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^T dziedzinie szkolnictwa powszechnego w Polsce z chwilq uzyskania niepodlegloid wysunqla 

sit na plan pierwszy koniecznoit przeprowadzenia powszechnego nauczania w jakriafprqdszym czasie, 
chociaiby w najbardziej prowizorycznych warunkach. 

Jednakze w tych prowizorycznych warunkach szkolnictwo powszechne nie moze pozostat przez 

czas dtuzszy. Juz dzisiaj stata si? aktualnq sprawa stopniowej likwidacji stanu prowizorycznego w celu 

zapewnienia szkolnictwu powszechnemu tych warunkdw, fare sq niezbqdne, azeby mogto ono uczynit 

zadohi spdlczesnym potrzebom oiwiatowym ogdlu dzieci. Taka reorganizacja, polqczona z budowq ogromnej 

liczby gmachdw szkolnych, wymaga znacznych irodkdw i dtuzszego czasu, ujeta przeto winna byt 

w ramy akcji jaknajbardziej planowej. 

Jednem z pierwszych zagadnien w dziedzinie tej' reorganizacji jest zagadnienie rozmieszczenia 

szkdl czyli zagadnienie t zw. sieci szkolnej. Juz w roku 1919 sporzqdzony zostal z polecenia wladz 

centralnych Ministerslwa W. R. i O. P. projekt sieci szkdl powszechnych, obejmujqcy narazie iylko 

obszar 5-ciu wojewddztw b. zaboru nsyjskiego. Am projekt 6w ani prdba kwtycznego rozbioru tego 

projektu, bsdqca przedmiotem niniejszej publikacji, nie majq charakteru normatywnego. W pracy tej 

chodzi raczej o rozwazenie pewnych ogdlniejszych zasad i o skompletowanie. materjalu liczbowego w celu 

zorjentowania sie., jak na poziomie szkolnictwa odbid sie. moze taki lub inny sposdb projektowania sieci 

Sq to wiqc tylko przyczynkU mogqce byt przedmiotem dyskusji, poprzedzajqcej ostateczne opracowanie 

projektu przyszlej sieci szkolnej. 
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ROZDZIAL I 

ZNACZENIE SIECI SZKOLNEJ DLA SZKOLNICTWA POWSZECHNEGO 

Zadaniem siecii szkolnej jest wytkniecie punk-

t6w, w ktorych maja, by6 zaf ozone szkofy i doko-' 

nanie przydziafu dzieci do tych szk6f. 

W pocz^tkowym okresie rozwoju szkolnic-

twa, przeznaczonego dla dzieci ludnos"ci t. zw. 

warstw nizszych, w okfesie, siegajqcym srednio- ' 

wiecza, szkofy zakfadane byfy w poszczeg61nych 

niiejscowosciach z inicjatywy lokalnej, najzupel-

niej niezaleznie jedna od drugiej, i rozmieszcze^ 

nie ich mialo charakter przypadkowy. 

Nastepny okres w rozwoju tego szkolnictwa 

stanowi realizacja idei powszechnegb nauczania. 

Przebfyski tej idei sa. wczesne, wfasciwa jednak 

Jej realizacja rozpoczyna sie dopiero w drugiej po-

fowie wieku XVlII i trwa przez cafy niemal wiek 

XIX. Otoz w tym dopiero okresie zjawia sie po 

raz pierwszy potrzeba u'stosunkowania punkt6w 

szkolnych i przydzielenia dzieci do kazdego z nich 

w spos6b mniej lub wie.cej planowy, azeby wszyst-

kim dzieciom, obj^tym obowi^zkiem szkolnym, 

zapewnic dost^p do szkoty. 

Da_zeniem dominuja.cem szkolnictwa tego 

okresu byfa powszechno^c nauczania, sprawa zas 

programu i wartosci nauki odgrywafa do^d pod-

rzedn^ role. Najelementarniejszy program uwa-

zac mozna bylo za dobrodziejstwo dla dzieci ludu. 

To tez jakkolwiek rozumiano cal^ zaleznosc war 

tosci szkoty od jej organizacji, te zas ostatniq uza-

lezniario od liczby dzieci, skupiaja.cych sie w szko-

le, tern niemniej nie kladziono szczeg61nego naci-

sku na to, azeby sie6 szkolna skupiafa dokoJa 

szk6t jaknajwiecej dzieci, obj^tych obowia.zkiem, 

a przez to zapewniaJa wysoka, organizacje, daja;cn 

moznosd wykonania obszerniejszego programu ' 

naukowo-wychowawczego. Raczej, chc^c zjedna6 

ludnosc dla szkoty, na pierwszym planie w tym 

okresie stawiano dostosowanie zakladania szk6f 

do rozmieszczenia natiiralnych skupien ludno§ci, 

jakiemi byly oddzielne miejscowoSci i zapewnie-

nie dzieciom latwego i bliskiego. dostepu do 

szkoly. , . 

Realizowac" powszechne nauczanie usilowano 

wiQC przedewszystkiem przez zakfadanie oddziel-

nyph szk6I dla poszczegolnych wsi. Juz Wirten-

bergische Schulordnung z roku 1559, bedqce jed-

nem z najstarszych rozporz^dzen, maj^cych na 

celu wprowadzenie powszechnego nauczania, gto-

si, ze we wszystkich wioskach winny by6 zalozo-

ne szkofy niemieckie z nauk^, religji, czytania 

i pisania. Wiekowe tradycje tego systemu, maJ3-

cego realne podloze w rzadkiem dawniej roz-

mieszczeniu miejscowosci, br^ku pomi^dzy niemi 

komunikacji i zamknietym trybie ich zycia, staly 

si<? powodem, ze jeszcze w XVIII i XIX wieku, po-

mimo duzych zmian w stosunkach, dostosbwywa-

no cz^stokrod catkiem biernie punkty szkolne do 

tych naturalnych skupien ludno§ci. 

Systemu zakfadania szk6f oddzielnych dla 

poszczeg61nych wsi nie mozna jednak bylo wcie-

lic w zycie w cafej rozci^gfo^ci. Obok bowiem 

wsi, majqcychi wiekszq ilo§6 dzieci, znajdowalo 
sie i^dawniej sporo miejscowo§ci mafych, z tak 

nieznaczn^ liczba. dzieci, iz utrzymanie dla nich 

wfasnych szk6t potqczone byfoby z nadmiernym 

ciezarem dla rjanstwa i dla samorza,du. Poniewaz 

zasada powszechnego obowiazku szkolnego nie 

pozwalafa pominqc tych dzieci, powstafa kwestja, 

w jaki spos6b bez zbytnieg:o obci^zenia panstwa 

i samorz^du zapewnid, tym dzieciom dostep do 

szkofy. 

Uciec sie tu musiano do posyfania dzieci 

z tych mafych miejscowosci do szk6f, zakfada-

nych w miejscowosciach wiekszych, wzglednie, 

gdy w poblizu ich miejscowo^ci wiekszei nie byfo, 

do fqczenia mafych miejscowosci ze sob^ W celu 

zafozenia wsp61nej szkofy. Juz w okresie, poprze-

dzaj^cym okres realizacji powszechnego naucza 

nia, zdarzafo sie niekiedy, ze do szkoly, zafozonej 

w pewnej miejscowosci, uczeszczafo r6wniez nie-

co dzieci z miefscowo^ci s^siednich. Dopiero jed 

nak potrzeby pbwszechnego nauczania nadaj^ te-

mu systemowi szersze zastosowanie, coprawda 

niemal wyfqcznie w obrebie tych miejscowosci, 

kt6re maj^ mniej dzieci, niz sie wymaga dla za 

fozenia najprymitywniejszej chociazby szkoly. 

Ten stosunek do zagadnienia rozmieszczenia 

szk6f znajduje sw6j wyraz w prawodawstwach 
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1: ZAGADNlENlE SiECl SZKOLNEJ 
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wielu panstw, u nas m. inn. w nastQpuja.cych 

uchwatach Izby Edukacyjnej z roku 1808: 

,,zadne miasto, miasteczko ani w'ies nie; 

ma zostawac bez potrzebney dla siebie 

szkoty". 

,,wies, ktora sama nie iest w stanie 

. utrzymania szkoty, przyta.czona bydz ma 

do szkoty nayblizszey". ■, ■ 

W krajach,*. gdzie normalnie wies stanowi 

gmiiiQ (nie zas" szereg wsi, jak w b. zaborze ro-

syjskim), podobriy charakter maj^ zarz^dzenia, 

zmierzaja.ce do tego, zeby kazda gmina miala wfa-

sn^ szkole, a conajwyzej gminy szczegolnie nieza-

mozne i matp zaludnione —7 szkoJy wspolne. Na 

tej' podstawie ksztaftowalo siQ np. nasze szkolnic-

two' w \). zaborze austrjackim i b. zaborze pru-

skim! ' . 
• Modyfikowano nieco ten system' w krajach, 

wyrozniajqcych siQ szczegolnie rzadkiem rozmie-

szczeniem miejscowosci i matem zaludnieniem, 

np. w Szwecji, w Norwegji, w Finlandji zakfadano 

szkoly wedrowne, w Stanach Zjednoczonych za-

stosowano, szerzej system dowozenia dzieci do 

szkoly na koszt publiczny, w Rosji organizowano 

niekiedy przy szkolach t. zw. ,,domy noclegowe'v 

dla dzieci z odlegtych wsi, itp. Naogol jednak, 

wszelkie tworzenie sztucznych skupien szkolnych, 

czy zapomoca, ucz^szczania dzieci pieszo do szko 

ly, czy zapomoc^ dowozenia, czy przez zaktada-

nle internat6w, ogranipzafo sie wyJ^cznie do tych 

miejscowosci, kt6re mialy zamalo dzieci na za-

lozenie chociazby najprymitywniejszej szkoly 

wJasnej. ^ v 

Jak z powyzszych rozwazan wynika, siec 

szkolna w okresie dominowania idei powszechne-, 

go nauczania nie byJa sporz^dzana planowo, 

z uwzglednieniem potrzeb og6Ju dzieci. Miejsco-

wo^ci, majqce dostateczn^ liczbe dzieci, szkote na 
miejscu otrzymywaly bez wzglQdu na to, czy 

punkt ten zgodny byf czy niezgodny z interesa-

mi s^siednich malych miejscowosci, nie maja^cych 

prawa d9 posiadania szkol wlasnych. Rozmiesz-

czenie szkot kolidowato wskutek tego czQstokroc 

z interesem ogofu dzieci. Bardzicj planowo nad 

wyborem punktu szkolnego i przydzialem dzieci 

zas.tanawiano si(? w tych tylko wypadkach, gdy 

chodzito 0 miejscowosci mate. Jednak i w tej 

ograniczonej postaci zagadnienie sieci zamkniQte 

bylo zazwyczaj w obr^bie niewielkich terytor-

jow chociazby z tego powodu, ze przeprowadze-

nie obowi^zku szkolnego byto najczQsciej zada-

niem najnizszych jednostek samorz^dowych,—na-

/l wet tarn, gdzie panstwo stosunkowo silny wpJyw 

wyVierato na rozwoj szkolnictwa (np. w Niem-

czech lub w Austrji). Przedmiotem rozwazan by-

Jy wiec raczej drobne fragmenty sieci szkolnej, 

a jesli nawet po.stQpowano w tych razach bardzicj 

planowo, nie miato to wiekszego wpfywu na og^l-

na strukturQ sieci szkolnej. 

