panien, oraz schronisko przejśóowe .dla przejezdnych, -

96 



p 

wszystko w Warszawie, nadto dwa schroniska umie'szczone 
na wsi), !Z licznemi filjami, zwłaszcza rozwij aj ącemi się 
w Częstochowie, Lublinie, Łodzi, Płocku, Radomiu i Wło~ 
dawku. Z tern Towarzystwem współdziałają liczne inne or~ 
ganizacje (Katolicki Związek Polek, Towlarzystwo KatoHc~ 
kie Opieki Dworcowej, Towarzystwo Pań Św. Wincentego 
a Paulo, Zgromadzenia SS. Pasterek od Opg;trznoś,ci Bożej, 
Zgromadzenie S.S. Ma<tki Bożego Miłosi,erdzia, Zgroma~ 
dzenie S.S. N. M. Panny, Towarzystwo Eugeniczne, 
a także Towarzystwo Ochrony Kobiet żydowskie i ewange·, 
lickie). Między innemi Towarzystwo to powolało do życia 
sekcję s:óstr inspektorek, która później była punktem wyj" 
ścia dla stworzenia policji obyczajowej kobiecej. Na czoło 
jednak całej akcji wysunął się Komitet Polski Walki z' Han~ 
dlem kobietami i dziećmi, powołany do życia w r. 1923 z ini~ 
cjatywy Ministerstwa Pracy i Op. Społ. w związku IZ przy~ 

st~pieIl!iem Rzeczy:pospolitej Polskiej do konwencji mię~ 
dzynarodowych walki z handlem żywym towarem; członka
mi jego są instytucje Q pokrewnych celach, przedstawiciele 
rządu, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, oraz Pracy 
i Opieki Społecznej, członkowie ciał pl'lawodawClzych. Ko~ 
mitet posiada oddziały na prowincji (w miejscowościa'ch, 
gdzie n::ema komitetów miejscowych, spełniania jego Ziadań 
podjęły się towarzystwa ochrony kobiet, Czerwonego Krzy~ 
ża, Opieki nad Dziećmi i t. d.). Z inicjatywy Komitetu po~ 
wstały misje dworcowe: jedne z nich są pod bezpośrednim 
zarlządem Komitetu, innemt kierują rÓŻ1ne organizacje spo" 
lecz:ne. Tych misyj jest obecnie 15, w tej liczbie 4 w War~ 
szawie. Członkowie misyj dyżurują na dworcach kolejo~ 
wych, udzielają tam wskazówek i pomocy przyjeżdżającym 
kobietom. W jednej War.sZlawie w r. 1926 zaQpiekowano się 
w ten Slposób 14.667 kobie'tami i dziewczętami. Organilzacje 
społeczne, prócz chwilowych schronisk, prowadzą i stałe za; 
kłady opiekUlicze i poprawczo%wychowawcze ochrony ko~ 
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biet. W r. 1927 istniało 32 takich zakłladów. Niektóre z nich 
lic/zą po 1()(}-160 'pensjona/rek, a utrlz)'lffiywany przez staro; 
stwo w Bojanowie w Poznańskiem Dom Roboczy dla moral. 
nie zaniedbanych kobiet oblic'zolIl:y jest na 450 osób. Wiarlo 
wspomnieć i o tern, że z 'inicjatywy Komitetu Ministerstwo 
Pr. i Op. Społ. wydało okólnik Nr. 413 z dn. 14 maja 1925 r. 
polecający Urzędowi Emigracyjnemu przydzielanie do tral!ls; 
portów emig.racyjnych, w który~h są kobie/ty, delegatek 
z ramienna: Polskiego Komitetu w chal'akte/rze konwojerrtek. 
Konwojentki ndprowadlzają takie tran:SlPorty aż do miejsc 
zhornych i baraków emigracyj!Il!ych na obczyźnie. 

Orgatn:i/zacje wymd:enione kI/adą główny nacisk Utl za!P'obie. 
ganie st,ręc'zycieIstwu i handlowi żywym towarem, dopoma~ 
gają kobie,tom do powrotu na drogę pracy illmmalnej. NMo, 
miast załnżone w r. 1906 Towarzystwo walki z choroba. 
mi płciowemi a w r. 1915 Towarzystwo walki z nierządem 
i chorobami wenerycZII1emi, przekształcone w r. 1919 w To: 
wal'zystwo walki ze zwyrodnieniem rasy, od r. 1922 w To~ 
warzystwo Eugeniczne, choć nde trzyma się na uboczu od 
poprzedrrkh zagadnień, prz/ecież zwraca się zasa'dnkzo 
w kierunku zwalczania warunków,Siprlzyjający,ch krzewie: 
niu się chorób wenerycznych. Pod wpływem i'oglądów, wy~ 
powiedzianych prze!z te różne towarzystwa, kształtowało się 
i samo ustawodawstwo 'polskie w sprawie nierządu. Prawo: 
dawlstwo to zakazuje lupan:arów, t. j. loklałi, g,dzie IZlamiesz~ 
kują więcej niż dwii,e osoby, uprawiają:ce proceder nierządu 
lub gdzie uprawiruny jest nierząd iprze'z osoby tam niezamel: 
dowane. Reskrypt Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 12 
grudnia 1918 r., zamiast policji obyczajowej, stwarza urzędy 
sanitarno~obyczajowe z lekarzami na czele i dopuszczeniem 
przedstawicieli odpowiednich organi!Zacyj społecznych i sa~ 
morządów. Cały nadzór ,sanitarno:leka:rski Illad kobietami, 
zawodowo truooiącemi się nierządem, ma na celu walkę 
z chorobami wenerycznemi. 
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d. Wal k a z a l k o h o l i z m e m. 

Ustawa z dn. 23 kwietnia 1920 r. o ograniczeniach w sto< 
sunku do sprzedaży napojów alkoholowych, oraz ustawa 
z dn. 27 stycznia 1922 r., częściowo zmieniająca brzmienie 
poprzedniej, takiemi są nasze przyczynki ustawodawcze, ma~ 
jące na celu powściągnięcie pijaństwa. Należy nadto wspo~ 
mnieć jeszcze· o rozporządzeniu wykonawczem Ministra 
Zdrowia Publkznego z dn. 2 czerwca 1922 r., które wydane 
w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych i Skarbu, 
umożliw:iaJ powolywan'ie do życia, lprzy władzIaich adminilstra,. 
cyjnych pierwszej i drugiej dnstancji, specjalnych komisji do 
walki z 'alkohoHzmem. W skład tych komisj:i, obok przed. 
S'taw:ic:ieli władzy a,dministracyjnej, wchodzą przedstawiciele 
miejscowego samorządu, oraz instytucji społecznych anty. 
alkoholicznych, względnie zrzeszeil oświatowych lub współ. 
dzielczych. 

Na podstawie wyłuszczonych ustaw zakazano: 
1'0 sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 45°; 
2'0 sprzedaży trunków nieletnim poniżej 21 lat wieku; 
3.0 :sprzedaży na kredyt lub pod zastaw przedmiotów; 
4'0 sprzedaży w bufetach kolejowy.ch, w obrębie zabu 

dowań stacyjnych, Ofa<Z w pociągach i naJ sta't:kach, w do. 
mach ludowych, w zabudowaniach wojskowych 1: t. d. 

5'0 sprz1edaży podczas wyborów, podczaJS< poborów do 
wojska, a również w niedz~elę i święta (od 3 godziny dn,ia 
po:p'l'zedn:i'ego do 10 rano dnia następnego po święcile). 

Zakatzy te niewątpliwie zmniejsz'a'ją okatzję pijańsrtwa. 
Ale daleko ważniejszą od nich byłaby pobudka rozległ.a: wy. 
chodząca z pośród społeczeństwa i wypowiadają.ca walke 
alkoholizmowi. Ustawy przytoczone otwierają rozległą mOŻ1 
Hwość dla takiej i'lllicjatywy. Głoszą, iż gminy mi.ejskie 
i wiejskie mogą uchwalać w obrębie swoim zupełny zakaz 
napojów alkoholowych. Co więcej: jeśli dwie trzecie 
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gmin w którymś powiecie, obejmujących niemmej niż po~ 
łowę ludności tego powiatu, uchwali całkowity zakaz u siebie 
sprzedaży trunków, władzie powiatowe komunalne ro.zcią~ 
gają ten zakaz na cdy powiat. PoZ!ostawiono więc duże pole 
dla pobudki społecznej. Jednruk, jak dotychczas, ustawy zna~ 
lazły słaby odźwięk wśród społeczeństwa. Istnieje wpraw~ 
dzie Towarzystwo antya:lkoholiczne, a'le prow.adzi żywot dość 
suchotniczy. A z możliwości, jakich dosta'rcza brzmienie pra~ 
wa, dotychazas skorzystała jedna gmIna miejska: Pruszków. 
Dn. 3 czerw'ca 1929 r., przeprowadzono tam zakaz sprzedaży 
trunków: na 11340 uprawnionych do. gło.sowa:niia glosowało 
2837 osób, zakaz trunków prze,szedłl865 głosami pr:z~eciw 972. 

7. OCHRONA LOKATOROW W MIASTACH. 

Państwo Po'lskie znalazło się w obliczu widkieg'O niedo~ 
maga:nia: braku mieszkań dla ludności miejskiej; a tam, gdzie 
z powodu walk długO'trwalych okolica uleglazniS'zczeniu. 
również ludność wiejska pozostałla' bez: dachu. Głód miesz< 
kań wystąpił zwłaszcza siLnie w miastach w obrębie b. zab'O< 
rów rosyj'slciego i częśdowo austrja'ckiego. Szaz,ególnie 
w Warszawie dało się to niedomaganie odczuć w stopniu 
bardzo silnym, achodz[ tutaj nie tylko o brruk tanich mieslz-:; 
kań dla uboższej ludności, ale wogóle o brak mieszkań dla 
wszelkich waTstw ludności. WtaTsz;awa przestała normalnie 
się za:budowywać 'Od r. 1906, dzięki różnym warunkiom, 
o których rue podobna tutaj się rozwodzić. W dalszym ciągu 
W'Oj'Ilra powst1'lZ1ymałazupdnie budownic1two, po wo.jnie zaś 
zupełiny brak kwp;itałów. Stare, zrujnowane domy USUWalIlO, 

nowych nie przybywało, a tyl1ucz,asem ludność siLnie się 
zwiększała. Warszawa w r. 1913 Uczyła 845.000 mieszkań~ 
ców, obecnie liczy przeszło miljon. Stosunki, natul'\aillie na 
skalę mniej napiętą, powtal'izają się w wielu miastach, zwlasz~ 
cza w wojewódZ'twach wschodnich, gdzie małe, zaniedbane, 
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dawne milasteczka zostały sadybami władz powiatowych, 
a niekiedy i wojewódzkich. 
Powstała sytua·cja, w której, gdyby 'Pozostawiono właści~ 

cielollll domów wolną rękę '00 do wYlllajmu lokali i wyzll1a' 
czania cen, powstałby wyuzdany wyzysk. Państwo musiało 
wYSltąpić w ohronie słabszego, a więc loik:atorów. 
Sprawę mie:szkarriową usiłował ,regulować w tym duchu 

już Rząd Regencyjny ustawą z dn. 4 września 1918 r. o tym~ 
czasowej ochroiIlie lokartorrów. Ustaw~ ta, a w dalszym ciągu 
dekrety IZI dn. 19 grudn:ia 1918 r. i z d:n. 16 stycmia 19]9 r., 
ora:z ustawa z dn. 28 czerwca! 1919 r. obejrrnowlll'ly tylko b. za~ 
bór rosyj'ski. Dopiero ustawa z dn. 18 grudillia 1920 r. regu: 
luje sprawę na rp,rzestrzeni całego Państwa: przelicz'a:jąc wy .. 
sokość komoTlIlego, co było WlskazJaille 'z powodu spadku wa~ 
luty, zatwierdzała ipTawo pozosrtawa:nia lokatora w wynaję~ 
tym lokalu i formułowała te wyjątkowe sytUlalcje, kiedy wła~ 
ściciel mógł wymówić mu lokal, ustanawiała urzędy rozjem~ 
cze do spraw najmu, a także moratorjUlffi dla bezrobotnych. 
Ustawa z dn. 11 czerwca 1924 ,r., uchyla:jąca poprzednie prze~ 
pisy, rozszerza IZiIla'cZ>nłe zakres 'OchrolIlY, między i[ljfierrni ota~ 
cza opi~ką i sublokatorrów zarówno w stOSlUn:kU do właści~ 
ciela domu, jak i lokatora .odnajmującego część ,swego 
mieszkail'rila', wyzn:acza wysoko'ść Iwmorll1ego w zł'Oltych \na 
razie, jako 5 %-25 % komornego przedwojennego (dla bu~ 
dynków f,aJbrycznych 50 % ),z podwyżkarrni systematycz~ 
nemi co kW3Jrtał, wyIIloszącemi 4 % kwartalnie do ;końaa: roku 
1924 r., a: od stycznia! 1925 r. - 6%. Jedll1ak, w obliczu .silnego 
zastoju w przemyśle i braku pracy, usrtawowoZlawiesz'Orrlo 
wzrost stawek komornego d1ia mieszkań }ednopoikojowych 
na czalS od l kwietmJia 1926 r. do końca 1926 r.; irozporządze' 
nia Prezydenta R'zecz)'IPosrpolitej dwukrotnie przedłużały to 
z~wie~zenie i w chwili obecnej ostateczny jego term~n kończy r/ 
S1ę l lipca 1928 r. Rząd w drodze ustawy o ochrClłme lokato. {'.II (f) 
rów przeciął możliwość wyuzdanej spekulacji mieszkaniami. ;J U 

lOhmLJOTEKl\ nLl'. y,'SZYST:-: i(,; ł 
im. H. KOŁŁF!ThJ;\ 

w Dąbro\i.)je ~ Górniczej 
al. Kr. J. Sobieskiego Nr. 19 
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Ale to nie rozwiązywało sprawy: nie usuwało braku miesz~ 
kań i nawet na przyszłość pogorszało sytuację, bo ustawy nie 
przewidywały środków na ZlasaooiClZą n~prawę rujnujących 
się domów. Nadto zrodziła się spekulacja mieszkamdowa no~ 
wego rodzaju - 'z,e strony loka,torów. Natomiast n~a budowę 
nowych domów, które jedynie Z\apewniały na trwałe ukaza~ 
nie się ,stosunków normalniejszych, nie było w kraju, ogoło~ 
conym z kapitałów z winy inflacji, potl'lzebnych środków 

materjalnych. Państwo zmuszone było 'P'rzyjść z pomocą: 
otworzyło kl-edyty kooperatywom mieszkaniowo~budowla~ 

nym, ułatwiło im dostęp do gruntów (na zasadzie dzierżawy 
wieczystej). Samą pomoc jednak uregulowała dopiero osta~ 
tec:zme ustawa o rozbudowie miast z dn. 22 kwietnia 1927 r: 
pierwszeństwo w .otrzymywaniu pożyczki rządowej ma.ią 
spółdzielnie mieszkaniowe i m.ieszkaniowo:<budowlane, oraz 
instytucje społeczne, zwłaszcza te, które budują domy 'z ma~ 
łemi mieszkamiami; na budowę domów ogniotrwałych udzie. 
lane są pożyczki do wysokośd 90 % kosztów budowy 
(bez wartości placu), o H'e budują się gmmy mi,ejskie, spół~ 
dzielnie lub instytucje humanitamo~Slpołeczne. Na fundusz 
rozbudowy miast wpływa część podatku od lokali, oraz od 
placów budowlanych. Ustawa ta właściwie Z!amyka sobą 
wstępny okres budownictwa spółdzielczego, korzystającet:!o 
z kredy,tów państwowych w :sposób dość chaotyczny i na 
warunkach dość lliieokreślonych. \Via'rto zamaczyć, iż, o ile 
po wojnJie odbywało się gdziekolwiek. w miastach budownic~ 
two na większą skalę, ,działo się to w drodze udzi,elalllia 'Przez 
państwo pomocy pożyczkowej kooperatywom różnego typu 
mieszkaniowym i mieszkaniowo.budowlanym. \\1 chwili 
obe'ooej zarejestrowamych jest 559 'takich koopera.tyw. Nie 
w1szystkie jednak są czynne, bądź toz braku wydzie~onych 
im terenów pod budowle, bądź niewyZ'll1aczen~a kredytów. 
N atura1nie, znaczna część tych kooperrutyw przypada na 
\Varszlll.wę, a mianowicie 196, w tej liczbie 133 ul'!zędniczych, 