Pod tym wzglQdem nieco lepiej przedstawia 

siQ sprawa jedynie w krajach, ktore bgd^c w dzie-

dzinie oswiaty przez dfugi czas zacofane. i podej-

muja.c ide§ powszechnego nauczania ze znacznem 

opoznieniem, pragnely wcielic jq w zycie w sto 

sunkowo krotkim czasie. W tych wypadkach wa-

runki wymagaly wi^kszej planowosci. PrzykJa-

dem typowym jest Rosja, w ktorej haslo po 

wszechnego nauczania wylonione zostato dopiero 

przez rewolucJQ 1905 roku i nastepnie wprowa-

dzane byto w zycie przez samorza.dy powiatowe 

(t. zw. ziemstwa) w porozumieniu z wtadzami 

panstwowemi. Tutaj zagadnienie sieci zarysowy-

wato siQ nieco szerzej: sporzqdzano projekty roz-

mieszczenia szkot dla catych powiat6w, bardziej 

uwzglQdniano wtasciwosci rozmieszczenia ludno-

sci oraz warunki komunikacyjne, opierano tez 

realizacJQ powszechnego nauczania nietylko na 

komunikacji pieszej, lecz w sporadycznych wy 

padkach rowniez na dowozeniu dzieci, organizacji 

internatow itp. Jednakze i na tych, niew^tpliwie' 

smielszych pracach, ci^z^ jeszcze silnie wszyst-

kifc tradyeje dawnego systemu. 

Pr6cz nieracjbnalnego rozmieszczenia szkot, 

nie odpowiadaj^cego wtasciwemu rozmieszczeniu 

dzieci, charakterystycznym rysem sieci, stworzo-

nej w dobie realizacji powszechnego nauczania, 

byt, jak wspominalismy, brak troski 0 tworzenie 

duzych skupien dzieci, zapewniaja^cych wysok^ 

organizacJQ szkoty. Coprawda gt6wn^ prze-

szkodQ do tworzenia duzych skupien stanowity 

warunki zewnQtrzne: rzadkie rozmieszczenie 

miejscowosci i mate ich zaludnienie dziedmi. Je-

di:akze nawet tarn, gdzie te warunki uktadaty siQ 

pomys*lnie, zapoznawano nieraz zupetnie znacze-

nie duzego skupienia i wysokiej organizacji szko 

ty, zadawalniaj^c siQ skupieniem matem, wystar-

czaja,cem nieraz na zatozenie li-tylko najprymi 

tywniejszej szk6tki 0 jednej izbie i jednym 

nauczycielu. Tendencja ta ujawnia siQ w dawnej 

sieci wszQdzie. Tarn wiQp np., gdzie tworzono 

sztucznc skupienie z miejscowosci matych, zada-

g^-zorganizo^ai * 
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walmano sie taka. ich grupa., kt6ra pozwalata 
. na zatozenie szkoty jednoklasowej — nawet wte-
dy, kiedy bez wiekszych trudnosci potaczyc mo-
zna byto ze soba. wieksza. ich liczbe Miejsco-
woSci, majqeych dose dzieci do zatozenia szkoty 
na miejscu, a znajdujqeych sie tuz w poblizu sie-
bie, me taczono ze soba., lecz zostawiano w kaz-
dej oddzielna szkdfke. Nie brak tez byto wypad-
kow, kiedy w tej samej wsi wigkszej zaktadano 
kilka odrebnych matych szk6tek, zamiast pota 
czyc wszystkie dzieci w jednej szkole, nalezycie 
zorganizowanej. 

Nietylko wiec warunki zewnetrzne, ale orga-
mzowanie szkof, zgodne z tendencjami okresu re-
alizacji powszechnego nauczania ztozyto sie na to 
zc przewazajaca. wiekszosc szk6t powszechnych 
stanowity szkofy najprymitywniej zorganizowa-
ne szkoty zas wyzszych typ6w ograniczone 
byty prawie wyt^cznie do miast lub wiekszych 
miasteczek. Ale nawet i tutaj, gdzie warunki zad-
nych me stwarzaty przeszk<5d, szkoty te nie bytv 
postawione pod wzgledem programu i organi-
zacj. na jednym poziomie z odpowiedniemi klasa-
mi szkdt srednich, stuzacych dawniej wytqcznle 
prawie potrzebom dzieci t. zw. warstw wyzszych 

Okolicznosci te z poczatku nie odgrywaty 
wielkiej roh i^sied szkolna zostata przez budow? 

"" szkolnictwa 

Jednakze z biegiem czasu potrzeby oswiato-
, we szerokich warstw ludowych wzrastac zaczy-
na« bardzo szybko, czyniac koniecznem rozsze-
rzeme programu i podniesienie poziomu nauki 
i^ wychowania, odbieranego w szkole powszech-

Tym potrzebom uczynic moze zadosi tyiko 
szkota wyzszego typu organizacyjnego. To tez 
wmmstach i wogole wiekszych skupieniach, gdzie 
tego typu szkoty istniaty lub mogty bye zatozone, 
widz.my w ostatnich dziesiecioleciach nadzwy-
czajny rozwoj szkolnjctwa poczntkowego. Daw-
na szkofa ludowa przeksztatca sie tu szybko na 
wfascnva. szkofe powszechnq, wychowujqca dzie 
ci wszystkich obywateli i zrownana w znacznym 
stopniu zostaje pod wzgledem programowym 
7. odpowiedniemi klasami szk6J srednich. Synteza 
tego ruchu, zmierzajqeego do wyzwolenia szkoty 
powszechnej z resztek dawnego uposledzenia sta-
nowego, jest hasto jednolitosci szkolnictwa zmie-
rzajqce do podniesienia poziomu szkofy powszech 
nej i do zlikwidowania nizszych klas szkoJ sre 

dnich, tak, azeby szkofa powszechna mogfa byd 
podstawa. ogolnego wychowania, szkota zaS s>e-
dnia oparta byta na programie szkoty powszech 
nej. Hasto to wchodzi dzis w stadjum reaiizacji 

N.estety, zgofa poza tym ruchem pozostaty 
szkoty niskozorganizowane, rozsiane wszedzie na 
wsi stanowiqee olbrzymi odsetek og6tu szkdt 
zwtaszcza w krajach rolniczych. W ramach pry-
in.jrwnej organizacji tych szk6t niemozliwosc^ 
jest ,akies istotne rozszerzenie programu i podnie? 
aeme pozwmu nauczania, pozostaja wiec one co-
raz bardzlej w tyle poza szkofami wyzej zorga-
mzowanemi, szybko podazajqeemi za postepem 
^o zacofanie szkolnictwa nisko zorganizowanego 
Pizynos. ogromna krzywde Iudnosci wiejskiej po-
wstrzymujac jej ekonomiczn, i kulturaln, eman-

S ?i n-1919> W kWrym Mi"is'-stw0 
n Rel. i Oswiecenia Publ. podjeto opraco 

PekfU Si6Ci SZk°lnei dl 5 : w2wwekfU Si6Ci SZk°lnei dla 5 C'"-: wodztw: Warszawskiego, t6dzkiego, Kieleckiego. 
Lubelstaego ■ Biatostockiego, na tym terenie 
w gminach wiejskieh na 100 szk6t przySato 
1-Wasowych: 92.22 proe., 2-klasowych 5.8 proc 
3-klasowych: 1.0 proc, 4-klasowych: 0.7 proc 
5-k asowych: 0.22 proc., 6-klasowych: 0.04 proc" 
/-klasowych: 0.02 proc. Na 100 dzieci uczyto sie 
wowczas w szkotach 1-klasowych: 84.33 proc 
13k0ffj> 2-k.asowych: 9.81 proc., w »£ 
wych 2.66 proc, w 4-klasowych: 2.16 proc, 
w 5-klasowych: 0.76 proc., w 6-klasowych • 
0.26 proc. i w 7-kIasowych: 0.02 proc. A przeciez 
obJete tu sa nietylko wsie wtaseiwe, ale i miaste^ 
ka, wchodzace administracyjnie w sktad gmin 
czyli, ze poziom organizacyjny szkdf, z ktorvch 
korzysta wtasciwa ludno^e wiejska, byt jeszcze 

Sfrnf ° WiCle 'ePSZe P°d tym w^em"to! sunk, marny nawsi i dzisiaj, zar6wno w tej jak 
w .nnych dzielnicach Polski, jak tez w krajach za-
chodnich. To tez podniesienie szkolnictwa, stuS-
cegQ potrzebom Iudnosci wiejskiej, jest dzisiaj nie-
oazownq koniecznoscia.. 

Dokonanie tak podstawowej reformy, wyma- ' 

S:;? SZk6' nisk0 'organizowanych na 
szko y wysoko zorganizowane, jest prawie nie-
mozLwe bez d.leko id.cego przeksztatcenia do-
tychczasowej sieci szkolnej. 

Istotnie, jezeli dzisiejsza sie<5 szkoln:, uwazac 
Mziemy za niezmienna, to jedynym sposobem 
podniesienia typu organizacyjnego szkot bedzie 
zwiekszenie Iiczby nauczycieli w kazdej szkole 
bez wzgledi, na liczb? dzieci, uczeszcza/qcych do 
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szkofy. Projekty tego rodzaju pojawiafy siQ nawet 

vv odleglej przeszfosci. U nas np. juz.Poplawski 

w roku 1775 wygtaszaf za^danie, azeby szkola pa-

rafialria (czteroletnia, dla dzieci w wieku od lat 8 

do 11) miata conajmniej trzech nauczycieli. Jed-

nakze projekty tego rodzaju nie weszly nigdzie 

w zycie, z wyj^tkiem poniekqd Norwegji, gdzie 

si$ wymaga dla szkofy powszechnej conajmniej 

dwuch siJ nauczyciclskich: nauczyciela i nauczy-

cielki (ustawa z dn. 26.VII.1889). Na przeszko-

dzie staja^ wzglgdy ekonomiczne, gdyz takie nie-

pomierne zwiQkszenie wydatkow na szkolnictwo 

byloby niedost^pne nawet dla najzamozniejszych 

kraj6w. . . 

Nie pomijaj^c tego srodka, liczyc siQ wszakze 

musimy z koniecznoscia, l^rzestrzegania znacznej 

zaleznosci pomiQdzy liczby nauczycieli oraz orga-

nizacjq szkoly a liczby dzieci. Dla malej grupy 

dzieci przeznaczac nie mozemy duzej liczby nau 

czycieli. Oczekiwanie, az drogq zwiekszenia licz 

by nauczycieli osi^gnie sie powazne podniesienie 

poziomu organizacyjnego szk61 powszechnych, 

byfoby prawie taksamo nierealne, jak zwlekanie, 

az droga/przyrostu naturalnego w kazdym punk-

cie szkolnym liczba dzieci wzrosnie wielokrotnie. 

Srodkiem wiqc nicodzownym dla przeksztal-

ceiiia szkolnictwa nisko zorganizowanego na wy-

soko zorganizowane jest odpowiednie zreformo-

wanie sieci szkolnej. Rozmieszczenie szkot musi 

bye jaknajcelowiej dostosowane do rozmieszcze-

nia miejscowosci, wyzyskane tez muszq bye 

wszelkie sposoby grupowania dzieci, prowadz^ce 

do duzych skupien. Idea tej reformy w literatu-

rze zachodniej zarysowuje siQ dzis coraz silniej, 

a w Stanach Zjednoczonyeh jest juz na szcrsz;i 

skalg weielana w zycic pod liasJcm komasacji 

szkoJ wiejskich ^Consolidation of rural schools"). 

Dopiero wicc dzisiaj, kiedy procz powszech-

nosci nauczania wysunigta zostala potrzeba pod-

niesienia jeg;o pozjomu, zagadnienie sieci szkolnej 

staje siQ jednem z podstawowych zagadnieu 

w dziedzinie organizacji szkolnictwa. W naszych 

warunkach z^gadnienie to wysunQto siQ na plan 

pierwszy dla ziem b. zaboru rosyjskiego, gdzic 

potrzeby budowy gmachow szkolnych sa, najbar-

dziej pala.ee. Wszakze i w tych dzielnicach Rze-. 

czypospolitej, gdzie szkofy majq dach nad gJowq, 

reorganizacja sieci w celu podniesienia poziomu 

organizacyjnego szkoJ musi bye podjQta w jaknaj-

blizszym czasie. 
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ROZDZIAL II ; 

WYTYCZNE DO PROJEKTU SIECI SZKOfc POWSZECHNYCH 

W USTAWACH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I ROZPORZ4DZENIACH WfcADZ 

W kr6tkim czasie, jaki nas dzieli od chwili 

uzyskania niepodlegfosci, dostrzec juz mozna zna-

s czria^ ewolucj'Q idei przewodnich w publikacjach 

oficjalnych, maj^cych stanowic podstawe prawns 

sieci szkdf powszechnych. 

W pierwszym- akcie prawnym, dotycza.cym 

zagadnienia sieci, w ,,Dekrecie o obowia.zku szkol-

nym" z dnia 7. II. 1919, maMcym moc obowi^zu-

jcic^ dla owczesnych ziem b. zaboru rosyjskiego, 

czytamy w pocza.tkowych artykufach co nast^-

puje (por. Dziennik Urz^dowy Ministerstwa Wy-

znan Religijnych i Oswiecenia Publicznego, Rok II 

Nr. 2, Warszawa, 15. II. 1919): 

Art. 1. Wyksztalcenfe w zakresie szkoly powszech-

nej jest obowia.zkowe dla ,wszy$tkich dzieci w wieku 

szkolnym. 

Art. 2. Szkofy powszechne b<;dj\ twarzone w takfej 

liczbie, aby wszystkie dzieci w wieku szkolnym mogfy ko-

rzystac z nauki. 

Art. 3. W kazdej miejscowosci, w ktorej liczba dzieci 

w wieku od lat 7 do 14 wfa.cznie wynosi w cia.gu po sobfe 

nastepujqeych 3 lat conajmniej 40, gmina jest obowinzana 

za!ozy6 szkolQ powszechna.. 

Art. 4. Jezeli w danej miejscowosci niema 40 dzieci 

w wieku od lat 7 do 14, w takim razie ?a.czy si<? ona w celu 

zafozenia osobnej szkoly z sa.siednia. miejscowos*cia., wzgl^-

dnie z sa.siedniemi miejscowos'ciami tej samej gminy tak, 

/aby liczba dzieci w pofyczonych miejscowos"ciach wyno-

sih\ conajmniej 40. Utworzony w ten sposob rewir szkolny 

nie moze mied wi^cej jak 3 kilometry w promieniu. Rewiry 

szkolne tworzone beda przez Rade Szkolna. Okr^gowa na' 

wniosek Inspektora po wyshichaniu opinji Dozoru Szkol-

nego. 

Ideq przewpdnia, tych artykufdw jest zakfa-

danie szkot oddzielnych mozliwie w kazdej miej 

scowosci. Jedynie w wypadkach, ,w ktorych miej-

scowosc liczy ponizej 40 dzieci, przewidziane jest 

fqczenie miejscowosci sa.siednich w jeden rewir 

szkolny. La.czenie miejscowosci nie stanowi wi'qc 

zasady, lecz jest raczej odstepstwem od zasady. 

Przytem J^czyd miejscowosci, w mysl artykufu 4, 

mozna *tylko w granicach tej samej gminy. 
Stanowisko Dekretu jest bezposredniem od-

biciem ogolnego p^du do zakJadania szkoJy mo 

zliwie w kazdej wsi, jaki wprost samorzutnie po-

v/stal na ziemiach b. zaboru rosyjskiego z chwib* 

uzyskania swob6d politycznych. Charakteru tego 

procesu Dekret nie zmienia, przySpiesza tylko je-

• go bieg przez stworzenie norm prawnych, daja.c 

tern wyraz d^zeniu do wprowadzenia powszech-^ 

ncgo nauczania w jaknajpredszym czasie, w wa-

runkach chociazby prowizorycznych. 

Dalszy rozw6j idej, maja.cych by6 podstawa. 

sieci szkolnej, wia.ze sie z pracami Ministerstwa 

W. R. i 0. P. nad organizacja. i programem szk6f 

powszechnych. Ministerstwo przyjmuje zasad<? 

zaleznosci typu organizacyjnego szkofy od liczby 

dzieci i ustala siedem typ6w szkdl: od szkoly je-

dnoklasowej, o jednej izbie i jednym nauczycielu. 

do siedmioklasowej wfa.cznie (por. Rozkfad godzin 

w szkofach powszechnych, Warszawa, I ,wyd. 

1919, II wyd. 1920). Poziom naukowy i wycho-

wawczy szk6I r6znych typ6w ma by6 mniej lub 

wiecej r6zny. Szkoly siedmioklasowe otrzymuja/ 

program najwyzszy, pefny. Prawie ten sam jesz-

cze program przewidziany jest dla szk6f szeScio-

klasowych. Nast^pnie, hieznacznej redukeji co dp 

ilosci materjafu naukowego, z caJkowitem wszak-

ze zachowaniem poziomu, ulega ten program 

w trzech wyzszych oddziafach szk6f t)iQCioklaso-

wych, w pieciu wyzszych oddziaJach szk6I czte-

roklasowych i we wszystkich siedmiu oddzialach 

szkot trzyklasowych. W ten spos6b szkofy piecio, 

cztero, a nawet trzyklasowe S3 pomimo wszystko 

pod wzgledem programu do^d zblizone do szk6^ 

najwyzszego typu ~ sze^cio i sledmioklasowych. 

Znacznej natomiast redukeji ulega program ten 

w szkofach dwuklasowych i jednoklasowych, gf6-

wnie wskutek tego, iz w szkofach dwuklasowych ' 

dwa razy, a w jednoklasowych az trzy razy mu-

szq dzieci powtarzac kurs caforoczny z niewielkq 

jedynie odmiana. materjafu w roku drugim w po-

rownaniu z rokiem pierwszym. W ten spos6b 

w szkofach dwuklasowych, z natury organizacji 

tych szk6f, przechodzq dzieci w ciqgu 7 lat ten 

sam kurs, cow szkofach 3—7 klasowych w ci^gu 

lat 5-ciu, w szkofach zas" jednoklasowych w ci^gu 

lut 7-miu ten sam kurs, co w szkofach 3—7 klaso 

wych w ci^gu lat 4-ch. 

4 
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I: ZAGADN1EN1E S1EC1 SZKOLNEJ 

Ustalenie zasady zaleznosci typu organizacyj-

nego szkoly powszechnej od liczby dzieci i spre-

cyzowanie nieuniknionej, a bardzo istotnej rozni-

cy poziomow szkot roznych typow, zwtaszcza 

niepomiernego uposledzenia szkot jedno i dwukla-, 
sowych, odsionity cate niebezpieczenstwo syste-

mu zakladania szkoty w kazdej wsi, dla matych 
skupien dzieci, a wi<?c szkot niskich, przewaznie 

najnizszych typow organizacyjnych. 

Ministerstwo W. R. i O. P. zdccydowato siQ 

na zmiane dotychczasowych zatozen. Dla zaini-

cjowania nowych zasad zwotany zostat wWar-
szawie w dn. 25 i 26.VI.1919 zjazd inspektor6w 

szkolnych b. zaboru rosyjskiego, na ktorym Mini 

sterstwo przedstawito zarys organizacji 7-miu ty 

pow szkot oraz polecito opracowanie w krotkim 

terminie — do pazdziernika tegoz roku — projek-

tu sieci szkolnej, maja.cej zabezpieczyc mozliwic 

iiajwyzszy poziom organizacyjhy szkot powszech-

nych. Zasady, dotycza.ce projektu sieci, poznamy 

najlepiej z formularzy oraz ,,Instrukcji w sprawie 

opracowania sieci szkolnej", wydanych przez Mi 

nisterstwo i rozestanych inspektorom szkolnym 

w kilka dni po zamkniQciu Zjazdu. 

Formularzy rozestano ogotem trzy: pierwszy, 

oznaczony litera. A, przeznaczony byt na wykaz 

miejscowosci wraz z liczbq ludnosci i dzieci 

w wieku szkolnym, drugi, oznaczony liters B,—na 

opis sieci szkot wedtug stanu z roku 1919, wreszcie 

trzeci, oznaczony litera. C, dac miat obraz petnej 

sieci szkolnej, zaprojektowanej w mysl wytycz-

nych, wskazanych w ,,Instrukcji". Tresc formu 

larzy oraz ,,Instrukcje_" (por. Akta Nr. 10265/19 
S. I) podajemy ponizej w dostownem brzmieniu: 

A) Ludnosd gminy i liczba dzieci urodzonych w 1. 1. 19O6-1915 

l 

Nazwa mia-

sta, miastecz-

ka, osady, 

wsi, kolonji, 

folwaiku 

Liczba 

ludnoSci 

stale] 

J^zyk wyktadowy, w ja-
kim dzieci ma ja. uczyd si? 
w szkole wedle iyczenia 

rodzlc6w 

J. pol-

LICZBA DZIECI URODZONYCH W ROKU 

190611907 1908|l909 19io|l9111912|l9l3|l914|l915 

Liczba 

dzieci 

w wieku 

szkolnym 

(ur.1906-

1912) 

Na 100 

ogotu 

ludn. dzie 

ci w wieku 

szkol. jest 

U W AGI 

B) Ptibliczne szKoly powszechne, istniefoce w r. szK. 1918 — 

l 

Nazwa miasta, 

miasteczka, osa 

dy, wsi, kolonji, 

folwarku—(sie-

dziba szkoty) 

Szkota 

jest 
Szkota ma klas 

Budynek 

szkolny 

Jezeil budynek jest specjalnie przystoso-
wany dla cel6w szkolnych, blizsze okreSle-
nle: murowany, drewniany, llo«<5, rozmlar, 
wysokoSd sal szkolnych, mieszkanla dla 
nauczyciela (1), wlelkoSC bolska, ogrodu 

szkolnego, ogrodu dla nauczyciela. 
Czy datby sie rozszerzyd budynek przez 

dobudow?? 