102 



i woJskowych, 12 robotniczych, 51 mieszanych. Dzięki tym 
zrzeszeniom Warszawa została otoczona wieńcem różnych 
kolonij, już zamożniejszych, jak kolonja im. Staszica ikolonja 
im. Lubeckieg.o, lub kolonja na dole za szpitalem Ujazdow. 
skim, już uboższych, jak budująca się obecnie na Żolibo~ 
rzu duża kooperta1tywa robotnicza. Ta działalność budowlana 
osłabiła nieco głód mieszkaniowy z'arówno w Warszawie, 
jak i w mych miastach (Lwów, Kraików, Wilno, Łódź, Lu: 
blin), Jednak, jak dotychczas, nie zaopatrzyła warstw uboż~ 
szych, najbardziej potrzebujących pomocy, w dobre i tanie 
mieszkania, gdyż niewielkiej liczby kooperatyw robotniczych. 
a 'nkkiedy pseudoąobo,tniczych niepodobna brać w rachubę. 

P'll.'rę ,słów o działalności w !tym kierunku gmin miejskich. 
W W ars~awie pod naciskiem napływu ,repa.trj antów, 

zwłaszaz:a z Rosji, wybudowano t. .zw. baraki, obróco:ne obec
nie Il1ll użytek bezdomnych. Są to budynlcl. mało trwałe, urzą-
dzone jako rzecz tymczasowa, przejściowa. Obecnie muni~ 
cypaLność warszawska utrzymuje 97 baraków, łącZinie 12 temi, 
które przejęła od Towarzystwa Czerwonego K,rzyża 

w dniu l stycznia 1928 r. (Cz,erwo:ny Krzyż miał 58 baraków). 
Naturalnie, tych baraków niepodobna traktoWlać, jalko budo. 
wnictwa tanich mieszkań dla ludności uboższej. Dopiero 
obecnie sp'rawa za,czyma się wysuWlać na porządek dz,ienny 
w różnych municyp'a1nościach, gdzi,e w radach miejskich 
przeważają prlz~ed:stawiciele robotników. Począ,tek dał Sosno~ 
wiec i Piotrków. Mówi się o tern w Łodzi i w Warszawie. 

Istnieje jedruak odłam jeden obywateli, który umiał się za~ 
knzą'tnąć żywo około rozwiązaJnia kwestji mieszkaniowej. 

Jest t.o młodzież akademicka, a więc młodzież kształcąca 
się w wyższych uczelniach. 

Organizacje młodzieży zaiczęły budować dla siebie domy. 
W Warszawie zbudowano dom dla aamdemików i dom dla 
~kademiczek, każdy obliczony n:a 300 miesZikań, a nadto dom 
dla studentów wyznania mojżeszowe'go na 150 mieszkań. 
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oraz buduje się olbrzymi dom na 800 miejsc. Poznań zaopa" 
trzy! się w gmach dla 450 osób. Kraków wybudował dom dla 
200 medyków Hd. Nic już nie mówimy o pomniejszych ogni S" 

kach, a także a:ni o sanatorjum w Zakopanem ani o letnich 
kolonj;ach akademickich nad morzem i w Wileńs'zczyźni~. 
Orgarni,z~cje młodzieży urządzały ,dni składek p ubli CZ!Jlych , 
wyjednywały subsydja (niektóre samorządy i stowarzysze" 
nia dawały 'za'pomogi, zastrzegając illa studen,tów 'swojej 
okollcy określoną liczbę !pokojów). Ale przedewszystkiem 
młodzież brała na siebie ,spełnianie wszystkich robót Około 
budowli, niewymagający:ch fachowośoi: nosiła materjały, 

lasowała wapiIlO, dobierała deski i t. d. Przy budowie domu 
krakowskiego każdy 'zestudeilltówobowiązarny był pl'lacowae 
przez 60 drni w ciągu roku, a ponieważ roboty przeciągnęły 
się na rok następny, przetO' każdegQ z nich 'Obłożono jeszcze 
pracą dO'datkową 30 dni. Ta praca młodzieży przy budowie 
jednego z domów przedstawia wartość kilkuset tysięcy zło
tych. Postępowanie młodzieży wskazuje, z jakiemi trzeba 
było walczyć trudnościami flInansowemi przy budowie 
domów. 

Wiele z domów wybudowanych 'przez kO'O'peratywy ma 
pl'Izy sobie kawałki wolnej ziemi od kilkudziesięciu metrów 
do paruset. Są to domki z ogródkami. Kooperatywy roboto 
nicze, p'aropiętl'O'We, marzą o uzyskaniu miejsc'a gdzieś w po" 
bliżu na skwery. Istnieje łaknienie naturalne dostępu do ka~ 
wałka ziemi niezabudowanej, umożliwruającej O'dpoczynek 
i świeże Ipowietrze. Zakładanie 'Ogródków robotnic,zych, 
działkO'wych, jak dotychczas w bardzo małej mier:ze, zaspo" 
koiło Itego rodzaju bakll1iernia. Niewątpliw~e, w związku ze 
sprawą mieszkaniową pozostaje sprawa 'tanich O'gródków, 
t. j. niewielkich działek ziemi w obrębie miasta, lub w ich po; 
bliżu, wydzierżawianych zgłaszają,cym się, którzy zamierzają 
uprawiać te kawałki gnm,tu własnoręcznie na swój użytek 
lub dla przyjemnośoi. Og,ródki :te mają nieco daleką, ale nie" 
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zbyt bujną 'przeszłość Zla sobą: w Warszawie Towarzystwo 
Ogrodów Robotniozych powstało w r. 1907, tak samo już 
przed wojną istniały takie organ~za.cje w Łodzi i w Lublinie. 
Instytucje te w obrębie Kongresówki miały chwile nieco sil
niejszego rozkwitu w okresie woje:nnym: dosta,rczały doraź~ 
nej pomocy w sprawie wyżywienia rodzinom, mają<:ym 
dz1alki. W tym <:elu np. w Częstochowie w r. 1915 Magistrat 
rozdzielił nieużytki na poletka po 50 prętów kw. i rOZlp.osażyl 
pomiędzy robotników. W Warszawie r. 1916 zaznaczył się 

silnym względnie rozwojem ogródków: z 217 działek w r. 1915 
liczba ich wzrasta na na 1135 w r. 1916 i dosięgla: swego naj. 
wyższego poziomu 5.937 w T. 1920, poczem spada i w r. 1926 
wynosi 1186, poniekąd z powodu zabra:nia wielu uprawia. 
ny<:h placów pod budowę; w r. 1927 Towarzystwo warszaw· 
ski'e dzierżawił.o .obszar ziemi 60 morgów (około 30 hekta
rów), który podzieliło na działki po 200 mt. kw., po 5 zł. od 
działki. Nadto w r. 1927 powstało w Warszawie Towarzystwo 
Ogródków Rodzinnych, które wydzierżawiło od miasta 50 he_ 
ktarów ziemi 'i podzieliło na 150 działek w przybliżeniu po 
300 mtr. kw. Ale prz,edewszystkiem należy wymienić towa
rzystwa ogrodów działkowy<:h w obrębie b. zaboru pruskie. 
go, t. zw. S <: h r e b e r g a r t e n, które na pielTWszem miej. 
scu wytykają sobie zadania :natury społeczno.wychowaw~ 
czej. Istnieją na Górnym Ślą'sku, w Poznaniu, Gnieźnie, Gru. 
dziądzu, Bydgoszczy, Pleszewie, Kępnie, Ostrowiu. Najwię· 
cej towarzystw ogrodów działkowych posiada Poznań, aż 18 
(2399 <:złonków): dzierżawią one grunta państwowe i prywa
tne, większość znajduje się jednak na g'runtach miejskich. 
Przeciętna wielkość działek wynosi 250-500 mtr. kw. Nadzór 
nad towarzystwami, dzierżawią<:emi grunta miejskie, speł. 
nia Magistrat po przez osobny urząd ogrodów działkowych, 
utworzony przy Dyrekcji Ogrodów Miejskkh, a 'także 
przez specjalnego instruktora. Uprawa gruntów jest na wy
sokim poziomie. Towarzystwa na gruntach miejskich posia-
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dają każde boisko i miejsce do zabaw i gier dla dzieci i mI o; 
dzieży. Dzieci spędzają czas pod kierownictwem wychowaw~ 
czyni i 'Otrzymuj ą mleko i chleb za nieznac~ną opłatą. 
Ciekawą formę organi:zlacyjną przybrało towarzystwo 

ogrodów działkowych w Królewskiej Hucie - "Towarzy. 
stwo Przyjaciół Ogródków", istniejące od roku 1905 jako 
Sch r e b er g a r ten v e rei n. W r. 1924 Towarzystwo 
przekszltałciło się w l~oO'peraltywę, posliruda:jącą 149 czlooków, 
pra,cow:ników umysłowych i fizycznych. U dJział 'członkla: wy; 
nosi 100 zł. i spłacany jest ratami rocznemi po 8 zł., prócz 
10 zł. wpisowego. Członkowie nadto opłacają czynsz dzier~ 
żawny i drobną składkę :na koszta administracyjne. 

W r. 1927 sprawa ogródków działkowych nlabrała u nas 
nieco większego rozmachu. 

A mianow:icie w lipcu 1927 r. odbył się w Poznaruiuzjazd 
przedstawicieli instytucyj państwowych, samorządowych 
i społecznych w 'sprawie ogródków działkowych: uchwalono 
powołać do żyda: związek: towarzystw ogródków działk;)~ 
wych i sta1rać się o ustawowe uregulowrunie sprawy. W paź; 
dziemiku 1927 r. w MagistTaick ffi. W.arsllawy odbyła się koo; 
ferencja w sprawie ogródków dzilałkowych, izwolana przez 
Magistrat ze współudziałem przedstawicieli Ministerstwa 
Pracy i Opieki Społecznej i Instytutu Gospodarstwa Spo~ 
łeomego. Na mej postanowiono !powołać do życia odrębny 
refel'lat ogródków działkowych przy Magistracie. 
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III. 

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO~OŚWIATOWA. 

I. ORGANIZACJE OśWIATOWE, WCHODZĄCE W SKŁAD SKARBU 
PRACY OśWLATOWO-KULTURALNEJ I FEDERACJI TOWARZYSTW 

OśWIATOWYCH. 

Z natury rzeczy w przyszłości na samorządach- spocznie 
w iZlnacznej mierze troskia: o podniesienie poziomu umyslo: 
wego i kulturalnego ludności kraju naszeg.o, jeśli nd.e w ~na. 
czenru pobudki, k,tóra zawsz,e będZlie wychodziła od stowa
rzyszeń i wogóle od różnych organizacyj nieurzędowych, to 
w postaci zrupomogi materjlamej, udzielanej tym inicjatywom. 
W chwili .obecnej, sam.orządy w Iz:a.sadzie nie wychylają się 
po'za sferę pO'czątkowego i n:iż'Slzego szkolnktwa, ogólnego 
lub zawodowego. Jedynie sam.or,ządy miejskie uzupełniają tę 
troskę o naucZlanie takiemi zadaniami, jak dożywianie pew~ 
nej liczby dzieci, jak np. w Warszawie zakładanie hurtowni 
sprzedaży książek i materJalów piśmiennych Ci wSIpieranie 
kredytami spółdzielni uczniowskich), a nawet odXlieży i obu, 
wia po cenach ulgowych, lub jaJe systematyczne urządzanie 
popularnych a ta:nich koncertów dla młodzieży szkolnej (tak: 
samo udzielanie tanich biletów na pr:zedstawienia i koncerty 
związkom z'awodowym) i prowadzenie kinematografu. Je~ 
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dają każde boiskO' i miejsce dO' zabaw i gier dla dzieci i mło
dzieży. Dzieci spędzają czas pod kierownictwem wychowaw::: 
czyni i 'Otrzymują mleko i chleb za nieznaczną opłatą. 
Ciekawą formę orgalllizla:cyjną przybrało towarzystwo 

ogrodów działkowych w Królewskiej Hucie - "Towarzy' 
stwO' Przyjaciół Ogródków", istniejące od roku 1905 jako 
SchrebergartenvereilIl. W r. 1924 TO'warzystwO' 
:przeksz1tałciło się w i~ooperaltywę, po.SJiadającą 149 CZłOll1ków, 
pracowników umysłowych i fizycznych. UdJział 'członOOa: wy" 
nosi 100 zł. i spłacany jest ratami rocznemi po 8 zł., prócz 
10 zł. wpisO'wegO'. CzłonkO'wie nadto opłacają czynsz dzier::: 
żawny i drobną składkę :na koszta administracyjne. 

W r. 1927 sprawa ogródków działkowych nlahrała u nas 
nieco większego rozmachu. 