Czy budynek jest na gruncle gmlnnym? 

U W AG I 

C) ProjeKt pelnej sieci szKolnej 

Siedziba 

projektowa 

nej szkoty 

[miejscowos'c' 

lub punkt) 

. 2 

Szkola ma mlec 

klas 

5 6 

3 

MiejscowoSci, 

kt6rym szkota ma 

stuzyc 

Nazwa 
fill 

Liczba dzie 

ci, kt6rc do 

tej szkoty 

b^da, obo-

wi^zane 

ucz^szczac 

Budynek szkolny projektowany 

Obecny 

szkolny 

Inny (ew. w dobrach 

donacyjnych, rz^dowych, 

gminny 1 t. d.) 

UWAGI 

InstruKcja w sprawie opracowania sieci szKolnej 

Uwagi ogolne ' 

Obraz projektu peinej sieci szkolnej powinien uwy-

datniac zasadnicza. podstawe, na ktorej wypracowanic sie 

ci szkolnej zostalo oparte, i eel, ku jakiemu zrealizowanie 

tej sieci prowadzi. 

Naturalnq podstawq zasadnicza jest liczbrf dzieci 

w wieku szkolnym, znajdujacych sie na pewnem, settle 

oznaczonem terytorjum. Z liczba dzieci w wieku szkol 

nym wiazemy Settle stopien organizacyjny szkoly, otrzy-

niuj^c w. ten sposob jasna PodstawQ, uniemozliwiaja.ca. 

z gdry wszelka. w tym kierunku dowolno^c z ktorejkol-
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Kl. i. 19O6-1915 

ktorejkol-

ROZDZIAfc 11; WYTYCZNE DO PROJEKTU SIECI W USTAWACH I ROZPORZADZENIACH 

wiek strony. Tak wiec rozstrzyga sie samo przez sie py-

tanie, czy dla pewnego terytorjum szkolnego mamy zapro-

jtktowad szkole o dwu, czy o trzech, czy o siedmiu np. 

klasach (nauczycielach). 

RownoczeSnie z g6ry oznaczamy sobie terytorjum, 

kt6re przyjmiemy za jednostke terytorjalna. dla jednej 

szkoly. Pomijaja.c specjalne warunki, jak rzeki, bagna, g6ry 

i f. d., przyjmujemy, ze dziecko moze bez wielklego zme-

czenia przebyd do szkoly 3 klm., czyli przyimujemy, ze r e-

wir szkolny moze zaja.d terytorjum o promieniu ma-

ksymalnym rdwnym trzem kilometrom. 

Trzecia. zasada. bedzie ustalenie stosunku liczby dzie 

ci do liczby nauczycieli. Jako srednia. liczbe dzieci, ktdra. 

powierzyd mozna jednemu nauczycielowi, przyjmujemy 50, 

co nie wyklucza drobnych wahan w jedna, lub drugq 

strone. 

W ramach tych zasad zdazamy ku pewnym celom,. 

a mianowicie: 

1) aby wszystkie dzieci w wieku szkolnym mialy za-

pewniona mozno§6 korzystania z dobrodziejstw szkoly; 

2) aby wszystkie dzieci w wieku szkolnym mialy za--

pewniona. szkole najwyzszej organizacji; 

3) aby kazda gmina miala przynajmniej jedna. szkot? 

najwyzej zorganizowanq, t. j. siedmioklasowa.. 

Z tego wynika jako skutek naturalny, ze szkoly o or 

ganizacji najnizszej, t. j. jednoklasowe, maja. sta6 sie wy-

iutkiem, dopuszczalnym tylko wtedy, gdy nie mozna zna-

lezd sposobu zorganizowania szkoly przynajmniej dwukla 

sowej w danym rewirze szkolnym i ze terytorja bez szko-

ty sa. w zasadzie zupelnie niedopuszczalne. 

Przechodzqc nast^pnie od wyzej wymienionych za 

sad ogolnych do szczeg616w, b^dziemy w projekcie sieci 

szkolnej postepowali w spos6b nast?puj£icy: 

1) Jezeli w obrebie rewiru szkolnego stwierdzimy, 

ze liczba dzieci w wieku szkolnym wynosi okolo 350, tarn 

zaprojektujemy szkole siedmioklasowa 

2) Jezeli w obrebie rewiru szkolnego stwierdzimy, 

ze liczba dzieci w wieku szkolnym wynosi okolo 300, tarn 

zaprojektujemy szkole szeScioklasowa.. 

W ten sam sposob projektujemy szkoly o mniejszej 

liczbie klas. Dla szkoly dwuklasowej przyjmujemy liczby 

dzieci w wieku szkolnym powyzej 60 do 100. Jezeli zas" 

liczba dzieci w wieku szkolnym w jednym rewirze wynosi 

40 i dochodzi do 60, tarn projektujemy szkole jednoklasowe 

o jednym nauczycielu. , 

Chcqc osfagnat wlaSciwe cele sieci szkolnej, a miano 

wicie ten eel, aby dzieciom zapewntt szkole mozliwie naj-

lepsza., bedziemy zmuszeni istniejqce szkoly o nizszej or 

ganizacji laczyd dla stworzenia szkoly lepszej. Zdarzy sie 

mianowicie bardzo czesto, ze w jednym rewirze szkolnym 

juz istnieje obecnie dwie szkoly, np. jednoklasowe. Ponie-

waz szkoly jednoklasowe uwaiamy za ostatecznos*6, na kt6-

va, godzimy sie tylko z koniecznoSci, i poniewaz dopiero 

szkole dwuklasowa uwazamy za taki typ, w kt6rym sku-

teczne przeprowadzenie siedmioletniej nauki szkolnej da 

siq z latwoScia. osia,gn^6, przeto z tych dwu obecnie istnie-

jqcych szk61 jednoklasowych stworzymy dla danego rewi-

ru szkolnego jedna szkole dwuklasowa.. Przytem powstafi 

moga nastepuja.ee przypadki: 1) Szkola dwuklasowa po-

wstanie przez powiekszenie jednej ze szk61 jednoklasowych 

0 jedna. klase, a budynek drugiej szkoly, o ile jest budyn-

kiem szkolnym, gminnym, przeznaczy sie na inne cele 

z oSwiata. zwisizane, np. na dom ludowy. 2) Szkola dwukla 

sowa powstanie w ten spos6b, ze w jednej z obecnie istnie-

ja.cych szk6t jednoklasowych umieSci sie iedna. klase (np. 

oddzialy nizsze), a w drugiej oddzialy wyzsze. Wtedy 

cxq56 dzieci obu danych miejscowoSci musi chodzid do 

szkoly, polozonej w drugiej miejscowo§ci. 3) Szkole dwu 

klasowa umieszcza sie w budynku lub w miei$cowos"ci trze-

ciej, polozonej pomiedzy obiema szkolami dotychczas istnie-

jacemi. — Wszystkie te ewentualno^ci miisz^* byd wziete 

pod rozwage przy scalaniu szkdl istniej^cych. 

Tak samo nalezaloby postepowad przy scalaniu dwu 

lub nawet trzech szk61 w jedna. szkole trzyklasowa.. Jestto 

bowiem typ organizacyjnie lepszy od szkoly dwuklasowej. 

Z punktu widzenia organizacyjnego nie ulega wa.tpli-

wcs"ci, ze takie scalanie szk61 jest wskazane i poza.dane, bo 

szkoly o wiekszej liczbie nauczycieli daj^—przy r6wnych 

innych warunkach—lepsza. gwarancje skutecznoSci nauki-

1 ludno^d chetnie taka. szkole widzi, bo czuje, ze jest to 

szkola lepsza. Bedzie to mianowicie przedewszystkiem 

wtedy chetnie widziane, gdy wskutek scalenia szk61 be 

dzie mogla powstad w gminie szkota siedmioklasowa. Je 

zeli jednak ze scalenia szk6! powstad ma szkola nie sie 

dmioklasowa, lecz szkola o mniejszej liczbie nauczycieli, 

kt6rej korzys"ci nie s^ tak jasne dla ludnoSci, tarn trzeba 

bedzie ludno§6 o tej korzy^ci przekonad, przyczem nieod-

zowna bedzie pomoc dozoru szkolnego, kt6ry latwiej ocenl 

te korzys"ci, patrza.c na potrzebe catej gminy, a nie jednej 

gromady. 

Poniewaz dopiero pelna siedmioklasowa szkola po-

wszechna daje gwarancje, ze eel szkoly powszechnej da sie 

w niej w pelni osia.gna6, da.zymy do tego, aby tych szk61 

siedmioklasowych bylo jaknajwiecej. W kazdej gminie 

znajdzie sie prawdopodobnie taka miejscowo§6 lub taki 

punkt w^rod osiedli ludzkich — nawet poza miastami, — 

kt6ry bedzie m6gl byd o^rodkiem rewiru szkolnego o liczbie 

dzieci, potrzebnej dla stworzenia szkoty siedmioklasowej 

(t. j. okolo 350 dzieci). Ale gdyby nawet takiego rewiru 

szkolnego nie bylo, przyjmujemy za zasade, ze w kazdej 

gminie szkota siedmioklasowa bedzie, i szukamy dla niej ' 

punktu mozliwie odpowiedniego. Watunki najlepszej ko-

niunikacji z reszta. gminy, budynek juz gotowy lub dajacy 

sie z latwoScia. T)rzystosowad do cel6w szkolnych, ofiarnos"d 

miejscowa, zdrowotnoSd miejsca, latwo^d pomieszczenia 

dzieci obcych — oto wzgledy, kt6re mog^ zawazyd przy 

wyborze punktu dla petnej szkoly siedmioklasowei. 

Majac na oku te podstawy, na jakich oprzemy plan 

sieci szkolnej w pewnej gminie, przygotowujemy sobie ma-

pt» gminy w dwu egzemplarzach. Najlepiej sporz^dzid je 

sobie przy pomocy kalki z mapy sztabu generalnego, przy 

czem u dolu zaznaczyd nalezy koniecznie podziatke 

(1 :100000, t. j. 1 cm. : 1 klm.). Na maple kazdej gminy 

pr.winny znalezd sie takze sasiaduja.ee z t£i gmina. miejsco-

wo§ci gmin sasiednich, poniewaz moie zdarzyd sie koniecz-

nos*d scalania szkol w terytorjach dwu gmin lub wykreSle-

nia rewiru szkolnego w dwu gminach. Drogi, koleje, rzeki, 

bagna, wzniesienia terenu i t. d. powinny byd na mapach 

zaznaczone. 

■n 
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Jedna mapka da nam obraz stosunkow szkolnych 

QOecnie istnieja.cych, druga zas" obraz projektowanej sieci 

szkolnej. 

Na mapie, przedstawiaja.cej obraz stosunkow obec-

nych, oznaczamy szkoly istnieja.ce k61kami, wyrysowanemi 

w barwach, a mianowicie: 1) czarne — iednoklasowa, 2) 

zielone — dwuklasowa, 3) niebieskie—trzy, cztero i piecio-

klasowa, 4) czerwone — szes"cio I siedmioklasowa. 

Na mapie, przedstawiajacej obraz projektowanej sieci 

szkolnej, szkoty nalezy oznaczyd r6wniez kolkami, wyry 

sowanemi w tern micjscu, gdzic jest budynek szkolny lub 

gdzie ma powstad budynek szkolny. 

Barwy tych k6tek pozostaja te same, co na mapie po-

przedniej, z ta r6znica, ze w kolku czerwonem, oznacza-

jqeem szkole siedmioklasowa., ale przeznaczona. dla rewiru 

szkolnego, w kt6rym n i e m a dostatecznei liczby dzieci 

(i j. 350), umieszcza si? krzyzyk. Wszystkie k6tka la.czy 

sie promieniami tej samej barwy, co kolko, z wszystkiemi 

mieiscowoSciami, ktore maja nalezed do danego rewiru 

szkolnego. Miejscowos"ci, ktore dla waznych nieuniknionych 

pewodow nie moga. nalezed do zadnego rewiru, czyli mu-

szj\ byd dla siebie catoScia. i w ktorych ze wzgledu na 

zbyt mala liczbe dzieci w wieku szkolnym nie projektuje sie 

sskoty, nalezy zakreskowad czarnemi, rzadko rozstawio-

nemi kreskami, a pow6d objaSnid w uwagach. Tak samo 

nalezy uzasadnid w uwagach wyja.tkowa koniecznoSd przy-

dzielenia pewnei miejscowos"ci do dwu rewirow (wies* bar-

dzo dluga, rzeka, biota i t. d.). Uwaga ostatnia nie tyczy 

sie miast, w ktorych powstanie wieksza liczba szkot. 

Obie mapki maja. bye wykonane w jednej skali, z je-

drakowa doktadnoScia w szczegolach. 

Projekt rozmieszczenia szk6t nastapid powinien na 

pedstawie danych liczbowych, zebranych przez pracowni-

k6w pomocniczych, tudziez na podstawie doktadnego roz-

wazenia warunkow miejscowych, komunikacyjnych i in-

nych. 

Uwagi szczegotowe, tyczace sie tablic. 

1) U gory nalezy wyraznie dopisad nazwe powiatu 

i gminy. \ 

2) Nazwy miast, miasteczek, wsi i t. d., naleza.cych 

do jednej gminy, nalezy wypisywac n i e w porza.dku alfabe-

tycznym, lecz geogBaficznym, t. j. tak, aby Sledza.c w tym 

porza.dku mapke, mozna i§6 terytorjami, zwia.zanemi z so-

bn iaka.s" nicia. przewodniq. Poniewaz porza.dek, w jakim te 

nazwy powinny po sobie nastepowad, powinien byd we 

wszystkich tablicach iednakowy, a najwazniejsz^ bedzie 

tablica C, przedstawiajaca obraz projektowanej sieci szkol 

nej, bedzie wskazane ustalid ten porzadek juz po ustaleniu 

sieci na podstawie zebranych materjalow. Wtedy za§ na 

lezy przestrzegad zasady, ze na pierwszem miejscu po-

stawimy miejscowoSci, dla ktorych projektujemy szkolq 

siedmioklasowa, a ponizej miejscowo^ci, nalezace do re 

wiru tej szkoty, potem szes*cioklasowa i t. d. 

Jczeli w pewnej gminie jest enklawa, nalezaca do in-

neJ gminy, nalezy ia. wymienid w jej rewirze szkolnym, 

z uwaga., ze ta enklawa nalezy do gminy, a procz tego na 

samym dole w spisie miejscowos"ci tej gminy, do ktorej 

cna nalezy prawnie, wymienid ia. rowniez, a w uwadze do-

dad: uwzgledniona w gminie y. 

3) Liczba IudnoSci stalej, t. j. stalych mieszkancdw 

wsi powinna byd dostarczona przez urza.d gminny. Gdyby 

to bylo niemozliwe, stwierdzenie liczby ludnoSci nast^pi 

przez przeprowadzenie jednodniowego spisu przez solty-

sow, ktorym jednak dodad trzeba do pomocy jednostki ze 

sfei inteligencji. 

Chwilowych mieszkancow (chwilowych emigrantow, 

letnikow) uwzgledniad sie nie bedzie. RownoczeSnie ze 

slwierdzeniem liczby ludnoSci trzeba obliczad liczby dzieci. 

Jest to pozyeja jedna z najwazniejszych, bo od niej zawi-

sfc bgdzie przysz?a organizacja szkoty. W miejscowos"ciacli 

o ludnoSci inicszancj nalczy sprawdzid, czy I ile jest dzieci 

obcej narodowoSci, dla ktorych ich rodzice chcieliby micd 

szkote z niepolskim iezykiem wykladowym. Badanie tego 

szczegolu w okolicach nie nastreczajqeych watpliwo^ci bQ-

dzie zbedne. Pozyeja 3 tablicy A (jezyk wykladowy, w ja 

kim dzieci maja^ uczyd sie wedle zyczenia rodzicow), obej-

muje w poszczegolnych poddzialach liczby dzieci w wie 

ku szkolnym, kt6re beda. uczyly si<? w szkoJach z je-

zykiem wykladowym polskim, niemieckim lub innym. Suma 

liczb w tych poddzialach ma byd rowna sumie wymienio-

nej w pozyeji 5 (,,liczba dzieci w wieku szkolnym"). Gdyby 

z powodu istnienia wiekszej ilosci dzieci, dla ktorych ro 

dzice zyczyliby sobie szkoty z niepolskim JQzykiem wykla 

dowym, nalezalo zaprojektowad szkote z niepolskim iezy-

kiem wyktadowym, a rownoczesnie obnizyd stopien organi-

zacyjny szkoty polskiej w tej miejscowosci wskutek wyeli-

minowania dzieci, nie majacych sie uczyd w szkole polskiej, ; 

z ogolnej liczby dzieci w wieku szkolnym, nalezy to wyttu-

maczyd w uwadze do odpowiedniej pozyeji tablicy C. 

4) Jezeli w jednej miejscowosci jest kilka szkdi, nale-" 

zy kazda. szkote z osobna uwzglednid, rozrozniajac je tak, : 

jal: rozroznia sie je obecnie, np. szkota Nr. 1, 2, lub szkota , 

in* itd. Jezyk wyktadowy niepolski nalczy zaznaczyd . 

wyraznie. 

5) Budynek ,,wtasny" oznacza, ze jest to budynek ,j 

gminny, przeznaczony specjalnie na szkote, t. j. taki, kto- < 

rego uzywanie na cele szkolne nie obcia.za budzetu szkolnc- i 

go wydatkiem na najem i ze to uzycie na cele szkolne nie j 

mcze byd przez nikogo i w przysztosci kwestjonowane. \ 

0 takim tez tylko budynku, ktorym bedzie mozna swobod-

nie rozporzqdzad i ktorego nikt nie b^dzie mogt odebrad < 

szkole, nalezy podad dane szczegotowe (w tabl. B. poz. 6). j 

6) Przy kazdej szkole, obecnie istnieja.cej i wymienio-

nej w tablicy B., nalezy w uwadze zaznaczyd albo: ,,zo-

staje", albo ,,przeksztatca sie w klasowa.", albo ,,prze- J 

stanie istnied". Jezeli szkota ma przestad istnied, nalezy po- j 

wod blizej okre^lid w uwadze. 

7) W tablicy C, przedstawiajacej obraz projektu sie 

ci szkolnej, nalezy zaczynad od tych miejscowosci, w kto-1 

rych projektuje sie szkote siedmioklasowa, potcm szes*cio- ] 

klasowa itd. Jezeli szkota ma mieScid sie nie w budynku | 
obecnym, lecz nowym, i w innem, niz dotychczas, miejscu, j 
nalczy zaznaczyd to w uwadze, a wybor punktu uzasadnic.1. 

W pozyeji 3 tej tablicy wymienia sie jeszcze raz na pierw 

szem miejscu siedzibe szkoty, a potem kolejno miejscowosci, | 

nalezace do rewiru tej szkoty. Obok nazw tych miejsco-| 

woSci wypisuje sie liczbe dzieci w wieku szkolnym, pocho-j 

dz^cych z tej miejscowos'ci (wedle tabl. A.) a w nastep-| 

nych maksymalna. odlegto^d tych miejscowoSci od szkoly | 
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(bddynku szkolnego) i liczbe dzieci, obowiqzanych do niej 
uczeszczac (t. j. sume liczb szczegolowo podanych przed-
tem). 

8) Jezeli obecny budynek szkolny bedzie musiat ulec 
zmianie (przebudowie), nalezy w uwadze to zaznaczyd (np. 

po odbudowaniu 1, 2,... sal szkolnych). Budynki w okolicy 

isinletace, o kt6re nalezaloby poczynic starania, nalezy wy-
niienic". 

9) Poniewaz zrealizowanle sieci pociqgnie za sob^ ko-
nieczno^ bardzo szerokiej akcji budowlanej, nalezy w oso-

bnym dodatku do projektu przedstawid plan gospodarczy 
budowania nowych szkof. Dla kazdej gminy z osobna wy-

padnie wiec wymienic" iloit i jakosd potrzebnych nowych 

budynkow szkolnych (np. 2 budynki dla szkol 2-klasowych, 

3 budynki dla 3-klasowych i t. d.), a zarazem na podstawie 

lokalnych potrzeb i warunkow podad kolejnos"c\ w jakiej 

nalezaloby do budowy przystqpid. Ta kolejno^d budowli 

szkolnych powinna byd uzasadniona, aby wielkie fundusze, 

ktore moga. by6 na ten eel przeznaczone, byty uzyte celowo 

i zaspokajaly przedewszystkiem najpilniejsze potrzeby 
szkolnictwa. 