A mianowicie w lipcu 1927 r. odbył się w Poznaniu zjazd 
przedstawicieli instytucyj państwowych, srumorządowych 
i społecznych w sprawie ogródków działkowych: uchwalono 
powołać do żyda: zwią.zek towarzystw ogródków działko:>::: 
wych i starać się o ustawowe uregulowanie sprawy. W paź~ 
dzierniku 1927 r. w Magistrade m. W.arsZ1awy odbyła się koob 
fer·encja w '5prawice ogródków dzila.łkowych, Izwołallla przez 
Magistrat ze współudziałem przedstawicieli Ministerstwa 
Pracy i Opieki Społecznej i Instytutu Gospodarstwa Spo::: 
łeomego. Na mej posta:nowiono \powołać do życia odrębny 
refenat ogródków działkowych przy Magistracie. 
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III. 

DZIAŁALNOść KULTURALNO<OŚWIATOWA. 

I. ORGANIZACJE OśWIATOWE, WCHODZĄCE W SKŁAD SKARBU 
PRACY OSWLATOWO-KULTURALNEJ I FEDERACJI TOWARZYSTW 

OŚWIATOWYCH. 

Z natury rzeczy w przyszłości na samorządach- spoczrue 
w2'Jll:acznej mierze troskia: o podniesienie poziomu umysło< 
wego i kulturalnego ludności kraju naSlzego, jeśli uie w ~na< 
czen~u pobudki, która z.awsz,e będzie wychodziła od stowa; 
rzyszeń i wogóle od różnych organizacyj nieurzędowych, to 
w postacizrupomogi materjlamej, udzielanej tym inicjatywom. 
W ,chwili obecnej, samorządy w Iz;asadzie nie wychylają się 
poz·a sferę początkowego i ;niższeg.o szkoln.ktwa, ogólnego 
lub zawodowego. Jedynie samorządy miejskie uzupełniają tę 
troskę D nauc2'JalIl'ie takiemi zadaniami, jak dożywianie pew< 
nej liczby dzieci, jak np. w Warszawie zakładanie hurtowni 
sprzedaży książek i materJałów piśmiennych (i wSiPierarue 
kredytami spółdzielni uczm.iowskich), a nawet odZlieży i obu~ 
wia po cenach ulgowych, lub jaksystematycZlne ur1ządzalIl:ie 
popularnych a ta:nich koncertów dla młodzieży sz.kolnej (tak 
samo udzielanie tanich biletów na pr:zedstawienia i koncerty 
związkom z'awodowym) i prowadzenie kinematografu. Jed< 
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nak naogól dotychczasowadzialaJ.ność w tym kieruniku na" 
wet Isamorządów mieJskich nie griz:eszy Izbytnim rozmachem. 
ZdarZlało się nawet, iż wobec przesilenia spowodowanego 
spadkiem złotego w r. 1925-1926 niektóre samorrządy zmniej" 
szyły rozmiary dożywiania dzdeci (Wars.zawa), lub USlZCZ'll" 
pliły wielkość zapomóg, idących na działalność oświatową 
pozaszkolną. Skutkiem tego np. liczba kursów pozaszkolnych, 
prowadzonych przez PoLski Związ,ek Nauczycieli Szkól P::>. 
wszechnych, wynosząca 836 w ,r. 1924-----1925, 1695 w r. 1925-
1926, spadła na 1002 w r. 1926-1927. 

\V tej dzialalności o śWli at owej samorządów chodzi nam 
nara~ie o t. zw. oświatę pozaszkolną, połeigającą na ksztalce" 
niu dOr'osłych. 

W tvrn wypadku p,rzoduje Warszawa. 
Po wyjśdu wojsk rosyjskich KOIIIlitet Obywatelski m. st. 

Warszawy natychm:ias1t !powolal do życia Wydz,~ał Oświeoe~ 
ni,a, Wydziialza!ś wyłonił z 's!iebie Sekcję Kursów dla doro~ 
słych. Po Komitecie prz,ejąl ją Magistrat m. Warszawy. 

Chodziło o~sztJaleenie dorosłych rÓŻrnego rodzaju, 'za,eząw" 
szy od an:ałfaibetów i pół"analfalbe:tów, a skońozywszy na 
tych, którzy pragnęli uzupełnić posiada:ne początkowe wy" 
ksztakenie. 

S:kutkiem tego na KUl"Isruch dla: Dorosłych z biegiem cz,asu 
powstały rÓŻrne szczeble na'llczarua. A zatem istniały w roku 
1926-1927: Kursy Początkowe dla młodocianych w wieku lat 
14-18 (37 kompletów i 1353 słuchaczy); trzechletnia S~koła 
Powslzechnladla Dorosłych i Młodocianych (prlOwaJdzona 
w 10 ogniskach d1a 1893 sluchruczy); czteroletnie Kursy Po" 
czątkowedla Dorosłych (71 kompletów i 2364 osoby zapisa" 
ne); w końcu Uniwersytet Powszechny, oparty nasyste" 
ma!tycznych kursaich rocznych lub :kił~oletn:ich. P,róozi rrauki 
systematycznej urządzano odczy,ty (378 odczytów w ciągu 
roku), wydeczM miejskie i podmiejskie (w liczbie 736), ula" 
tw~alfio na'bywanie biletów do tea:trów i na koncerty. Między 

108 



innemi zakładano świetlice (16 w r. 1926-1927), z których 
6 prowadziło Koło Pomocy Kulturalnej, powstałe z inicjatywy 
Kursów: starsi świetliczanie organizowali na swoją rękę 

świetliczki dla młodszych kolegów. Są świetlice Slpecj alne dLa 
dziewcząt i świetlice koeduka-cyjne, a w świetlicach istnieją 
koła samoksztalcenia, grupujące młodzież według jednakich 
upodobań. Oprócz zabaw młodzież spędz-a ClZlas na uczeniu 
się rysunków odręcznych, robót ręcz:nych, deklamacji chó. 
ralnej, śpiewu, muzyki, na słuchaniu 'pogadanek i czytanek. 
Nadto Wclra-Żlru się ją do pracys!połec'znej: świetHClzanie od~ 
wiedzają opiekuńcze instytucje społeczne, na kolonjach let. 
nich ur1ządzają pr:zedstawienia teatraLne i zabawy dla mło. 
dzieży wiedskiej i t. d. 

Z inicjatywy Kursów warszawskich powstało w r. 1919 
CentraLne Biuro Kursów dla Dorosłych. A mianowicie Kursy 
m. ist. Warszawy, jako największa i naj!poważlIliejsza w Pol. 
sce placówka kształcenia dorosłych, w naturalny sposób stały 
się poradnią dla tego rodzaju pocizyuań na prowincji. Roz~ 
rost iporadni, konieczlllość uskutecznienia prac badawczych, 
dostosowanych do potrzeb pl'orwincji i t. d., wytworzyły ko< 
n:ieczIlJość powołanila: do życia samoistnej organiz'acji instruk. 
tOl'skiej w zakre-sie kształcenia dorosłych. CentraLne Biuro 
stało się zl"lzeszeniem pracowników Slpoleozno.oświatowych, 
usiłujących stworzyć nowe zastępy tego rodzaju działaczy. 
A Mtem u1'lządzJll kursyiJnstruktorSikie d1a organizato,rów 
i nauczycieli kursów dla dorosłych. Do maja 1927 r. :z'orga. 
nizowano 108 takich kursów instruktorskich dla 6337 osób: 
odbywają się bądź w Warszawie, bądź na prowincji (odręb. 
ny typ tworzą krótkie kursy w semim,arja1ch nauczycielskich, 
mające wykazać słucha,czom -znaczeni,e oświaty poza'Slzkolnej 
i konieczność poważnego stosunku do tej 'P-racy). Weszły 
w'zwyozaj wyjazdy instruktorskie na prowincję, są zwoły. 
wane zjJalzcly i konferencje, pl'OWadZOlle prace badawczo. 
nwukowe. 
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Centra.1ne Biuro Kursów dla Dorosłych pozostaje w ży" 
wym kontakcie z pokrew:nemi instytucjami, w tej liczbie 
z Wydziałem Oświaty PO'zaszkolnej Polskiego Zwią;zku 
Naucz.yciełi Szkól Powsze'chnych - ,ilIlstytucją 'z:aslużoną na 
polu oświJaty 'Pozaszkolnej. 
Wydział Oświaty PozaszkoLnej stworzył w poszcz,ególnych 

województwach komisje, które w HCiZ1bie 13 dają od siebie 
pobudkę do pracy oświrutowej w obrębie swego terytorjum. 
urządzają tam kursy instruktorskie, oraz zja,zdy. Każda ko~ 
misja mla: pod sobą pewną liczbę og.nisk, największą w ko> 
misji łódzkiej. bo a,ż 71. Ogniska, te są miejscami odbywania 
kursów, z'akladania bibljotek,chórów i t. d. Wprawdzie z po~ 
wodu zmni'ejsz,enia subsydjów samorzą:dowych dz;ia~alność 
Wydziału w r. szkolnym 1926-1927 odbywała się w mniej" 
szej lic:zbie ognisk. ale swoją drogą była bardziej napięta 
niż w wku 'Poprzednim, a mianowicie było: 

192'1-25 1925-26 1926--27 

1. Kursów dla dorosłych 886 1695 1002 

2. Słuchaczy na kursach 22101 29.819 29.427 

3. Odczytów i pogadanek . 969 3.281 6.077 

1.1. Bibljotek (organizowano 
prowadzono) . 138 120 825 

5. Przedstawień teatr alnych 1.925 1,783 3.362 

6. Chórów. 78 231 272 

7. Orkiestr. 39 47 73 

8. Kursów instruktorskich . 10 9 

Ale na tern nie końc,zy sdę dz]ala1ność Wydzii,ału. W r. 1924 
powolał do żyda Uniwersytet WieJski w Szycach, oraz dał 
początek Towarzystwu t. zw. Uni!wersytetów Powsz,ecooych 
Regjonalnych (w r. 1927 działały uniwe:rsytety im. St. Ko" 
narskiego w Sandomierzu, im. Witkiewicza w Zakopanem, 
im. Staszka w Sosnowcu, uniwersytet w Rzeszowie. w Czę> 

110 



stochowie, oraz zamierzano powołać taką instytucję na Pod" 
lasiu), a wraz z niemi rucho~vi regjonalnemu, dążącemu do 
stwarz'ania samodzielnych ognisk kultury na prowincji, 

Centralne Biuro Kursów dla Dorosłych i Wydział Oświaty 
Pozaszkolnej z natury rzeczy wejść musia.ly w 'stosunki trWlał: 
szez i1lJ!l-e!mi organiza.cjami. Zaczął powstawać :zlespół insty:: 
tucyj i Zw1ą1z:kÓW wSlpółdziałaj ący,eh, w począltkaeh samo .. 
rzutny, .a nlaSitępnie połączony swojego rodz,aju wspólną wię. 
zią. Już w V/ydZiiale Oświaty Pozaszkolnej :znaleźli się przed. 
stawiciele następujących orgmrrizacyj: Centralnego Związku 
Młodzieży Wiejskiej, Centra;mego Związku Kółek RomIi" 
czych, Związków: Bibljotekarzy Polskich, Teatrów Ludo" 
wych, Polskich St'Owar'zYSizeń Spożywców ;i ZllLwodowego 
Nauczycieli Szkół Średnich, Skarbu Pracy Oświatowo.Kultu. 
ralnej, Instytutu Oświaty i Kultury im. Staszica. 

O zadruniruch ich mówią nazwy same - wyja:śnien.ia wy" 
maga jedynie Instytut lim. Staszica i Skarb Pracy Oświaltowo$ 
Kulturalnej. Pierwszy założony w r. 1919, po próbach roz. 
leglejszych, ,0grJaniczył swoją działałność do. ipf1opag.andy ozy, 
telnictwa i zaJkładaIllia bibljotek. Skarb zaś Pracy Oświatowo. 
Kulturalnej, założony w r. 1922, był pierwszą poważniejszą 
próbą ściślejszle.go z·e'Sipolenia instytucyj 'Oświatowych, st'O· 
jących nla grunoie pokrewnej [deologji społeaznej. Jeslt roia. 
nowide instytucją z,espalającą wysiłki różnych stowarzYSiz,eń 
i z,akładów oświat'Owo"kulturalnych, celem pozyskania śf1od~ 
ków materjalnych na ,oświatę. Cele Skarbu są bardzo 
rozległe, jednak na razie chodzi mu głównie o stworzenie 
Domu Pracy Instruk,torskiej. Dom ten bybby zborn:em miejs. 
cem dla wysiłków pOszlcJze,gómych towaT1zystw. Ob eonie 
w swojemstadjum tymczasowem jelst to swego rodzaju bur~ 
sa dLa; uczestników różnych kursów, zjazdów i t. d. (do Skal'. 
bu wchodzi 51 ins'tytucyj, z pośród oświatowych wszystkie 
powyżej wymienione, na·dto Powszechny Uniwersytet Ko~ 
respondencyjny, Towarzystwa "Świetlica" i Krajoznawcze,.. 
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Towarzystwo Bib1jotek Powszechnych i t. d.). W r. 1927 
powstała idea stworzenia równoległego do Skarbu Pracy 
Oświatowo~Kulturlalnej innego zespołu - Skarb zespala 
działalność fina:ns.owodnwe:stycyjną w zakresie .oświaty po" 
zaszkolnej, Federacja zaś Ośwliatowa Organilz:acyj S'Po1eaz.::: 
nych zespalałaby samą działalność oświatową, zwłaszcza na 
prowincji. Federa,cja w rdzeniu swoim składa się z tych sa.::: 
mych instytucyj, które utworzyły Skarb (przyłąClzyły się 

T. U. R. i Związki St~ze1eckie i Osadników) i które w za.::: 
sadzie hołdują pokrewnej ideologji w zakresie działalnośd 
kultura1no.:::oświat.owej pOZlu'Sizkołillej. Innem uwieńczeniem 
tego zespołu jest Studjum Pracy SpoleCłzlIlo.:::Oświatowej przy 
vVolnej Wszechnicy Polskiej, przygotowujące ka:dry bardziej 
wyrobionych 'Pra1cow:ni;ków oświa<towo.:::ku1turalnych. 

Zarówno Skarb, jak Federacja obejmują związki i orgia" 
nizacje, mające siedziby swoje głównie w Warszawie. P{)za 
tym ,zespołem pozostały illa raJzie instytucje drobniejsze, ma.::: 
jące ognis:kia: swoje poza obrębem stolicy, przedewszyst1dem 
Uniwersytet Ludowy im. A. Mickiewicza (z,a.:łożony w r. 
1898). UlIlliwer'syttet ten, tak zasłuźOlIlY w przeszłości, obecnie 
częściowo wsiąkł do T. U. R~a, w Krakowie mianowide, ale 
utrzytmał się jako instytucja samodzielna we Lwowie (167 
wykładów i 14.584 słuchaczy w r. 1926--1927). 