W mysl Instrukcji, juz nie miejscowosc, jak 

widzimy, lecz ,,rewir szkolny" ma stanowic pod-

stawe zakladania szk6L Rewir J^czyc ma caly 

szereg: miejscowosci, jezeli tylko poJ^czenie to 

prowadzi do podniesienia stopnia organizacyjnego 

szkoly. Instrukcja pozwala nawet przekraczad 

w tym celu granice gmin, czyli znowuz idzie da-

lej, niz Dekret o obowi^zku szkolnym, uwzgl^dnia-

kcy tvvorzenie rewir6w wyf^cznie w granicach 

gmin. Jedynem, w mysl Instrukcji, ograniczeniem, 

ktore stawac moze na przeszkodzie J^czeniu sze-

regu miejscowosci w jeden rewir szkolny, jest 

zbytnie ich oddalenie, wzglednie szczeg61nie trud-

ne warunki komunikacyjne. Pod tym wzgl^dem 

Instrukcja scisle utrzymuje zastrzezenie Dekretu, 

mocq kt6rego droga do szkoJy, wzglednie pro-

mien rewiru, nie moze przekracza6 3 kilometr6w. 

Typ organizacyjny szkoly uzaleznia Instruk 

cja od liczby dzieci w rewirze .wedhig norm na-

siepuja.cych: od 40 do 60 dzieci — szkola jedno-

klasowa, powyzej 60, do 100—dwuklasowa, okolo 
150 — trzyklasowa, okolo 200 — czteroklasowa, 

okofo 250 — piecioklasowa, okofo 300 — szescio-

klasowa, okoJo 350 — pefna siedmioklasowa. 

W jednym tylko wypadku pozwala Instruk 

cja na odstepstwa od tych norm. Mianowicie In 

strukcja kfadzie silny nacisk na to, azeby w kaz 

dej bez wyja.tku gminie zaprojektowano przynaj-

mniej jedn^ szkofe siedmioklasowa. O ile dla tej 

szkoly nie da sie w gminie utworzyc rewiru, sku-

piajacego wymaganq liczbe okolo 350 dzieci, na 

lezy szkoJe siedmioklasowa. pomimo to zaproje-
ktowac przy mniejszej liczbie dzieci. 

Pod ka^tem nowych zasad pragnetb Minist. 

W. R. i O. P. nietylko zaprojektowac sied szkolna., 
najbardziej racjonaln^, na przyszJo^d, lecz r6w-

niez w jaknajpr^dszym czasie dokonac reformy 

sieci istnieja.cej. Sta.d w Instrukcji mowa nietylko 

o swobodnem projektowaniu punkt6w szkolnych, 

lecz rowniez o t. zw. scalaniu szkof istniejqeych, 

prowadz^cem do zamiany dwuch lub wiecej szk6J: 

s^siednich nisko zorganizowanych na jedna. szko-

fe wyzszego typu. Postawienie w Instrukcji tego 

dwojakiego celu wytwarzac musiafo w niektd-

rych wypadkach niejasn^ sytuacje, mianowicie 

niewiadomo byto, czy projektowad punkty szkol-

ne niezaleznie od rozmieszczenia szk6f istnieja-

cych, czy tez je do nich dostosowywad. 

Projekty sieci szkolnych z ryektorych tylko 

powiato*w opracowane i nadesJani4 zostafy w ter-

minie, wskazanym przez Minister^two. Komple-

towanie projekt6w i uzupefnianie brak6w trwaJo 

w Ministerstwie jeszcze przez cafy rok 1920. Ta 

okolicznosc* z jednej strony, z drugiej zas koniecz-

nosc zajecia sie przedewszystkiem pilniejszem 

zagadnieniem realizacji powszechnego nauczania, 

stafy sie powodem op6znienia publikacji mater-
jaJ6w sieci. 

W okresie tych przeszlo 4 lat, kt6re publi-

kacje dzisiejszzt dziel^ od momentu opracowania 

projektow, zaszty znow pewne zmiany, aczkol-

wiek nie tak znaczne, w normach prawnych, do-

tycz^cych zasad projektowania sieci. Zmiany te 

wprowadza ,,Ustawa o zakfadaniu i utrzymywa-

niu publicznych szk6J powszechnych", uchwalo-

na wraz z ,,Ustawa. o budowie publicznych szk6f 

powszechnych" przez Sejm Ustawodawczy w dn. 

17.11.1922. Ustawe te, maj^c^ moc prawna. dla ca-

fej Rzeczypospolitej, powtarzamy ponizej w ca-
fosci (por. • Dziennik Urzedowy Ministerstwa 
W. R. i O. P., Rok V, Nr. 12181). Warszawa, 
9.1 V. 1922). 

USTA W A 

o zakfadaniu 1 utrzymywanlu publicznych szk6J 

powszechnych. 

Art. 1. Obowiqzek zaktadania i utrzymywania publi 
cznych szkol powszechnych, przewidzianych w planie sieci 
szkolnej, ciqzy na Paristwle i na gminie. 

Art. 2. Plan sieci szkolnej oraz wszelkie w nim zmia-
ny opracowuje inspektor szkolny przy wspdfudziale orga-

now samorzqdu szkolnego na obszarze gminy, zatwierdza 

zas" je na podstawie opinji rady szkolnej powiatowej kurator 
okregu szkolnepo. 
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Art. 3. Sied szkolna winna by6 tak ulozona: 1) aby 

wszystkie dzieci w wieku szkolnym mogly korzystac" z na-

nki w publicznej szkole powszechnej, oraz 2) aby szkola ta 

bjla mozliwie najwyzszego stopnia organizacyjnego. 

Art. 4. Dla osiagniecia celow, okreslonych art. 3, two-

rzy si<? obwody szkolne z zachowaniem nastepuiacych wa-

runkow: 1) droga dziecjca z domu do szkoly wynosi najwy-

zci 3 klm., 2) obwod skupia jak najwieksza liczbe dzieci 

w wieku szkolnym, nie wiecej jednak, niz 650 i 3) najmniej-

sza liczba dzieci w obwodzie wynosi 40. 

Art. 5. Jezeli szkola jest przeznaczona dla ludnoSci 

dwu lub wiecej gmin, obowiazek zalozenia i utrzymywania 

szkoly, okreSlony art. 1, ciqzy na tej gminie, na ktdrej ob-

szarze szkola zgodnie z planem sieci szkolnej sie znajduje. 

Inne gminy, korzystaja.ce ze szkoly, obowiazane sa. jednak 

do pokrywania cze.$ci wydatkow, .ustalonej na podstawie 

wzajemnego porozumienia wszystkich gmin zainteresowa 

nych; w razie niedojs"cia do porozumienia rozstrzygaja od-

powiednie wladze powiatowe, a jezeli gminy naleza do 

rtznych powiatow — wladze wojewodzkie; jezeli gminy 

naieza, do roznych wojewodztw — Minister Spraw Wew-

netrznych. 

Art. 6. Stopien organizacyjny szkoly zalezy od liczby 

zamieszkalych w obwodzie dzieci w wieku szkolnym. Je 

zeli liczba ta w przeciagu 3 nastepujacych po sobie lat nie 

przekracza liczby 60 — szkola jest jednoklasowa (o jednym 

nauczycielu), przy liczbie od 61 do 100 — szkola jest dwu-

klasowa (o dwuch nauczycielach), przy liczbie od 101 do 

150 — szkola jest trzyklasowa (o trzech nauczycielach), od 
150 do 200 — czteroklasowa (o 4 nauczycielach), od 201 

do 250 — piecioklasowa (o 5 nauczycielach), od 251 do 

3C0 — szes"cioklasowa (o 6 nauczycielach), ponad 300 dzie 

ci — siedmioklasowa (o 7 lub, w razie istnienia oddzialow 

r6wnolegtych, o wiekszej liczbie nauczycieli). 

Siedmioklasowa szkola powszechna ma obok nauczy 

cieli osobnego kierownika, kt6ry jest obowiazany do na-

uczania w szkole w rozmiarach, okres"lonych przez ustawy 

lub rozporza.dzenia. ? 

Art. 7. O kolejnoAi i czasie zakladania publicznych 

szkol powszechnych ro£;trzyga kurator okregu szkolnego 

ha podstawie wniosk6w'rad szkolnych powiatowych, pow-
zi^tych po wysluchaniu opinji zainteresowanych organdw sa-

niorzadu gminnego i szkolnego na obszarze gminy, a przed-

kladanych kuratorowi za poSrednictwem inspektora szkol 

nego. 

Art. 8. Ministrowi Wyznan Religijnych i OSwiecenia 

Publicznego przysluguje prawo zalozenia, wzglednie pozo-

stawienia szkoly tarn, gdzie liczba dzieci nie wystarcza do 

stworzenia obwodu szkolnego w mys"l p. 3 art. 4. 

Ministrowi przysluguje r6wniez prawo podniesienia 

sfopnia organizacyjnego szkoly ponad normy, artykulem 6 

okreSlone. 

W obu wypadkach wynikaia.ce stad koszty pokrywa 

Skarb Panstwa sam lub l^cznie z gmina. na podstawie do-

browolnej umowy. 

Art. 9. Wykonanie zatwierdzonych postanowien 

y, sprawie zakladania i utrzymywania publicznych szkol 

powszechnych nalezy do organow samorzadu szkolnego 

w gminie. 

Art. 10. Koszty zakladania i utrzymywania publicz 

nych szkol powszechnych sa pokrywane: 

a) przez Skarb Panstwa, 

b) przez gmine, 

c) z dobrowolnych swiadczen innych zwiazkow ko7 

munalnych, 

d) z fundacyj, zapisow i darowizn. 

Art. 11. Skarb Panstwa ponosi wszelkie wydatki na 

pcmoce naukowe, materjaly do nauki, bibljoteki i druki 

szkolne; gmina—na wszelkie inne potrzeby rzeczowe szkol, 

a w szczegolnos*ci na pomieszczenia dla szkol w mysl usta 

wy o Jjudowie publicznych szkol powszechnych oraz ich 

kunserwacje, na wewnQtrzne urzadzenie szkol, ubezpiecze-

nia. na o^wietlenie i opal dla szk61, na materjaly pis*mienne, 

utrzymanie sluzby, porzadku, czysto^ci. 

Udzial panstwa i gminy w pokrywaniu Swiadczen oso-

bowych okre^laia osobne ustawy. 

- Art. 12. Rady szkolne powiatowe okre^laja normy. 

podlug ktorych gminy maja zaopatrywad szkoly w opal, 

oSwietlenie i materjaly piSmienne oraz zapewnid szkolom 

usluge i utrzymanie czystosci. 

Art. 13. Organy samorzadu szkolnego w gminach 

ukladaja projekty budzetu szkolnego gmin i przedkladaja 

je radzie szkolnej powiatowej, kt6ra, po dokonaniu w razie 

potrzeby zmian, przesyla wladzom gminnym do uchwale-

nia. 

Art. 14. W razie, gdyby budzet szkolny nie zostal 

w przepisanym czasie prawomocnie uchwalony, lub nie od-

powiadal potrzebom szkolnictwa, rada szkolna powiatowa 

przesyla przedtozony gminie projekt budzetu szkolnego wla-

dzy nadzorczej nad gmina, celem wstawienia przewidzia-

nych w nim kwot do budzetu gminy. 

Art. IS. Gmina jest obowiazana dostarczyd w ozna-

czonych przez radQ szkolna powiatowa terminach do roz-

porzadzenia organu samorzadu szkolnego w gminie fundu-

szow na zalozenie i utrzymanie szkol w granicach zatwier-

dzonego budzetu i w mys"l obowia.zkow, wynikaja.cych 

z niniejszej ustawy. 

Art. 16. W razie, gdyby gmina w okreslonym przez 

rade szkolna powiatowa terminie nie dostarczyla wskaza-

nych w art. 15 funduszow, kurator okregu szkolnego na 

wniosek inspektora szkolnego asygnuje organom gminnego 

samorzadu szkolnego odpowiednie sumy ze Skarbu Pan 

stwa; inspektor szkolny o kazdej wyasygnowanej sumie 

zawiadamia wladze. nadzorcza gminy, kt6ra sume. te ^ciaga 

od gminy na rzecz Skarbu Panstwa. 

Art. 17. O przeznaczeniu gruntow szkolnych, znajdu-

jacych sie na terenie gminy, na uzytek szk61 i nauczycieli, 

w mys"l obowiazujacych przepisow, decyduja. organy samo 

rzadu szkolnego gminy; od decyzji tej gmina i nauczyciel 

moga odwofac" sie do rady szkolnej powiatowej, ktora roz-

strzyga ostatecznie. 

Art. 18. Zakladanie i utrzymywanie publicznych 

szkol powszechnych dla mniejszos*ci narodowoSciowycli 

i wyznaniowych Rzeczypospolitej ureguluje osobna ustawa. 

Art. 19. Wykonanie niniejszej ustawy powierza sie 

Ministrowi Wyznan Religijnych i OSwiecenia Publicznego 

w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami. 

Art. 20. Ustawa niniejsza wchodzi w zycie z dniem 

jej ogloszenia. 

iikl!"S-:li 
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Ustawa, jak widzimy, jest wyrazem nowej 

ideologji. Wymaga wiec planowej sieci szkolnej, 

opartej na ,,obwodach" (w dawnem znaczeniu 

,,rewir6w")' i stwarzajacej szkolnictwo mozliwie 
najwyzszego stopnia organizacyjnego. La.czenie-

dzieci, nalezacych do roznyclvgminr, w jednym ob-

wodzie szkolnym, jest przez UstawQ dozwolone. 

W porownaniu z Dekretem oraz Instrukcja., 

wprowadza Ustawa pewne modyfikacje w okre-

sleniu zasadniczych norm. Tak wi^c nie promien 

rewiru, jak w DekreCie, wzgl^dnie rowniez w In-

strukcji, lecz droga"}-> szkoJy nie moze przekra-

czad 3 kilometrow. NastQpnie zaleznosc typu or-

ganizacyjnego szkofy od liczby dzieci ujeta zosta-

je w Ustawie (por. art. 4 i art. 6) w normy wrecz 

definitywne, wykluczajace nawet te niewielk^ do-

wolnosc, na ktora pozwalala Instrukcja. Ustawa 

nie mowi tez nigdzie o koniecznosci zaktadania, 

vv kazdej gminie jednej przynajmniej szkoly sie-

dmioklasowej i nie upowaznia do pomijania 

w tych wypadkach ogolnie obowi^zuja.cych norm 

zaleznosci typu organizacyjnego szkoly od liczby% 

dzieci. Prawo podniesienia stopnia organizacyj 

nego szkoly ponad norms okreslona. przez liczbQ 

dzieci, przystuguje bowiem jedynie Ministrowi 

W. R. i 0. P. 

Obszar, w obrebie kt6rego maj^ \>yt "wcielo-

new zycie zasady sieci szkolnej, rozszerza Usta 

wa z dnia 17.11.1922 na calosc ziem Rzeczypospo-

litej. Dla calego wiec kraju opracowane muszq 

by6 planowo projekty sieci szkolnycn i w mysl 

tych projektow przeorganizowane cate szkolni 

ctwo. Ustawa nie czyni tez zadnych zastrzeze^i 

w sprawie czesciowego pr.zeksztatcania sieci dzi-

siejszej, otwieraftc tern samem moznosd dokony-

wania wszelkich modyfikacyj doraznych, ktdreby 

sit mdgly przyczynic do podniesienia poziomu 

szkolriictwa pod wzgledem form organizacyjnych. 

' Pozostaje zwr6cic uwagQ na jedn^i jeszcze, 

dose istotni roznice pomiQdzy Instrukcja' a Usta-

v,q. Instrukcja polecafa w miejscowosciach z'lud-

noscm mieszan^ ustalad, ile jest dzieci, dla kt6-

rych fodzice pragnQliby mie6 szkoJQ z innym je> 

zykiem wykladowym, niz polski, i tak^ szkote 

projektowac, o ile tylko liczba dzieci odpowiada 

wymaganej normie. Ustawa natomiast czyni za-

sirzezenie (por. Art. 18), iz zakladanie i utrzymy-

wanie szk61 dla dzieci innej narodowosci, niz pol-

ska, a nawet dla dzieci innego wyznania, niz 

katolickie, uregulowane zostanie przez osobna. 

ustawQ. 

• 1 
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R0ZDZ1AL III 

PODZIAL ADMIN1STRACYJNY I POWIERZCHNIA OBSZARU, OBJ^TEGO 

PROJEKTEM SIECI SZKOLNEJ Z R. 1919 

Rozporz^dzenie Ministerstwa W. R. i 0. P. 

z roku 1919 w sprawie opracowania projektu sieci 

szkolnej dotyczy calego owczesnego obszaru pie.-

ciu wojew6dztw: Warszawskiego, Lodzkiego, 

Kieleckiego, Lubelskiego i Biatostockiego, wraz 

z miastem stol. Warszawq. Rzeczywisty jednak 

obszar, objety projektem sieci szkolnej, jest mniej-

szy, — nie zawiera powiatu Bialostockiego, dla 

kt6rego projekt sieci nie zostat wykonany. 

Dla ugrupowania materjafow i rozejrzenia 

sic w calym projekcie sieci szkolnej potrzebne sa, 

przedewszystkiem wladomosci, dotycz^ce po-

dziafu administracyjnego i powierzchni obszaru, 

objetego projektem. Wszystkie bowiem dane sta-

tystyczne dostosowane sa, do tego podziatu, 

a rowniez sam projekt w ramach tego podzialu 

zostaf opracowany. Warunki zas przestrzenne s^ 

wogole czynnikiem podstawowym przy projekto-

v/aniu sieci szkolnej. 

Podzial administracyjny podany zostal w ma-

terjaJach projektu sieci szkolnej nieraz niedoktad-

nie, a procz tego dane, dotycz^ce poszczeg61nych 

jednostek, pochodza. z roznych^at. Wobec tego 

musielismy za podstawQ nieco p6zniejszy 

podziat administracyjny, opublikowany w roku 

1922 przez GI6wny Urzud Statystyczny, nicznacz-

nie siQ rozni^cy pd podziatu z roku 1919, ale przy-

najmniej scisfy. Wedtug tego podzialu (por. czqsc 

IV, tabl. 1), obszar, objQty projektem sieci, fak-

tycznie wykonanym, obejmuje: jedno miasto sto-

leczne (Warszawp), 2 miasta wyodrsbnione, pod 

wzgledem administracyjnym odpowiadaj^ce po-

wiatom (Lodz i Lublin), i 82 powiaty ze 185 mia-

stami i 1241 gminami. 

Dla powierzchni powiatow, a stqd dla woje-

v/6dztw i caJego obszaru posiadamy wzglQdnic 

dokladne dane z pomiarow J. Strielbickiego z ro 

ku 1874, przyjete obecnie przez Gtowny Urzi^d 

Statystyczny. Wedfug tych danych, powierzchnia 

calkowita obszaru, objetego projektem sieci szkol 

nej (bez powiatu Bialostockiego), wynosi 

125 269 klm.2, w tern 223.7 klm.2 powierzchni je-

zior. Z liczby tej przypada na m. st. Warsia'wQ 

121 klm.2, na miasta wyodrebnione: Lodz: 

37 klm.8 i Lublin: 9 klm.2, wreszcie na 82 powia 

ty: 125 102 klm.2, przyczem powierzchnia po 

wiatu waha sie od 763 klm.2 do 3 562 klm.2 (sred-

nic 1525.63 klm.2) wedtug skali nastepuj^cej: 

Dla powierzchni gmin i powierzchni miast 

doktadnych danych, niestety, nie .posiadamy. 

Strielbickij powierzchni gmin i miast nie mierzyf. 

Nie moglismy r6wniez dokona6 pomiafu tej po 

wierzchni z map, na kt6rych projektowano siec 

szkolnq w roku 1919, gdyz pomimo zlecenia, za-

wartego w Instrukcji, w wielu wypadkach granic 

gmin na tych mapach nie podario, a ponadto nie 

zawsze granice te oznaczono scisle. Rozporz.a.-

dzamy tutaj jedynie obliczeniami Warszawskiego 

Komitetu Statystycznego z roku 1894. Juz zrodta 

tych obliczen nie' u.'? nalezytej gwarancji, dane 

bowiem nie pochodz.^ ̂ ze specjalnych pomiarow, 
lecz z odpowiedzi na'kwestjonarjusze, wypetnio-

ne w gminach. Przytem powierzehnie powiatow. 

otrzymane na podstawie tych danych przez su-

mowanie powierzchni gmin i miast, wykazuja 

dose istotne odchylenia od liczb J. Strielbickiego 

(najwieksze, dla powiatu Mazowieckiego, wyno 

si: — 13.4 proc, ogolne dla calego b. Krolestwa 

Kongresowego: — 2.8 proc.) i nie obejmuja. po 

wierzchni wod (jezior). 
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Z praktycznych wzgledow, o ktore nam prze-

dewszystkiem chodzi, konieczne jest, azeby po-

v/ierzchnie powiat6w byJ^ jednoznacznie okreslo-

ne i odpowiadafy sumom powierzchni gmin. 

Przyjmuja.c wiQC dla powiatow dane J. Strielbic 

kiego, jako jedynie miarodajne, r6znice pomiedzy 

powierzchni^ kazdego powiatu wedJug J. Striel 

bickiego (po wylaczeniu powierzchni miast z ro 

ku 1894 i powierzchni jezior) a powierzchni^ we-

d!ug Warszawskiego Komitetu Statystycznego 

rozJozylismy przy obliczeniu powierzchni gmin 

na poszczeg61ne gminy proporcjonalnie do po 

wierzchni tych ostatnich. Powierzchnie gmin ob-

hczone sa. wiec bez powierzchni jezior i bez po 

wierzchni tych miast, kt6re powstaJy po roku 

1894. 