2. ZJEDNOCZENIE POLSKICH TOWARZYSTW OśWIATOWYCH. 

Innym zeSipołem oświatowym, mającym także swoje włas.::: 
ne wyraine 'zalba,rwienie, jest Zjednoczenie Polskich Towa:.::: 
rzystw Oświatowych. Wchodzą do niego: Polska Macierz 
Szkoma b. Kongresówki (założon.a w r. 1905), Towarlzystwo 
Czytelni Ludowych, założone w początkach latosiemdzie.::: 
siątych, po zamknięciu przez policję pruską Towarzystwa 
Oświaty Ludowej, Małopolskie Towarzystwo Szkoty Ludo~ 
wej (założone w r. 1891), Polska Macierz Szkolna Ziem 
Wschodnich w Wileńszczyźnie (założona w r. 1919), Macierz 
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Szkolna Cieszyńska (założona w r. 1885) i Mu:eierz Szkolna 
m. Gdańska. 

W większości wypadków są to instytucje mające dużą 
przeszłość za sobą. Wszystkie pow8tałycelem przeciwdzia~ 
łania germanizacji lub rusyfikacji szkolnej, albo celem wy~ 
pełn,ieni:a ja~o ,tako luk w ikultmlzle naszej społecznej, luk 
l11ierwz olbrzymich, wywoływanych śwruadomie priZ1ez 'Polity" 
kę rządów zaborczych. Z natury rzeczy il1!icjatorzy usiłowali 
prowadz.ić swoją dzidamość w lten ,gposÓ'b,a'żeby IZlraizić jalk 
na:jnmiej osób do si,ebie WSIPołelCłZeństwie z powodu Iswoich 
p~ze~onań i dzięki ,temu ściągnąć rz,es:ze uczeslJnJków: w tym 
zespole nawet z ra:dykala ścierały się z biegiemc:z,asu barwy 
j askJrawe i zwolna przystosowywał się do większości za~ 

chowawc!zej, która tworzyła rdzeń tych posterunków pracy 
oświwtowej z okresu za:borów. 

W szystkie te stowarzyszenia starej daty mogą się pochwa~ 
lić pod względem ilośóowym wielkim zasiągiem swej dzia~ 
łalności. 

A "vięc T~wo Czytelni Ludowych rozpościerało swoją dzia~ 
łalność w b. za:borze pruskim: w r. 1926 w 84 obwodach bi~ 
bljotecznych iJstnialo 1.222 biblj otek, w których na IPOdZ'ątku 
roku było 196.176 książek. Z bibljoŁek korzys'talo 54.397czy~ 
telników, wypożyczeń było 683.911. Wykładów z przezrocza~ 
mi urządzono 508, bez przez:roczy 488, Wlierczorów oświato~ 
wych 827. Nwdto Towarzystwo prowadzi Uniwersytet Wiej" 
ski w Dalkach (pod Gnieznem), w Zagórzu (pod Gdynią) 
i w OdolalIl'owie. Si'eć zlałożonych bibljoltiec'z'ek jeSlt najgęstsZ1a 
na Śląsku, ale największa znajduje się w Poznaniu. Urządze~ 
nia te dota,rly i na włeś: wi'eśniacy często są bibljotekarzami. 
Nad całą organizwcją Ispełnia baczną opiekę duchowieństwo. 
T~o SZI~oły Ludowej małopolskie rozpoczęło od z!llkła~ 

dooia szkół, potem przeszło do dz:i:ał;ałności oświatowej po~ 
za:SZ1ko1nej, ,do za!ldadania domów ludowych, w ostatnich cIZIa" 
sach kładło szczególny nacisk na zakładanie bibljotek. Z ko:= 
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nieczności wojna wpłynęła bardzO' ujemnie na działalnośc 
te.go TowarzystWla, które dopiero od laJt paruz.aczęlo powra. 
cać do dawnych sił. W ostatnim roku ~ImJ,:wozdawezym 
W 10 il'W'iąz:kaJch okręgowyoh liczyło 269 kM, a 26.061czlou" 
ków. Kola U'tr,zymywały 61 slzkół powsze.chnych, a nadto 
pod SWO'ją opieką mialy 110. TO'warzystwo prowadzilo kur$ 
sów uzupełn:iających, handlowych, prZemYiSlOiwych,zawodo~ 
wy ch 81 (1.562 uCZlniów), kursów dla dorO'słych ianalbbe". 
tów - 153 (4.060 slucha,ezy), 24 ochronki (\061 dzieoi), 16 
burls (354 wy,chowanków). WY!Pożyczalni 'książek było 347. 
~TYPożycZla;lu~ " czytelrui - 392, czyrt:~lni 194, hlbljotek 
miejskłch - 77, ruchomych - , 795, ks~ążek w bibljotekach -
267.152. Urządzono 20841 odczyty lZobr,a:zami świetlnemi, 

2.26G bez obr,azów, obchodów -- 866, przedstawień, 'zabaw 
i t. d. - 1.604, wydeciz:ek: ludowydl - 32. wieców oświato" 
wych i zjalZldów kierowników (!Z)'ltelń - 108. T"wo posiada 
domów ośw:iałowyoh 112, s:zrkól średnkh 'tU. 

Macierz Szkolna Ziem Wschoooich liczyła w x. 1926 w Wih 
nie i na prowincji 52 koła, prowadziła 69 kursów dla doro .. 
słych (1.589 'slucharczy), 30 sz:k6.1 (1.021 dz.Ied), posiadała 16 
domów ludowych i 30_878 tomów w swoich bibljotekach, 
urzll'dziła 603 odClzyty, 1M przedstawień Itieatr,alnych i 8 wy" 
cieczek. 

Macierz Szkolna w Cieszyń.s!~iem wk;ońcu r. 1925 lic'zyba 
56 kół i 2.277 c:złonków, 54 b'ibljote'l~i, 10.328 tomów; wy. 
głoszono 224 odczyty, ul"zll'dzouo 129 pI1zedstawłeń, 33 festyf 
n,y, 76 obchodów narodowych, 95 zabaw i 19 gwia:zdek dla 
dzieci. W bursie znajdowało ,się 109 uczniów. Koła Macierzy 
Ci'eszyńskiej, poza. granicą ·cz:eską, zlOrganizowały się Jako 
Maderz Szkolna w Czechosłowacji. Ta Macierz w r. 1926 li~ 
czyla 75 kJola, 6.016 c:zło,nków, 64 b~bljoiłeki, 12 czytelni, 7 
szkól śr·edni'ch, 11 szkół ludowych, 2'4 ochronki i 2 bursy. 

Macierz Szkolna w Gdańsku na początku r. 1925 posiadała 
członków Zlałożycieli 451, 'zwy.c.zajnyrch 1.571, :1t"owadzila 
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szkoły ludowe (22 klasy i 382 dZiieci), gimnazjum i 8 ochro ... 
nek.. 

Ale pierwsze miejsce wśród tych towarzystw pod wzglę~ 
dem napięcia działalności przedwojennej, wprawdzie bardZJo 
krótkiej, bo już w grudniu 1907 r., po dwóch latach iSltJni~~ 
nfa, generalny guhemlator warszawski ją zawiesil, należy 
się Macierzy Polskiej b. Kongresówki. Działalność pOwiO~ 
jetru1a Macierizy pod Wiz,gIęciem rozległości swojej ustępuje 
przedwojeI1!Ilej dla tej prostej !przyczyny, że wyręozyło ją 
w tym względzie państwo. Maderz obecruie punkt ciężkJości 
swojej dzialamości usiłuje przenieść do wojewó.@tw wschod~ 
nich. W r. 1925 by,ło ,dzilalają'cych 244 koła, BC1zące 18.274 
członków. Macierz posiadała wtedy 539 bibljotek i 197.334 
książki, oraz 308 czytelni (ostatnio 'zalPadła uchwala, iż każde 
kolo winnlO Zialożyć lOclZytelni). Urzą:dzila 307 kursów dla 
dorosłych i prowadziła 10 t. zw. uniwersytetów ludowych 
(6.082 ,sluchac1zy), 34 kursy meltodyczno~oświa;towe (7.660 
słuchaczy). Między innemi W!prow,adzilazasadę czwórek 
oświatowych: ktośzbieral do1kiola si,ebie odpowiedinią g~o" 
m.a:dkę analfabetów i nauclzal ich wCJzwórce. Taikichczwó~ 
rek było 316, choć istotna liczba ich musi być większa: parę 
organizacyj kobie1cych bowiem uznało cz;wóTłd oświatowe, 
jako obowiązującą formę pracy społecznej swoich Clzłonkiń, 
celem zlikwidowania !ana:1fabe,tyzlffiu w kraju. Zorgam.!i.ZJowa[)Jo 
wykładów i pogawędek 1.062, prlz:edstawień i obchodów 488, 
które objęły 1110.121 osoby, prowadzono 23 szoooły :Pows!z,ech~ 
ue, 22 średnie, 40 zawodowych, 25 bur,s, 22 p!lzedszkola. Nie" 
które koła miały własne księgarnie i positadaly własne domy 
lub 'Zlnajdowaly ,się przy nich domy ludowe. 

W 'związku .z dz:iałalnośdą ZjednoCJzenia Polskich Towa~ 
rzystw Oświa'towych należy słów pla,rę powiedzieć Q Zjed~ 
noczerriu Młodzieży Polskiej, posia.dającem własne czaso" 
pisma i wydawnictwa, drukarnię i księgamię, ale mającem 
zdecydowane zabarwien;ie religijne. Zjeoooc1zenie powstało 
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w r. 1919. W końcu ,r. 1925 było w niem lub utl'!zymyw:alo 
z niem ścisłe stosunki 1.998 stowarzyszeń;Zlar.ząd oblicza, że 
członków w tych stowarzyszeniach (wraz z zakładanemi 
dopiero) było około 80.000. Poniżej przytoczone liczby doty~ 
czą 1.820 stowarzyszeil, które nadesŁały sprawozdania. 
W tych stowarzyszeniach było: 

, ,~ I l:: Z pośród członków pracowało 

Stowarzy- PI 'O -;:,-,:.:: 
I I .l4 ..... <.l , V .~ 

V V 'O Ol ::s 
o rn ~ "O Ol v ..... " ..... "-o 

szenia .... P-. 2 ~ <- ,,'<Il <-'<Il <-
UJ. " 

Ol ::s I-< o o.. P-. " o .... " ..::: .- l:: ·s l:: El 
Ol ~ l:: U I::~ ~ 

m<;skie . 1048 4055!1 2836 9409 3517 15443 6193 

żeńskie. 602 25309 1144 1744 829 9462 7588 

mieszane 56 2031 51 
I 

243 133 1213 380 

I 

Przy stowa:r,zyszeniach istnieją kółka, chóry, urlZąclza się 
wydeczki, przedsrtawienila; amrutorskie i t. d. W rurtoprlZyjrzeć 
się zbliska Uczbie kół i ich SipecjaHzacji: 

I I I I I l' I I 

;.;;l , I OP-. Ol P-. o .... P-. v 
;;:: .~ v ,.c::.~ 0'- 1;;.~ l:: :g ..::: "1 .-
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skie . 325 207 32 74 12 18 i 115 7 

szane . . 34 4 25 6 17 4· l: 7 1 
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Co do samej działalności, to między irrmemi urz~dzono: 

I ;;;l <!J 
CI) l!) po, 'u I ... po, N ClI .::.,..., o <.> "ej ClI +>01 

Stowarzyszenia ..... .:: N "ej 11) ClI S rJl._ 
'0::1 <'>CI) o 'u :;;; "ej':: 

~S CI) u i:: ClI 11) l!) 

I ~'a I 
po, po, :;;; "1'-

ts~ 
ClI ts a: ~~ N 11) 

O 

m~skie . 770 1290612402 g~9 9727 1 568~ 1 2438 

żeńskie 1198 1691 I 69 ~62 609~ 6732 1325 

mieszane. 5~ 18~ I 3 57 573 1119 143 

I 

3. ORGANIZACJE OśWIATOWO-ROBOTNICZE. 

Odrębną grupę wysiłków oświatowo"kultul'iamych tworzą 
starania w tym kierunku organilz,rucyj r'Obotrnic~ch. 

Przedewszystkiem .związków zawodowych. 
N atura1nie,chara:kter tej działalności zależy moooiO od 

ideowego Zla'harwienia 'zrwiązku, n(p. w zwi~:ka,ch lZ:arwodo~ 
wych klasowych poto'żorno nacisk na kształcenie ISlPołeczne 
członków w duchu ideologji socjalistyoznej. Wszystkie jew 
nak związki, mniejSlza o kierunek ideowy, zwróciły uwagę na 
wykształcenie dzia.ł~w'zy związkowych. Wydatki na cele kul" 
tunalno"oświaitowe, iprzeciętne dla wszelkiiego rodzaju ugru" 
powań zawodowych, wynoszą wśród 'Ogółu wydatków 2.9 %. 
Są stoSUnk'OwO w średniem: najwięk'sze w związkach klalso" 
wych, ru mianowicie wynoszą 3.3 % . Liczby te 'Odsetkowo 
przedstaWiają się nieco inaczej, gdy przejdziemy do poszcze" 
gólnych związków. Pod względem wydatków na cele kultu" 
ra;lno~oświatowe miejsce poczesne za.jmują związki pracow" 
ników miejskich i użyteczności publicznej, które łożą aż 12.1 % 
na ,cele oŚ'wiatowe z 'Ogólnej kwoty wydatków, przyczem kla.~ 
Sowy związek sięga aż 12.2 %. \V śród Zjednoczenia Zawo" 
dowego Polskiego działalność w tym kierunku najbardziej 
napiętą rozwij:a Zwiąlz;ek Gómików, bo wydatki na cele 
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oświatowiO~ku1turalne pochłaniaj ą tam 4.6 % budżetu. Warto 
zaznaczyć ,iż ~wJązk:izawodowe na Górnym ŚląSIku bez 
względu na swój kierunek odznaczają 'Słę stosunkowo wysoką 
l"Wotą, łożoną na cele kulturalne i oświatowe: Wołne związki 
nłemieckie łożą 3.8% i 5.04%; Zwią'z,ek ChrJze,ś,cijańsiki Nie~ 
miecki 5.2%. Wśród ruchu chr:ześcijańskiego w Związku 
ChrześciJańskim Zawodowym Robotników Rolnych wydatki 
tego rodzaju pochłaniają 6.8%. W powyższych oblic'zenioch 
szczegółowy;ch nie uwzględniono najsilniejSlz;ego i najzasoh~ 
niejszegozwią:zku zawodowego - Pracowruków Kolejowy'ch, 
w końcu r. 1926 liczącego 66.372 członków Zlapewnionych 
pod względem 'zarobku i dlalt'ego mogących opłacać sY'ste~ 
martY1C1znie składki. Z pośród 123 kół organizarcyjnych tego 
Związku 60 kół posiadało bibljoteki, 85 - czytelnie, 17 -
orkiestry, 12 - chóry; urządziło odozyty 42 kota, kursy -
7 kół, przedstawienia teatrlalne -17, prowadziło wychowanie 
fizyczno~spOlrtowe 12 kół. Od czasu swego założenia, t j. 
od r. 1918, Związek wybudował 3 wielkie domy !związkowe. 
Dom w Warszawie posiada dużą salę koncerltową, sale wy" 
kładowe, pokoje dlJa' ,członków 'przyjezdnych, oraz w swoich 
murach daje schronisko kilku insty;tucjom zawodowym i kul~ 
tur,a1no~'oświatowym. Jedną z tych instytucji jest T. U. R, 
t. j. Towarlzystwo Uniwersytetu Robotniczego, działające 
w ścisłym z,etknięcdu IZ ,ruchem zawodowo~klasowym. 

W poc'zątkach r. 1927 T. U. R. posiadał 69 oddziałów. 

W tych oddziałach urządzla!Ilo odczyty li akaJdemje, a nadto 
systematYC:Zlne sz~oły i kursy. Z pośród 47 oddziałów, o któ" 
rych istnieją drobiarzgowe wiadomości,:m1Iajdowały się Slzkoły 
przy dwóch, kola samoksZ1tałc,eniowe pr:zy 14, kurlsy do~ 
kształ,cające przy 42, kursy prakrtyc'Z1lle przy 16, zespoły mu:> 
zyczne pI'lzy 30, chóry przy 19, 'ze~oły teatralne pTiZy 17, 
koła młodzieży przy 21, kolia sportowe pliZ'y 30 kolach. Urzw 
dzono 135 widowisk teatnalnych, 20 obchodów dła dzieci, 
,'0 wytcieczek mi:ejscowych. Działały bi:bljoteki wędrowne; 
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wycieczki wychylały się :nawet poza granice kraju. Zwłaszcza 
wartO' podkreślić organizacje młodzieży baTldzo ruchliwe, 
które w lmńcu r. 1926 lic'zyly 'okolO' 5.000 członków. 

W tym zespole pracy oświatowej jest najodpowiedniejsze 
miejsce i dla wzmianki Q działalności spółdzielni s'Pożyw~ 
ców. Zrolzumiałą jest r'Z'eczą, iżdz;ialalność kultunli1no:oświa,.
towa spO'żyw,ców kładzie przedewSizystkiem nadsk na pro .. 
pagandę idei ~oOlperacyjn-J71ch. Wy;dział SpołecZlllO~Wycho, 
wawczy przy Związku Spółdziel'l1Ji Spożywców Rzeczypo~ 
spolitej Polskiej (dO' Zwią!zku należy 8(30 spółdz,telni i około 
450.000 członków) [prócz wydawnictw, prowadzi kurlSY spe::: 
cjalne !Z dziedziny koope'ra1cj,iJ i wykłady dla prelegentów, 
urządza kursy letnie, oraz s!półdz,ie:lczie kursy kor1e'spoden" 
cyjne, usiłuje skłaniać stowarzysz.enia dO' zalkładalIlii~a bibljotek 
i czytelni, do urządzania przedstawień teatralnych, wielczO'rs 
nic i z,abaw dla dorosłych, choinek i za;baw dla dzieci, do 
ul'1ządz:a:nia wycieczek, budow,alIlia domów ludowych; kła;dzie 
nacisk (na knz:ewienie idei spółdzielczO'ści w szkołach (sIkle' 
piki UlcZlniowSikie, lustr,ac}e s/półdzieLni Slzkomych i odczyty 
o koope,racj:i). Wzor,em Związku większe spółdzielnie (Lu::: 
blin, Łódź, Częstochowa, Pabjanice, Warszawa i t. d.) pO:o 
wołały u siebie do żyda takie same Wydziały Społeczno::: 
WychowawClze. Wydatki na Ite cele w r. 1926 wynosiły w 69 
stowarzyszeniach, które podlały Q sobie w tym względzie 
wiadomości, średlIl'io 2.2 % w stDsun'ku dO' ogólnej 'sumy kosz::: 
tów handlowych. Ogółem zaś w spółdziem.ia.ch ,zbiorowe wy~ 
datki na ten ·cel wynoszą zraledwie 0.9% sumy kosztów. Kił::: 
krunaście Slpółdzielni wyda:tkuje w granicach 5 % t wyżej -
w stosUl!lku do kosztów handlowych. 

Wa;rtO' zwrócić tutaj uwagę na ustawy, sp:rz:yjające rucho~ 
wi umysłowemu wśród robotników. 

Dla działalności kultura.lno<'oświatowej wśród robotników 
przemysłowych mają znaczenie dwie ustawy (prócz ustawy, 
regulującej długość d'Ilia roboczego - im krót,szy dzień, tern 
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większe są możliwości podniesienia poziomu umysłowegO' 
warstwy pracującelj): 

a) Ustawa z dn. 16 maJa 1922 r. o urlopach dla, pracowni" 
ków, !Zatrudnionych w przemyśle i handlu; 

b) Ustawa z dn. 2 lipca 1924 r. w przedmiocie pracy mlodo" 
cianych i kobiet, według której młodociani obowiązani są 
do uczęsz'czania na naukę dokształcaj 3tcą lub dla anaHa" 
betów. 

Ustawa o dwutygodniowych urlopach i ustawowo przyjęty 
8"godzinny dzień pracy skierowały uwagę organizacyj Spo" 
łecznych na: najwłaściwsze sposoby wykorzystania wczasów 
robotniczych. Różne instytucje organizują w czasie urlopów 
cykle specjalnych wykł.adów dla dorosły,ch i młodzieży za" 
robkującej na świeżem powietrzu, a także wycieczki w kra:: 
ju i zagranicą. Wydeczki te mają przedewszysiliem ceł wy" 
chowawczy na względzie. 

Sprawą racjonalnego wykorzystania wolnego czasu robot" 
nik ów specjalnie zajmuje się SekcJa SpożytkoW1a!nia Wcza" 
sów przy Instytucie Gospodarstwa Społecznego. Zadaniem 
Sekcji jest badanie tego zagadnienia ze stanowiska gospo" 
darczego i społeczno"wychowawczego, opracowa:n:ie odpo" 
wiednkh ustaw, a także udzielanie fachowych porad insty" 
tucjom społecznym. (Rząd udziela subwencyj Instytutowi na 
pr;ace Se'kcji i uczestniczy w Jej pOiSiiedz,enliach w osobie 
swego delegata). W chwili obecnej Sekcja dała pobudkę do 
ustawy 'o przymusowem opodatkowaniu kopalń( od tonny 
wydobytego węgla) ciClem stworzenia ispecja:lnego fun'clu::i 
szu oświatowego dla górników. 

4. PRACA NA WSI. 

Podkreślono już w początkowej ozęści pracy nImeJszej 
całe z,runiedbanie ktrlturalne wsi polskiej. W obLioz:u tego, że 
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ludn.oŚć wiejska tworzy rdzeń ludności kraju (okolo 75 % 
w r. 1921),s'PTiawa podndesieniJa: Jej dobrobytu i kultury z na-; 
tury rzeczy musi w)'isuwać się na przednie stanowisko wśród 
z,adańspołeczno~ośwła towych. 

Punktem wyjścia całej Itejdzialalności, która Zlaklada pod. 
waliny postępu rolnego i ku1tura~nego pomiędzy wieś:niaka" 
mi, są kółka rolnicze. "Kółko rolnicze jest drogą, którą kro~ 
czy uspołecznienie do ludu, jest ma~ką postępu w życ,iu wsi 
na,szej, jest jedyną szkołą, w której nasz rolnik ~dobywa 
wi'edzę, budzi uśpionego ducha, poW'staj,e do żyiCi~ dla lelP~ 
szego jutra", jak powiada je,den z przedstawicieli włoś~ 

ciaństwa. Kółko rołnkze da:Je pobudkę do I~akładania zwią.z~ 
ków i wszelkiego rodzaju kooperatyw na wsi, !krzewi ksztal~ 
cenie się z,lLwodowe i ogólne, zajmuje się sprawami polityki 
gospodarczej, słowem jest organizacją, która wnosi ferment 
życia pomiędzy hierne, a ni'ew)'ikształcone tłumy włościań~ 
skk Dzieje tych kółekrolniclZych, a także ich ,charakter są 
są niecoróŻ1ne w każdej dz,ie1nicy poJskiej odpowiednio do 
wa'runków pr'zesz'łych jej bytu. Wzabor'ze pruskim pierwsze 
takie kółko powsta!ło w r. 1866, a miało :na ,celu przede~ 
wszystkiem podniesienie wydajności gruntów. W przededniu 
wojny, w r. 1914 było w Poznańskiem 395 kółek, z HClZlbą 
14.471czlonków, w r. 1920 - 370 kółek i około 17.000 człon· 
ków. W MałOlpolsce kótka te rozpoczyrnały przeważnie 'Od 
sklepu spółkowego, z bi,eg,iem czasu HOzlba tych sklepów do: 
sz'la do 3000, później kółka 'rolnicze zaczęły rozstawać się 

z tą formą dzialaLrrości, uniezależ:niając ją od ,siebie. W prze' 
dedniu wojny, a w:ięc w r. 1913 było w Malopolsce 1790 kó. 
lek. W 'Obrębie 'zaboru rosyjskiego pierwsZla próba organir. 
ziarc'j,i wieśniacziej powstała! w ,r. 1902 :p'od fikcyjną ustawą 
spół'k:i handlowej, gdyż stosunki rosyjskie ulllliemożliwialy 
założenie właściwe.go kółka rolniczego. DO!piero rewolucjia 
1905 r. ul'altwiła jawną dJziala:1n·ość witym ki:eruniku i w pr'ze~ 
dedniu wojny o~oło Centr.alnego Towarzy.istwa Rolniczeg'O 
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w r. 1913 ogrniskoWlalo się olwŁo 1050 kółek ro~niczy:ch z lic:zbą 
34.924 członków. Ale orgamizrucja Centra:Lnego TO'warzystwa 
obejmowała nie wszystkie kółka rolnioze w zabO'r~ze rosyj~ 
skim: kółka lllależąice do Itej O'rgamilz:alcji składały się z róż. 
nych żywiołów, byli tam włośoiamie, ale byli 'także i ohszar~ 
nky, i ci drudzy rej wO'dzili. Nrutomiast w ,t. zw. !kółkach 
Sf-a,siz;icows:ldch gromadził się żywioł wyłą,ozni~e chłopski. 
T)"ch kółek Sf-asrzicowskich było w ,przededniu wojny około 
700. NiepO'dległość przieiksz:tałcila sItosunki, przein,a,czyła spo~ 
soby łączności pomiędzy kółkarui, a przeclewsz:ystkiem 
umożliwiła działalnO'ść na wielką skalę. W obrębie b. Króle. 
stwa KOlnJgresowego w r. 1925 w Centra:Inem Tow. Rolniczem 
było czynn)"ch kółek] 724,Zi HiCiZhą 69000 cz'łonków. W Centr. 
Związku Kółek Rolniozych ,znajdowa~o się 1400 kółek i 46000 
członków. Nie wchodzimy ani w istotę różnic pomiędzy jedną 
a drugą organ1zaicją, lani nie będziemy wymieniałi tych or~ 
gamza'cyj kooperacyjnych lu:b kredytowych, które O'parły 
się o kółka ro1n:icze, jako o swój pierwotny punkt wyjścia. 
Chodzi lllam jedynie oza1znac'zenie roli tych kółek - O' to, 
że gdziekolwiek kółko takie powsltało, wszędzie ni'emal sta. 
wało się komórką Toz:r1odClzą dla mnóstwa organ1:z!l!cyj ,cha: 
l"akteru najT'Ozma:iitszego, jako to: dla kół młodzie.ży wiejskiej, 
dla domów ludowych, dla bibljotek, lms spółdzielcizych, te. 
rutrów ludowych, stM.Ży ochotniczy'ch poż,a'my,ch,koop'eratyw 
mlecza~skich i t. d., 'z któr)"ch wiele istniało nadal jakO' in. 
stytu:c:j e izupe~rrie niezależne. 

Z poś.ród tych or'galIIiza.cyj, IZi !całym nadskiem należy pod. 
nieść wielką doniostość zwią'zlków młodzieży wiejskiej. 
Są to przednie strarże prz)/iszlego postępu kultura:lnego na 

wsi. 
Organiz.arcje :młodzieży poczęły się w ;zaborze rosyjskim 

beZlpośrednio przed WIOjną z orgalIliiz1a'cyj półlegalnych, ip'Tze .. 
niknięt)"ch duchem opoz)"cY'jrnym. Ruch ogniskował się 
dokoła pism młodzieży wiejskiej: "nrużyna", la !później "Mlo" 
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&1 idą!". Głównym 'Posterunkiem tego ruchu były towa~ 
rzystwa wstrzemięźliwości. Podczas wojny orga:nJz:acje te 
były poste:runikamizbrojillego oporu przeciw oku:pal1!tom, a po 
wojnie stały się za:stępami pospolitego ruszenia kulturalno~ 
oświatowego. W r. 1918 było 167 takich kół, w r. 1922 - 1358. 
W tym roku pewna część kół pr\Zleszla pod opiekę Ce<Iltral~ 
nego Towarzystwa Rolnicze:go, przy którem i obecnie i:stnie~ 
je. Centra!1ny Zwią!z1ek Młodzieży Wiejsk,iej, zespalający po~ 
zosnałe .koła, w x. 1923 liczył 807 kół. N a początku r. 1926 było 
w nim już 1320 kół ,i 37.050 ,c'donków. W obrębie zabIOru 
austrj8ick1ego Małopolski Zwiąlzek Młodzieży w r. 1925 liczył 
935 kół i około 30.000 członków, w połowie 1927 r. 1312 kół 
i około 45.000 oz~onk:ów. KlOla te, to 'o'rgalIliza'c}e, kitórezer= 
wały świadomie z biernością grom8idy wiOlslmwej i stają się 
rozsadnikami pracowników służby slpole,cznej na wielką ska. 
lę. "N a:SiZ związek 'Powstał, stworzony potrlz:ebą ży.c~a', tęsk# 
notą serc młodych, ukochaniem wolności i ludzi" - po~ 

wiada jeden 'z inicjatorów tego ruchu. Niema: a:ni Jednego 
poła działalności, ,}Qtóre pozostdoby nie:t1mięte przez młlQ~ 
dZlież. Młodzież stwarza or;gan~z'acjesportowei ćwiczeń woj~ 
S'kJowych, urządza 'W wiosce zbiO>rlowe giry i 'zabawy, nadaje 
inny kierunek daw:nym wieczornkom, wskrzesza róŻil1e ob", 
chody wioskowe, (w r. 1927 urządziła ogólnopolskie do'żynki 
w Spaile u Prezydenta R:zleC'zy!posp'o~irt:ej), zaipelnia 1li~ższe slZlko~ 
ly rolnicze, marzy o uniwersytecie wiejskim w Szycach, zakła~ 
da orki'estry i lutnie, orga1nizuje pr'zedstawiielnia amatoiriSkie, 
różne odc'zyty 1 pogawędki, a nawet systematyczne kursy, 
stwarza Mbłjoteki, powołuje do żyda slura:że ogniowe, udziela 
pomocy pra,gną,cy\lIl się kszta:ł'oić. Nie zaniedbuje i strony 
bchowoąoluiezej. Między inn:emi zaprząta s~ę :sprawami roI. 
niczo"zawodowemi, gdyż z doświadc:ze.niJa' IzrOlzllt11l'iała, iż, tyl
ko wyka'zawsz:y 'SlWOją sprawność frucniową i po:ży!tek rołIlii~ 
czy, mo~e pociągnąć .za sobą starsze pokolenie wiOiski. Ogta~ 
sza więc konkursy rolnicze, na swoj ą r,ękę krizewi hodowlę 
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drobnego inwentarza, podejmuje poletka doświadczalne, 
urządza wycieczki ,rolnicze, propaguje budowę ustępów i łaź~ 
ni wiejskich, zakłada Itpteczki i t. d. W r. 1925 w obrębie 
Związku było 320 biJbljotek (43.624 tomy) i przypadało 19 
CJzasopism na wioskę, w której dzi:ałało któreś koło mlodzie~ 
ży; pogawędki urządzono w 'r. 1925 w 329 kołach w liczibie 
1342, 189 kół organizowało kursy ogólno~oświa,towe, 92 ,kola 
miały ze'społy Slportowo~gilIIlnaSlty,cZlne. W obrębie Związku 
urządzono 1284 wieczornic, 204 chóry, 67 orkiestr. 1280 
p~zedstawień te'atra,lnych, 75 dożynek W obrębie Związku 
Małopolskiego w r. 1926 wygłoszOillO 4218 refe,ratów, urzą~ 
dzono 258 kur,sów, pr,zeważnie doks'Zltałcają,cych i roln~czych, 
oraJz 3732 przeds,tawi'en~a amator:skie, w bibljotekach zrnajdo" 
wało się około 70.000 ,tomów. Pełne humoru są niekiedy dzieje 
tegooddJziaływania młodzieży n:a oporne starsze pokolenie, 
np. z pOWlodu organizowania prz'ez nią ochomic1zy,ch stra,ży 
pożarnych na wsi. Niekiedy ,lwt parę tr:zeb:a:, .ażeby przekonać 
biernych ojców i starszych braci o potrzebie urządzenia ta~ 
kiej stl'ia'ży i przełamać prlzesądy, iż ognda,zwlasz,cza ognia 
od pioruna, ni.e godzi Slię gasić. 

W wiosce naszej z,aCZYllla się budzić nowe życie. Że jest 
zdolna do sięgnięcia po nowe, mcjonaln:iejsze wzory, o tern 
świadczy Lisków, wiosklil', przed laty dwudzi:eSltukHku uboga, 
osławiona na 'calą okolicę sadyba koniokradów, dziś prze~ 
kształconla' doszczętnie pod względem 'Swojrej 'zamożności 
i trybu życia, dzięki systematycznej działalności jednego 
cz,lowieka. W r. 1902 powstało w Lisikowie stowarzysz'ooie 
spożywcze. W tym samym roku ukazuje się ochotnicza straż 
ogniowa, w r. 1905 dom ludowy, w r. 1910 taźnia i kasa 
oszClzędnQiściowo~pożYiazkJowa, w r. 1911 koopel'latywa nrle> 
czarska, w r. 1913 piekaJmia kooperacyjna, w r. 1920 'tow~ 
rzystwo budowlrune z wba'Sil1ą ceg,ieInaą. KooperatywaSlP~:O 
~ywcza zajęła się między in:nemi sprowadzeniem nawozów 
,z tucznych i maszyn, wydzierżawianych nas,tępnie poszcze. 
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gólnym rolnikom. Ogól tych urządzeń podnliósłdobr'obyt 
ludności i IlJa podłożu dobrobytu ma:terj alne'go ukazał się wyż~ 
szy poziom ośwlaJty: powstała 7 k!aJsowa szkoła powszechna, 
szkoła ,rzemieśLniClza (ślusarstwo, lmw,aLs1two, .stolarstwo, 
tka:Ctwo), w r. 1910 !zatoż'ono gi1IlJl8Jzjum irrn. Skargi, w r. 1913 
szkołę rolniczą, w r. 1921 seminarjum dla wychowawcrzyń. 
A wpływ LiskoWla' promienieje na okolicę: kooperatywa 
mleczarska połączyła więzią swoją lkiłka okolicznych wiosek. 
A niewątpliwie to oddziaływanie istnieje i w innych \Z;akre~ 
sach życia. 

Nowe wzory żyda sadowią slię vi nais!zych wioskach. Mię: 
dzy innemizakla,dan~e straży ogniowej w tych naszy'ch dre,w~ 
nianych wioska,ch li miasteczlmch, tak często narażanych na 
pogorzele, jest wielkim wydaTzeniem, tern większem, iż są to 
organizacje IZT,zeszonej samopomocy. Odzyskanie przez Pol~ 
skę l11'iepodległośd stworzyło Wla'runki dla energiczniejszego 
tworzenia się kadrów :tego pospolitego ruszenia w obronie 
sardyb ludzkich przed ogniem. Sama idea ma u nas daieką 
już pr'zeszłość: pierwsza ,stra:ż ochotnicza powstała w r. 1798 
w Wiłnire. Ale w obręb.i,e b. IZlalboru rosyjskriegozaledwie we,~ 
getowała: w r. 1906 było straży ochotniczej tylko 69. 
Uzyskanie 'Pewnych swobód :po1:i:tycznych w latach 1906 -
1908 sprawiło, iż liczba ich w chwili wybuchu wojny sięgała 
700, w T. 1921 zaś wyniosła 1020 (około 60.000 członków). 
Obecnie wszystkie straże, zarówno ochotnicze jak i zia'r'Ob~ 
kowe, powiązane są w organi.z'a'cję równoległą do organi~ 
zacji a,dministracyjnej kraju,z IZlalt'iządem głównym (i r8Jdą 
na'czelną) w Warszawie. W pOC'Ząitku r. 1928 było w Związku 
546Ó straży (w tej l,ic'zbie 36 zawodowych i około 400 kole: 
jowych), a 215.000 mlouków. Organiz;a,cja ta między innemi 
stoi :na straży 'sprawności strażaJckiej rrutowniczej: odbywa 
się 'rocznie kilkaset kursów dla dowódców straży miej sco~ 
wych w okręgach (powiatach), prócz kursów wojewódzkich, 
W artozazn3Jczyć, iż u Rusinów straże ochotnicze były po-
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wiązane w organizację Sokołów. Przed wojną w Małopolsce 
\Vschodniej działało 998 towarzystw ratunkowych "Sokół", 
połączonych w Centrali Sokół~batk·a. Po wojnie pozostało 
120, na początku r. 1927 zaś istniało 311 gniazdo w Sokol~ 
Bat'ce. 

5. INNE ORGANlZACJE, PODEJMUJĄCE DZIAŁALNOśC 
KUL TURALNO_OśWIATOW Ą. 

P:rócz wymienionych w powyższym przeglądzie organi. 
z,acyj, są na polu \pracy· oświatowej ClzylIlJIle inne 'S1towarzy~ 
Sizenia i organizacje. 

Na,clewszystko liczne organ:iz\a'cJe kohiece. 
Kiedy stowarzyszenia, doty,chczas wymienione, usiłują od~ 

dzialywać na do'rosłych, względnie na młodzież bez różnicy 
pIci, to natomiast organiZlacje kobiece, istniejące bądź jako 
odrębne sekcje przy towarzystwach kultu:ralno~oświatowycht 
bądź jako instytucje samodziełne, mają węższy zakres dzia. 
łania, bo ogranic'zony jedyni'edo kohiet. Instytucje te k~ 
biece, opróCizl Isekcyj oświatowo~:]mltur,alnych, urządzają dla 
swych członkiń różne sekcje 'P'ra~tyc.zne - krawieczyzn~, 
haftu, gotowania i t. d. Niektóre, pragnlłc 'zainlteresować 
matki, zakla,dają 'ogniska dla dzieoi s~kól powSlz~echnych, gdzie 
te spędzają c'o dzień parę godzin na nauce i rozrywka.ch pod 
kierownictwem wykwalifikowanych kierow:niczek, oraz co 
pewien czas zwołują zebrania matek. Na: zebraniach tych 
omawia się sprawy związane IZ ogniskami i wogóle kwesltj e, 
dotyczące dzieci, a nieraz wyglasZlane są pogadanki ogó1no~ 
kształcące. 

Następnie nałeży wymienić dawne organizacje opieki nad 
żołnierzami - Biały Krzyż i Czerwony Krzyż. 

Czasu 'pokojowego mały Kr,zyż IzająI się, Iprócz pra'cy 
oświatowej w wojsku, nad którą wogóle nie zatrzymujemy 
się, zakladan!:em bibljotek szkohlych (na Pomorzu), Cz·erwo:< 
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ny Krzyż 'zaś skierował swoje siły lIla różne zadania na1tury 
opiekuńczej, a więc bądź prowadzi poradnie dla matek i nie" 
mowląt, bądź 'zajmuje się dożywianiem dzieci w szkole, 
przyjmuje dzieoi wychodźców 'połsldch, pr,zyjeżdżają'cych do 
ojClz:ystego kraju na odpoczynek letni i t. d. Między inlIl.'emi 
Czerwony Krzyż organizuje kola wśród młodzieży szkolnej. 
Tych kół na początku r. 1928 było w Piolsce 493, z liczbą 
oko,lo 100.000 (sic!) Clzłonków, wedlug informacM, którą otrzy" 
małiśmy od Komisji Kół Młodzieży. W obrębie Wars'zawy 
było czynnych kół 45 z liczbą ,członków 3.570. Koła te mło
dzieży wlaściwlie z,ajmują się ,czynnościami opiekuńczemi 

i o nich należałoby raczej mówić w po'przedniiejclzięści reJe:: 
rrutu niniejszego, gdyby nleta! okoliczność, że duży nacisk 
łożą jednocześnie na wdr:ażanie swych młodych c'złolIl'ków 
do obowiązku niesienia pomocy potrzebującym. Przyuczanie 
do tego obowiązku rozpoczyna się w murach samej szkoły: 
członkowie koła opiekuj ą się osieroconemi lub niezamożnemi 
kolegami, bądź przez zakup dla nich książek i t. d., obdarowy" 
wanie ,bielizną, ubiorem, bądź udzielanie śniadań w szkole 
lub kOTepetycji, odwiedzanie ChOTych i t. d. Praca ta wybJegi:l. 
poza szkołę: każde prawie koło warszawskie opiekuje się 
Jakąś ochronką sierocą, inwalidami, szpifalikami dziecięce'" 
mi, urządza choinki lub święcone dla biednych dzieci i t. d. 
W r. 1925 k"!ola warszawskie ur'ządzi1y w 23 schroniskach 
gwia'zdki i święcone, mia'ly w opiece swej 5 sZ)pitalików, pro~ 
wadziły warsztaty stolarskie, szewckie, introligatorskie, bie" 
liźniarskie, gdzie clZłonkowW szyli bieliznę, wyrabiali różne 
przedmiotyce1em rozdawnictwa; prQwadziły 1.114 zagonków 
(uprawiało je 1.554 dlii'eci) - instruktorka odbywała wizy" 
tacje i udzielała wskazówek. Utrzymywano 6 placów spor" 
towych, organizowano wycieczki na wieś, wyglreszano od" 
czyty i pogawędki na temat higjeny (w 12 kolach znajdowa:s 
ty slię aptecZ'ki). Wogóle działalność młodzieży, prócz wdraża" 
nia młodzieży do obowiązku opieki społ{OJcznej, ma na ce,. 
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lu krzewieilie świadomQlści w sprawach rhigjeny i zachę~ 
canie do pracy wszelkiego rQldzaju fizycznej. 
Odrębna wzmianka należy się ws,zechświatowej Mlod:zie~ 

ży chrześdjań'skiej, t. zw. Y. M. C. A. 
Y. M C. A. u nas usadowiła się w paru punktach, amia .. 

nowi-Cie w trzech miasta'ch: K'rak6w, Łódź, Warszawa (2,1 57 
członków), ora'z w 11 Q1grriska,ch kolejowych w obrębie WHeń" 
skiej Dyrekcji KolejO'wej (2.439 członków). Ogniska te krzą" 
tają się dQlŚć żywo: organizują kluby chtQlPcÓW (w Łodzi 
16 klubów), zarjmują się wychowaniem fizyc'znem i tworze. 
niem drużyn sportowY'ich, krzewieniem subtelniejszych wzo" 
rów zabaw :towarzyskiich, powoływaniem do życia domów 
dziecka, prowaJdzeiIliem kursów języków i handlowych, za" 
kładaniem bibljotek. 

POzlOistaje powiedzieć Jesz1cze słów nieco O' patronalnej 
działalnQlści zakładów przemysŁmvych na polu sPQlłeczno" 
oświatowem. 

Przed r. 1914 w wielu większych zakładach ziIlajdowały 
się szkoly dla dziatwy robotników zakładu, niekiedy, jak 
w Żyrardowie postawione bardzo dobrze; domy klubowe, 
a niekiedy, np. W' Jeziorn:iie w latach 1906 - 1908, z,arząd 
chętnie wspieral działalność oświatową wśród swoich robot" 
ników. Na parę łat !przed wojną n:astą:pilo, przynajmniej 
w ,stosu't1Jku do ruchu oświatowego wśród dorosłych robot:: 
ników, duże zobojętnienie, jeśli nie jawna wrogość. Wojna 
i następująca po niej inflacja" podważając niekiedy samo 
istnienie zakładów, oddziałały jak :najujemniej na te skrom:: 
lle zabiegi zarządów fabrycznych. Za.ciekawione tą kwest ją 
Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej w r. 1926 przepro> 
wadziło ankietę: 'chodziło O' zebr:anie materjału, który oświe" 
tliłby, między innemi, działalność przemysłowców na po:lu 
kulturalno.:: oświatowem dla robotników, zatrudnionych 
w ich zakładach. Ankieta wykazała iIlieznaczną stosunkowo 
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akcję przemyslow,ców w tym zakre1sie. Istnieją liczne za$ 
kłady przemysłowe, w których niema najmniejszej takiej 
akcji kulturalno~oświatowej, a przynajmniej zarząd zakładu 
nic o niej nie wspominał. W wielu wypadkach wymieniona 
jest tego rodzajudziała:lność, ale, jak widać z od:powiedzi, jest 
prowadzona niezależnie od l zarządu ::fabryki. Tylko nie~ 
znaczna liczba odpowiedzi wymienia jakąś instytucję kul~ 
turalno~oświatową dla dorosłych, która powstała z pobudki 
zarządu faJbrycznego i istnieje przy jego popa1rciu, przytem 
zwykle sa1ma działalność nie jest zakrojona na szeroką skalę·· 
Przeważnie, z inicjatywy i przy popaJl'lciu zarządu fabrycz, 
nego, istnieją bibljotekii dla robotników lub czytelnie pism, 
zakbdane są również orkiestry i kola śpiewacze. Niektó~ 
re większe zakłady przemysłowe wybudowały domy ludo~ 
we dla personelu fabrycznego, inne udzielaj ą sa:! fabrycz~ 
nych na przedstawienia teatmlne, koncerty, odczyty, ,i t. p. 
Poparcie akcji kulturalno"oświatowej wyraża się w więh 
szości wypadków przez udzielanie świwdczeń w naturze 
(mieszkanie, opal, świattło), rz,aidizliej w postalCi pieniężnej. 

7. DOMY LUDOWE, BIBLJOTEKI, TEATRY LUDOWE. 

Jed'Ilą z najważniejszych trosk wszystkich kierunków pra~ 
cy oświatowej u nas jest sprawa posiadania odpowiednie~ 
go lokalu. Ambicja wielu sięga jeszc'ze dalej - iq:zie w kie> 
runku posiiadania własnego g.m~chu ,lub przyłożenia ręki do 
budowy domów ludowych, w których mieściłyby ,się ich koła. 

W Malopols'ce Towarzystwo Szkoły Ludowej krzątało się 
około powołania do życia takich domów. Nieza1eŻ!nie od nie~ 
go zWiązki zawodowe buqowaly własne domy robotnicze 
(w Przemyślu, w Krakowie przy Związku Stowarz)'iszeń oraz 
Dom Górników w J'odgór,zu W r. 1909, w Nowym Sąc,zu w r. 
1907). Sprawa domów ludowych }est t'am starem jużmarze~ 
niem! 
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W Poznańskiem istniały Hczne domy patrafjalne, niewła:: 
ściwie za:liczane pomiędzy domy ludowe; ankieta Minister:: 
stwa Pracy li. Opieki Społecz:nej w r. 1923 znalazła 54 domy 
paJrafjalne (jeden dom niemiecki dla ewangelików). Nadto 
w tym kierunku działały w b. zaborze pruskim 7 Towa:: 
rzy;stw Domów Ludowych i Towarzystwo Czytelń Ludo:: 
wych. Rezultaty były nikłe - kilkadziesiąt domów. 

Zabór rosyjski był najbardziej pozbaw:iony tego rodzaju 
urz~dzeń. Wprawdzie w miaJsteiczkaJch istniały kuratorja 
trzeźwośoi, których lokale miały służyć w charakterze do~ 
mu ludoweigo, a1e ;z wyrażn1-e wytkniętem 'z:adaniem rusy~ 
fikacji ludności. Jedynym pożytkiem, który przyniosło i,st~ 
nienie tych budynków, była możliwość zajęcia ich obecnie 
pod domy ludowe. 

Ankieta Ministerstwa Praicy i Opieki Społecznej zna .. 
lazła 335 domów ludowych, z których było czynnych 255. 
Liczba ta jest zbyt nii'ska. Przy Centralnym Związku Kółek 
Rolniczych stworzono KOimisję Domów Ludowych, która 
w tej dziedzinie prowadzi pracę instruktorską, udziela po~ 
rad prawnych i wskazówek, ogłasza konkursy, urządza kur~ 
sy i t. d. Komisja ta rozpoczęła rejestrację domów ludowych. 
Do T. 1927 za:rejestrowano 758 domów, z których 468 było 
czynnych, 182 znajdowało się w stadjum organizacji, o 108 
nie otrzymano bliższej wiadomości. Ciekawe są daty, do" 
tyczące powstawania domów: rozwój ich pozostaje w zwią:c? 
ku ze zmianami :na:tury politycznej. A mianowicie z pośród 
468 czynny-ch domów powstało w latach 1890 - 1904 (lata 
ucisku w b. Królestwie) domów 39; w latach 1905 - 1913 
(niejakie swobody) - 134; w latach 1914 - 1918 - 82; w r. 
1919 - 1925 -113. A zatem czasu wojny domy mnożyły się! 
To zabór rosyjski korzystał z nieobecności zaborcy rosyj" 
skiego, 'a:żeby zaopatrzyć się w te ogniska życia społeczne::: 
go. Warto także zaznaczyć rozmieszczenie tych domów we'" 
dług dzielnic. Z pośród 650 domów: Poznańskie miało 52 
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dDmy, przeważnie parafja,lne (liczba niecO' inna niż według 
ankiety m'inisterjalnej); Śląsk - 57, M3!łopDlska - 172, pięć 
wDjewództw śrDdkowych - 339; cztery wDjewództwa WSChD" 
dnie - 30. Aż 599 dDmów ulDkDwało się we wsiach, 130 
w miasteczkach, 29 w miastach. Ciekawe są szczegóły dDty,. 
czące tytułów wła:snDści. Towa.rzystwD Domów LudDwych 
miało 22 dDmy ludDwe, MałopDł,skie T "WD SZkDły LudD" 
wej - 116, T"WD Czytelni LudDwych - 6, Polska Macierz 
SzkDlna - 18, kółka i Drg3!nizllJCje 'romicze - 38, samorzw 
dy - 39, straże ogniDwe - 12, kasy spółdzielcze i banki 
ludDwe - 19, stDw3!rz~szenia SpDŻyWCÓW - 10, organiz.a,cje 
robDtnicze, Sokół, tDwarzystwa ruskie, koła młod~ieży wieje 
skiej miały pO' parę lub kilka domów. DDmów parafjalnych 
było 63, dO' osób prywatnych należałO' 39 domów i a.ż dla 
334 właściciel prawny pozostawał nieokreślDny! 

Ży,ciu naszemu na prDwincji brak było dotychczas jakich~ 
kDlwiek ognisk zabawy, pDgawędki ,lub nauki. Szynk lub 
karc~ma były jedynemi m~ej.scami, gdzie człDwiek pO' pracy 
móglDdpocząć, spDtkać się z sąsiadami, spędzić czas :na po~ 
gawędce. DDmy ludDwe winny za,stąpić te dawne przybytki 
wyzysku i pijatyki. W pDwstający'ch tych Dgniskach nDwe~ 
gO' życia mieścić się za:czynają towarzystwa oświatDwe, bi" 
bljoteki, spółdzielnie. Ale, ażeby domy uczyniły zadDść tym 
pDtrzebom, trzebaby przynajmniej kilkakrDtnie pDwiększyć 
ich liczbęl Warto się przyjrzeć jakie instytucje i w jakiej 
mierze korzystają obecnie z domów ludowych. A mianDwi" 
de: Dkazuje się, iż 27 domów ludowych służyłO' za przytu$ 
lek kołom mŁDdzieży wiejskiej, 11 - Stowarzyszeniu Mło" 
dzieży Polskiej, 18 - koł Dm Polskiej Macierzy SzkDlnej, 
116 - kolom T"wa SzkDły Ludowej. Orkiestry, kola drama" 
tyczne i śpiewacze korzystały z 202 domów ludowycł4 bi" 
bljDteki i ·czytelnie ulDkowały się w 289, różne sp,ótdzielnie 
w 111, kółka rolnicze w 148, ochotnicze 'straże pDżarne w 41, 
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ochronki i szkoły powszechne w 84. W paru lub kilku mie. 
ściły się koła krajoznawcze, muzea, izby harcel"skie, a nawet 
łaźnie. Związki zawodowe rozporządzały 7 domami i tyluż 
organizacje polityczne, natomiast organista! lub kościelny 
korzystał z 16 domów ludowych. (prawdopodobnie parafjaI. 
nych). 

Domy ludowe w wielu razach są miej scem, gdzie ulokowa. 
ły się bibljoteki i czytelnie. Zakładanie bibljotek i przede~ 
wszystkiem czytelni było u nas zawsze jednem z wielkich 
marzeń 'dziatruczy wszelkiego kierunku na polu oświatowem. 
Najgorzej pod tym względem działo się w b. zaborze ro· 
syjskim: rząd wrogiem okiem patrzał na tworzenie się tego 
rodzaju ogntsk IkUi1tury oświanoweJ. Starczy przypomnieć 
masowe areszty działaczy, pracujących w czytelniach m. 
\Varszawy w r.1899. Wogóle liczba czytelń i bibljotek ludo. 
wych we wszystkich zaborach wzrastała tylko dzięki zabie
gom oświatowców i środkom prywatnym. Towa·rzystwa, po
łączone obecnie w Zjednoczeniu Polskich Towarzystw Oświa_ 
towych, w r. 1925 liczyły 2.831 bibljotek, a 665.568 książek, po. 
wołanych w ten sposób do istnienia. I powstawały z inicjaty. 
wy oświatowców i osób dobrej woli nie tylko bibljoteki ludo_ 
we. Wyrastały o.statniemi czasy na tej drodze z małych po. 
czątków wielkie bibljoteki tego rodzaju, jak Bibljoteka Pu~ 
bliczna w Warszawie, miesz'cząca się w gmachu im. Kierb~ 
dziowej, jak Bibljoteka im. Łopadflskiego w Lublinie, im. Zie
lińskiego w Płocku. (O bibljotekach taldch, jak bibljoteki 
Ossolińskich, Zamoyskich, Krasiflskich, Kórnicka i t. d. nie 
wspominamy, gdyż są to instytucje zgoła inego typu, po
przestaniemy jedynie na wzmiance, iż poza małopolskiemi 
bibljotekami uniwersyteckiem'i i bibljoteką Akademji Umie .. 
jętności, były one w ciągu dziesiątków lat jedynemi poste. 
runkami umożtiwiającemi uczonym polskim zajmowanie się 
pracą naukową). Z inicjatywy prywatnej powstały hibljot~ 
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ki i czytelnie obec.nego T.wa Bibljotek Powszechnych 
w Vi arszawie, w którem zlało się parę instytucyj dawnycli, 
niekiedy zmuszonych c,iężko walczyć o swoje istnienie z po" 
lityką rządu rosyjskicgo - w r. 1925 frekwenCja wynosiła 
okolo ćwierć miljona osób, liczba zaś wypożyczeń prawie 
pół mi1jona tomów. Działalność ta prywatna w zakresie za.. 
kładania bibljotek trwa i obec.nie: zbiera się pieniądze 
i ~siążki na fundowanie nowych lub powiększanie dawnych 
bibljotek, zwłaszcza w województwach wschodnkh, dla 
Śląska lub Pomorza (między innemi Biały Krzyż założył 
w szkołach powszechnych na Pomorzu do r. 1925 aż 345 hi. 
bljotek po 100 tomów). Naturalnie tego rodzaju środki po. 
woływania do życia bibljotek były dobre w cza;sach dawnej 
zależności politycznej. Obecnie Państwo niewątpliwie musi 
przyjść z pomocą ustawodawczą w tym względzie. Istnieje 
projekt przymusu bibljotecznego, polegający na tern, iż 

gminy, liczące ponad 5000 mieszkańców, obowiązane będą 
do utrzymywania jednej bibljoteki, w miastach zaś, ma~ 
jących pona;d 20.000 - jednej bibljoteki na każde 20.000. 
Fundusze byłyby czerpane ze świadczeil <wowlią:tkowych 
0.5 - 1.0 zł. od mieszkańca. 
Inną 'sprawą, która pozostaje w związku z rozwojem do. 

mów ludowych, jest sprawa teatrów ludowych. Sprawa ta 
wypłynęła w całej pel'lli dopiero w czrusa1ch powojennych. 
Chodzi tu nie tylko o tworzenie wogóle zespołów teatral1 
nych ama,torskich, nie tylko o organizowanie takich groma. 
dek wśród młodzieży wiejskiej i małomiasteczkowej, ale 
także o utrzymanie przy życiu zabaw i ob~hodów obrzędo. 
wych ludowych, jak dożynki, rozszerzonych i wysubte1nio~ 
nych pod wz.ględerrn artystycznym, o stworzenie utworów te. 
atralnych dla publiczności wiejskiej, o urządzenie szatni, 
wypożyczającęj ubiory, dekoracje i t. p. Obecnie, prócz sek. 
cyj przy niektórych towarzystwach oświatowych, działają 
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Pomorski Związek Teatrów Ludowych, Lwowski Związek 
Teatrów i ChÓ'rów Ludowych, Warszawski Związ'ek Tea< 
trów Ludowych. Przy Związku Warszawskim na początku r. 
1927 było sarrnoistnych zespołów teartralnych 414, sekcyj tea~ 
tra1nych przy Związku Młodzieży Wiejskiej 1.700, przy 
Centralnym Związku Kółek Rolniczych 1.400, przy Związ~ 
ku Strzeleckim 1.500, przy Związku Spożywców - 800. Ogó. 
lem 5.814 zespołów. Taki zespół urządza za:zwycz'aj w śred~ 
niem 3 - 4 przedstawienia rocznie, niekiedy na womem 
powietrzu. Przy Związku są kursy teatralne (w ostatnim ro~ 
ku spr:awozdawczym takich Kur;sów było 21 z liczbą 1057 
słuchaczy), oraz działa ,specjalna poradnia . 

• 
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IV 

OGOLNY RZUT OKA NA SŁUŻBĘ SPOŁECZNĄ 
W PA1\TSTWIE POLSKIEM. 

OdtwO'rzyliśmy stan różnych gałęzi służby spO'łecznej 

w kraju naszym. 
Ale, ażeby gO' zrO'zumieć należycie, winniśmy cofnąć się 

niecO' w przeszłO'ść. 
WO'jna, zjednO'czenie rozstrzelO'nych dzielnic w jednO' 

państwO', w kO'ńcu kryzys walutO'wy, wszystkie te .okO'liczs 
nO'ści wywO'łały zupełny przewrót w przedwO'j.e.nnem uk'Sztal~ 
tO'waniu służby spO'łecznej i w źródłach, w których ,czerpała 
swO'je środki. Przytem przełO'm ten wygląda caŁkiem ina~ 
czej w każdym z dawnych zabO'rów, odpO'wiedniO' dO' rO'zbu~ 
dO'wy w nim przed wO'jną urządzeń służby spO'łecznej, zni~ 
<szczenia dO'kO'nanegO' przez wO'jnę li t. ,d. I należy na1dmienić, 
że przełO'm ten bynajmniej nie dO'biegł swegO' kresu. SpO'łe~ 
czeństw.o pO'lskie jest wciąż jeszcze spO'łeczeństwem O'rga~ 
nizującem się:samO'rządy, na których spO'czywa tyle zadań 
natury O'piekuńczej, właściwie znajdują się w fa:zie pO'CZąt~ 
kO'wej. Odtwarzać tej przeszłO'ści nie będziemy - przeszłO'~ 
ści mO'cnO' rO'zstrzelO'nej i różnO'rO'dnej, dzięki rO'zstrzeleniu 
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narodu na rozne zabory, pod różnemi rządami, pod wielu 
względami nie dociągniętej , świecącej wielu lukami, z winy 
tego, iż w zaborze rosyjskim i pruskim służba ,społeczna 
miała do zwalczania liczne przeszkody, a w niektórych dzia::: 
lach swoichspotykala sta:nowczy zakaz. Odtworzyć nale .. 
życie tę przeszłość całą, zwłaszcza z jej instytucjami pół~le~ 
galnemi, a niekiedy :nielegalnemi, niepodobna, właśnie dzię~ 
ki bądź temu rozstrzeleniu, bądź ukrywaniu się różnych dzia~ 
łów służby społecznej pod najniewłaściwszemi e,tykietami. 

Warto przypomnieć jednak warunki, w jakich urządzenia 
służby społec'znej, mającej na 'celu wykonywanie opieki, 
znalazły się w powstającem Państwie Polskiem. 

PrzedewszYistkie:m funkcjonajrjusze Pań~stwa Polskiego, 
obejmując swe stanowiska, nie mieli za sobą żadnych tra~ 
dycyj i doświadczeil, ża:dnej odziedziczonej sprawności. Je~ 
dynie Małopolska, t. j. zabór austrjacki, rozporządzała za~ 
stępem wyrobionych nieco pod tym względem kandydatów. 
W zarborach pruskim i rosyjskim Połaków nie było w słu~ 
żbie rządowej i nawet zakres wykonawczych ,czynności mu~ 
nicypalnych tylko w razie wyjątkowym był im dostępny. 
ł'unkcjolll,arjusz,e nowego p,aństwa, stykając się z zadaniami 
służby społecznej które znali jedynie z teorji, nie odrazu 
trafiali na drogi praktyki najodpowiedniejszej. O samorzą~ 
dzie ziemskim :nie mówimy - jego ,działalność rozleglejsza 
jest dopiero sprawą przyszłości. Ale nawet municypałności 
miejtskie, na których zaciążyło tyle zadań tego rodzaju, bądź 
jako na organizacjaJch inicjatywy w tym względzie bądź po~ 
mocy dla iniCjatywy prywatnej, musiały dopiero na dobre 
torować ;sobie drogę w tej, zw{.aszcza w zaborze rosyjskim, 
tak obcej im dziedzinie. Dopiero obecnie zaczynają się 
orjentować w swoiich obowiązkach, a właściwie w przy~ 
szłych ,sposohflJch wywiązania się z tych obowiązków. 

To po pierwsze. 
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Po drugie, pO'wstające PaństwO' PO'lskie i O'rganizujące się 
samO'rządy znalazły się bez środków. PaństwO' przy PO'wstat 
waiIltiu swO'jem nie miałO' ani szeląga w kas1ie, a kraj zubożony 
przez woj:nę we wszystkich swoich dzielnicach, a nawet nie. 
kiedy zupełnie zniszczony, nie mógł na ra'zie dO'stal\czyć pO'. 
trzebnych środków ani w drodze p O'datkO'wej, ani w posta~ 
ci dostatecznie rozległych pożyczek. W kO'ńcu zawisła nad 
krajem wielka PO'd względem gospodarczym klęska: infla::: 
cja, która w niwecz obróciła istniejące z czasów przedwojen" 
nych kapitały ruchome. Kraj znalazł się bez 'zasobów pie" 
niężnych - niedomaganie, które i obecnie daje się jeszcze 
silnie O'dczuwać. A tymczasem w oiągu pierwszych lat ist. 
nienia swego zarów:no państwo, jak inicjatywa prywatna sta::: 
nęły wobec nadmiaru zadail opiekuńczych, które wymagały 
nie tylko wielkiej sprawności fachowej, większej niż i,stnieją. 
ca w pogotowiu w kraju, ale także O'lbrzymiJchśrodków. 
WO'jna, która w O'brębie Pań.stwa PO'lskiegO' znalazła swój 
kres dOPiero ku schyłkowi 1920 r., zostawiła po sohie ol::: 
brzymie przestrzenie, ogołocO'ne z budynków, inwentarza 
żywegO' i martwegO', a nawet z lud~i. PO'la w niektórych O'ko::: 
licach PO'rastały młodą brzózką lub sosenką, a ludnO'ść je. 
szcze lat parę pO' wO'jnie musiała szukać przytułku w O'kO'. 
pach z czasów wO'jny. Przecież w O'brębie KO'ngresówki, pO' 
lewej strO'nie Wisły zniszczonO' 146.014 budynków, pO' pra. 
wej 287.122, w wO'jewództwach zaś wschO'dnich (prócz \Vi. 
leńszczyzny) 456.592! Trzeba byłO' pomóc ludnO'ści dO' O'dbu" 
dO'wania chat i budynków, do zagO'spodarO'wania się, niekic. 
dy nawet dostarczać jej pO'żywienia, azwłasZlcza O'dżywiać 
dzieci. Cofające się w f. 1915 wojska rosyjskie nie tylko pa. 
liIy wioski, ale pędziły przed sobą se!tki tysięcy ludnośd: licz. 
ba tych przymusowych uchodźców sięgała wielu setek tysię; 
cy głów, a władze oKupacyjne niemieckie wywiozły przeszło 
400.000 ludzi z KO'ngresówki na roboty dO' Niemiec. Te tłu::: 
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my uchodźców i wygnańców wracały do krajuzgłodzone, 
obszarpane, owszale, dotknięte chorobami, a niekiedy 
ciężarne w zarazki epidemiczne: w latach 1919-1920 wró: 
cilo repatrjantów, przedewszystkiem z Rosji, 455.339; w r. 
1921-22 - 761.070; w latach 1923-24 - 48.322. Trzeba było 
rozoiągnąć kontrolę nad ich zdrowotnością, chorych trzy~ 
mać w Iszpitalach, pomóc Z'drowym do pOWT'otu do wioski 
rodmmej, a Z'WlagzlCzazająć się sierotami, których odumarli 
rodzice podcza:s drogi powrDtnej, a niekiedy wcześniej -
podczas pDbytu przymusowego w Rosji. Były tO' zazwyczaj 
dzikie, zahukane ,stwDrzonka, :nieufne w najwyższym sto" 
pniu wzgJędem każdego, wyzute ze wszystkich zwyczajów 
normalnej społeczności, ,zbiedzone i zawszone jClszcze bar" 
dziej niż ogół uchodźców. Wojna pO'zostawiła w kraju ty" 
siące dzieci wyglodzonych, Ta'chitycznych, zarażonych ja" 
glicą lub mających początki suchot, w tej liczbie byłozno" 
wu mnóstwo sierot. Spis Polsko"Amerykańskiego Komitetu 
Pomocy Dzieciom w r. 1921 znalazł 28.968 zupełny'ch siel."ot. 
131.672 pól"sierot które utraciły rodziców skutkiem działań 
wojennych tylko wdwóoh zabO'1."aIch - rosyjskim i austrjac" 
kim. W tej Hczbie byłO' około 16.000 w wieku poniżej lat 
6 i około 114.000 w wieku lat 6 - 14. Pozostało mnóstwo in" 
walidów cywilnych, wygłodzonych i wynędzniałych w okre" 
sie okupacjli niemieckiej, a do nich przybyli inwalidzi wo" 
jenni, zwłaszcza z wojsk polskich, których los przedew1szyst" 
Idem obchodził nowe państwO'. Istniały, zwłasz,cza na wscho" 
dzie, rozległe ogniska tyfUlSu i innych chorób, gdy chodzi 
Q ludzi, oraz ksiągosuszu i nosacizny w zakre!sie bydła i koni. 

Przedwojenne instytucje O'piekuńcze znalazły isię bez fun: 
duszów: część ich majątku ruchomegO' rząd rosyjski był 
wywiózł, resztę w niwecz obrócił kryzy,s walutowy. Nie 
mogły pośpieszyć z żadną poważniejszą pomocą państwu 
w sprawie uporania się z niedomaganiami. Służyć mogły je" 
dynie swojemi budynkami i personelem, który zresztą nie: 
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zawsze dorastał do oczekujących go zadań, ale miał tę za' 
letę, iż bądźcobądź istniał. Lokowano w tych instytucjach 
sieroty, inwalidów - państwo, a jeszoze później samorządy 
ponosiły koszta ich utrzymania, wspierając instytucje opie~ 
kuńcze zapomog1ami pienictżnemi. W r. 1923 w średniem za~ 
kłady opieki są w połowie kosztów swoich utrzymywane 
z funduszów publicznych. Innemi słowy w zakresie służby 
opi,ekuńczej działalność i!lJStytucyj opieki, o ile orpierały się 
na funduszach ze źródeł prywatu)'Ich, mocno podupadła. 
Właśnie ten finansowy upadek fi1antrop}i, mniejsza o powo~ 
dy, jest rysem znamiennym dla okresu powojennego. ln~ 

stytucje filantropijne okazały się bezsilne w obliczu klęsk 
i niemal bez środków własnych. Ich miejsce zajmować za::: 
częły ins-tytucje o char,akterze publicznym, traktujące, zgo~ 
dnie z konstytucją Pań,stwa Po1skiego, pomoc potrzebują~ 
cym nie jako łaskę ,ale ja:ko obowiązek społeczny. W pierw::: 
szych latach po wojnie ograniczały swoje takie traktowanie 
sprawy prawie wyłącznie do ofiar wojny. Obecnie z'Ohowią::: 
zania względem ofiar wojny zmniejszyły się poważnie w li~ 
czbie swojej i rozciągłości, wogóle ~ałatwiono - mniejsza 
w jaki sposób - najgwaltowniejsze niedomagania, czasu 
wojermego zrodzone. Walutazostala ustalona, kraj wrócił do 
pokojowego , normalnego trybu życia i na przód zamiast 
ofiar wojny wysunęli się rozbitkowie i inwalidzi pokojowe::: 
go pożycia: bezrobotni, ka,Ieki, niedołężni, starcy i t. d. 
\\1 porównaniu z czasami powojennemi pewną liczbę przy::: 
padków tego rodzaju wzięło już na siebie Palistwo (ubez::: 
pieczenie w razie bezrobocia, ubezpieczenia pracowników 
umysłowych, rozszerzona ustawa kas chorych), a zapowie::: 
dziane ubezpieczenie starości, które prawdopodobnie w nie::: 
dalekiej przyszłości stanie się rzeczywis-tością, pomnoży tę 
liczbę. Ale pozostaną różne inne wypadki, a w chwili obec::: 
nej pozostają wciąż i długo będą jesz'cze pozostawali, mię" 
dzy innymi, i zniedołężniali starcy. Chodzi o rozciągnięcie 
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nad różnemi kategorjami niezdolnych do pracy, bądź sierot 
bądź dOTosłych, dostatecznej opieki. Potrzeby są bardzo 
znaczne. Ministerstwo Pr:acy i Opieki Społecznej dokonało 
obrachunku Vi tym względzie dla dn. 1 stycznia 1924 r. 
Obliczalo, iż w obrębie Państwa (prócz Górnego Śląska) znaj« 
dowalo się wtedy około 265.000 osób, potrzebujących opie« 
ki (opieki zapobiegawczej nie wzięto pod rll!chubę). W za« 
kłada,ch opiekuńczych było 62.000 osób, a mianowicie około 
46.000 dzieci (z tych 25 % na pełnem utrzymaniu związków 
samorządowych) i 16.000 dorosłych (60 % na utrzymaniu 
związków samorządowych). Z pośród pozostałych 203.000 
osób, około 20.000 wymagałoby na razie stałej opieki poza< 
zakładowej, 183.000 zaś opieki doraźnej. Licząc 1.75 zł. 
dziennie na utrzymanie osoby w zakładzie, 0.50 zł. na opie~ 
kę stałą pozazakładową i w kOł1cu na pomoc doraźną ro~ 
cznie 15 zł., otrzymujemy kwotę okolo 46.000.000 zł. Do 
tego dochodzą fundusze potrzebne na budowę i urządzenie 
zakładów nowych, obecna ich liczba bowiem jest zgoła nie~ 
dostateczna. Bynajmniej nie odpowiaidające potrzebom ko~ 
nieczne powiększenie liczby zakładów dla doro'słych (liczbę 
tę wyszczególniono już, por. część II, 2 b), wymaga nakła:du 
35.700.000 zł. Gdy chodzi o dziatwę, należałoby conaj« 
mniej wybudować 10 sierocińców dla 2500 dzieci, tyleż dla 
tysiąca dzieci ,trudnych do prowadzenia i moralnie zanied~ 
banych, dwa zakłady dla 200 kalek, 8 dła 800 ociemniałych, 
10 dla tysiąca gruźlicznych, 10 dla tysiąca głuchoniemych, 
nadto 10 :zakładów dla 2000 dotkniętych jaglicą - około 
27.500.000 kapitału inwestycyjnego. Obecnie koszta tych in~ 
westycyj, wobec stabilizacji złotego na innym poziomie, niż 
poziom podówczas brany pod uwagę, wyniosłyby o wiele 
więcej - około 100.000.000 zł. Takie są wydatki jedno« 
razowe. Od możności wydatkowania tych funduszów (na 
inwestycje i na stale utrzymanie pensjonarjuszy) częścio« 
wo przez państwo, ale I?l'zedewszystkiem przez samorządy 
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r-

zależy u nas sprawa losów opieki społecznej, - od możności 
z jednej strony, ale z drugiej i od zrozumienia przez samo~ 
rządy, zwlas~cza powiatowe, swojego obowiązku społecz~ 
nego. O środkach, czerpanych w drodze filantropijnej nie 
mówimy: istniały w przeszŁości, istnieć będą i w przyszłości, 
ale w budżecie opieki spole,cznej, pojętej tak, j,ak ją poj: 
muje nasza KO'IJJsltytucja, a więc jako obowiązek społeczny, 
i spadają'cejcałym ciężarem na samorządy, odgrywać będą 
u nas rolę ba'rdzo podrzędną. 
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tuted. In m~nycases, these club~houses inc1ude librruries 
and reading~rooms. 

A fe.w words should be added regM'ding the popular 
theatres which are grouped under the Federations of Pome~ 
rania, Lemberg and Warsaw. At the beginnig of 1927, the 
Warsaw Federation posselssed 414 independent theatrttcal 
groups, 1,700 theMrical sections of the Rural Union for 
Young People, 1,400 belonging fu the Central Union of 
Agricultural Associations, 1,500 to the Rifle Range Club a.nd 
800 to the Consumers' Federation. 
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