Obliczenia Warszawskiego Komitetu Staty 

stycznego obejmuja. tylko te gminy, kt6re wcho-

dzily w sktad b. Krolestwa Kongresowegb, pro-

jekt zas opr6cz tych gmin obejmuje szereg gmin, 

kt6re w6wczas lezaty poza granicami b. Kr61e-

stwa. Dla tych gmin brak nam danych o po 

wierzchni, z wyja.tkiem trzech gmin, wchodza.-

cych w sklad pow. Sejnenskiego. Powierzchnie. 

tych ostatnich mozna bylo obliczyd na podstawie 

granic, podanych na mapach, dofaczonych do pro-

jektu sieci. 

Do tych wszystkich luk i niedoktadnosxi do-

dad nalezy, ze od roku 1894 zachodzily zmiany 

w granicach gmin, z ktorych nie wszystkie udaJo 

si§ ustalic. Niejednokrotnie wskutek niemozno^ci 

ustalenia dokfadnej granicy podad musielismy 

wsp61nq powierzchnie dla dwuch lub szeregu 

gmin s^siednich. 

WedJug tych przyblizonych danych, obejmu-

j^cych 1173 gminy z og61nej ich liczby, wynosz^-

cej 1241, powierzchnia gminy waha sie od 

3.68 klm.2 do 427.78 klm.8' (§rednio wynosi 

100.08 klm.8) wediug skali nastepuja^cej: 

Ze wzglQdu na przyblizony charakter, a nie-

kiedy znaczniejsze nawet niedokJadno^ci liczb, 

\v ten sposob uzyskanych, nalezy w miar^ moz- • 

nosci powierzchnie gmin sprawdzac na miejscu. 

Mozna to uczynid w spos6b nastepuj^cy. Na ma-

pie o pewnej okreslonej, mozliwie duzej skali, 

oznaczyc jaknajdokJadniej granice gminy. Spo-

rzqdzic nastepnie, najlepiej na przezroczystej kal-

ce. w tej samej co mapa skali, siatke kwadraci-

k6w, odpowiadaja.cych 1 klm.2 powierzchni. Np. dla 

mapy w skali 1 : 75000 bok takiego kwadracika 

wyniesie 1.33 cm., dla mapy w skali 1 : 100 000— 

1.00 cm., dla mapy w skali 1 : 200000—0.50 cm; 

i t. p. Nakfadajqc siatke. kwadracik6w na map? 

gminy i obliczajqc, ile kwadracik6w mies*ci sie 

w jej granicach, mozna powierzchnie gminy wy-

mierzydz dosd duzq doktadno^cia.. Jest to tembar-

dziej pozqdane, ze prawdopodobnie dfuzszy czas 

upJynie, zanim posiadad bedzfemy, dokladne po-

miary powierzchni gmin. 

'■■I v" r 
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ROZDZIAL IV 

WYNIKI SPISU DZIECI W WIEKU SZKOLNYM 

Na Zjezdzie Inspektor6w Szkolnych w dniu 

26 czerwca'.r. 1919, przy omawianiu catej spra-

wy projektu sieci zastanawiano siQ nad sposobem 

zebrania mozliwic doktadnych danych o liczbje 

dzieci w wieku obowiqzku szkolnego. Jednomysl-

na, byta opinja, iz dokonany ma bye w tym celu 

imienny spis dzieci, sitami nauczycieli, z pomocct 

sottysQW, na niewielkich, tym osobom dobrze 

znanych terenach. Zadanie inspektorow sprowa-

dzato siQ do przygptowania do akcji tej nauczy-

cielstwa i samorzqd6w szkolnych, porozumienia 

sie z wJadzami administracyjnemi w sprawie po-

mocy sottys6w, i do wyznaczenia jednakowego 

w obrQbie przynajmniej poszczegolnych powiatow 

terminu spisu. 

\ Wydana\ wkr6tce po tym zjezdzie przez 

Ajinisterstwo W. R.J O. P. ,,Instrukcja w sprawie 

oj^acowania sieci szkolnej" kladta duzy nacisk 

na wrecz podstawowe znaczenie danych, doty-

cz^cych liczby dzieci w wieku szkolnym, wszak-

ze metody, ktora, dla uzyskania tych danych na-

lezafo si^ poslugiwac, blizej nie okreslata, nie wy-

znaczafa organizacji, nie zqdala nawet sprawo-

zdan o tern, w jaki spos6b w poszczegolnych po-

wiatach igminach liczba dzieci zostanie ustalona. 

\V' tych warunkach jedynym wskaznikiem post?-

powania by{y' wzmiankowarie debaty Zjazdu In-

spektortiwz dnia 26 czerwea. 

Wedlug wiadomosci p6zniej zebranych, ca-

tef (>racy nad projektem sieci szkolnej towarzy-

szylo duze zainteresowanie %ze strony nietylko 

inspekeji i nauczycielstwa, lecz r6wniez lokal-

nych samorzqdow szkolnych, powotanych do 

spoJpracy, i pocz^sci ze strony szerokiego ogolu 

ludnosci, rozumieja^cej zywotnosc sprawy rozmie-

szczenia szkol i ustalenia ich stopnia organiza-

cyjnego. Wediug tychze, bardzo niekompletnych 

coprawda, wiadomosci, dane o liczbie dzieci na-

og6t zbierano zapomocq imiennych spisow, a na-

uczyciel okazal sie znakomitym wykonawc^, 

swiadom byt bowiem znaczenia spisu i posiadal 

praktyczn^ orjentacjQ1 co do wieku dzieci, da^ca. 

nieraz moznosc zapobiezenia grubszym przynaj 

mniej niedokladnosciom w zeznaniach rodzicow. 

km 

Formularz. sieci szkolnej wymagat podania 

w kazdej miejscowosci oprdcz og61nej liczby dzie 

ci siedmiu rocznik6w (urodzone 1906—12) rowniez 

liczby dzieci kazdcgo.zposr6d dzicsicciu rocznikow 

(urodzone 1906,. 1907, 1908,.,. 1915) oddzielnie^ Tak 
drobiazgowe wiadomosci trudno byto uzyskacze 

zrodet posrednich (ksiegi parafialne, spisy, po-

siadane niekiedy przez samorza^dy, i t. p.), spis byf 

naogot koniecznoscia., o ile tylko wszystkie po-

zycje miaty bye wypemione. Jednakze zamiast 

spisu imiennego m6g? tu< znalezc zastosowanie 

bezporownania inniej wartpsciowy spis bezimien-

ny, polegaja^cy na zapisywaniu samych liczb dzie 

ci poszczeg61nych rocznikow bez nazwisk i imion. 

Taki spis zaoszcze.dzitby nieco czasu, powodo-

walby jednak pomyJki przy zestawianiu owych 

liczb oderwanych. Ta okolicznosc, jak rowniez 

zdecydowana co do spisu imiennego opinja zjaz 

du inspektor6w pozwalaja. przypuszczac, ze spi 

sy bezimienne, jezeli nawet miaty miejsce, stoso-

wane bye mogty conajwyzej w bardzo rzadkich, 

wyja,tkowych wypadkach. 

W formularzach sieci wszystkie rubryki, do-

tycz^ce liczby dzieci, wypetnione zostaty bez 

opuszczen , z wyja.tkiem kilku miast, dla kt6rych 

liczb dzieci kazdego rocznika nie wyszczegolnio-

no, a ograniczono sie do podania jednej tylko su-

rnarycznej liczby dzieci siedmiu rocznik6w. Moz-

na przypuszczac, iz sa. to jedyne wypadki, w kto-

rych liczba dzieci mogta byt zaczerpniQta ze zro-

dei posrednich, z obejsciem spisu. Wypadki te do-

tyczq wytqeznie miast, — prawdopodobnie nie-

t^dko dlatego, ze tatwiej tu byto o jakies zr6dto" 

posrednie, lecz i dlatego, ze wogole zagadnieniem 

sieci dla miast bezporownania mniej siQ intereso-

wano i zajmowano, niz zagadnieniem sieci dla 

wsi. 

W liczbach dzieci kazdego rocznika, jako ta-

kich, nie uderzaja, naogot rysy ujemne. Nie wida:^ 

sztucznych zaokr^glen, ani zbyt daleko posuniQ-

. tei przewagi liczb z cyfra. wieku bardziej popular-

na (np. wiek lat 10-ciu, 12-tu, — w przeciwsta-

wieniu do wieku lat 13-tu, 11-tu, 9-ciu i t. p.). Na 

korzysc materjatu przemawia zmniejszona liczba 
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dzieci rocznika 1915, wiemy bowiem, iz wojna ob-

nizyla liczbe ur'odzen, a rok 1915 jest pierwszym 

rokiem, na ktorym wptyw ten silniej zacia.za. 

Jako ilustracje ustosunkowania liczb dzieci 
poszczegolnych rocznik6w przytaczamy liczby te 

ze wsi, z 9-ciu, przygodnie wybranych powiatow 

(powiaty: 1. Kutno, 2. Turek, 3. Wloszczowa, 4. 
CheJm, 5. OstroJeka, 6. Sieradz, 7. Kolno, 8. Ry-
pin, 9. Tomasz6w): . 

Zaledwie \v kilku wypadkach spotykamy 

w forniularzach, w rubryce ,,Uwag" zastrzeze-

nia, ze podane liczby dzieci nie sa. zupefnie scisfe. 

Pomimo tych wszystkich, naog:6[ dodatnich 

faktow, do materjalu, dotycz^cego liczb dzieci, 

miec nie mozemy tego zaufania, jakie zywimy 

dla zwykJych spisow ludnosci. Przeciwnie, oba-

wiac siQ musimy, iz zawiera on nietylko bfedy 

stosunkowo mniejsze, jak np.bJe.dy spowodowa-

ne roznica. daty spisu,r przepisywaniem liczb 

z oryginalow do formularzy, i t. p., lecz rowniez— 

w sporadycznych przynajmniej wypadkach r-

bledy wiQksze z powodu wadliwej nieraz meto-

dy (zrodJa posrednie, spisy bezimienne i t. p.) lub 
wadliwej organizacji (opuszczanie miejscowosci 

przy podziale gmin na tereny spisowe, i inne t. p.). 

Dla wykrycia tych bfQd6w poshizyc b^da. 

mogfy w najblizszych latach niektore z zamie-

rzonych przez Gfowny Urza.d Statystyczny pu-

blikacyj, dotycza.cych powszechnego spisu lud 

nosci z roku 1921, zwfaszcza skorowidz miejsco 

wosci, zawierajacy zaludnienie kazdej z nich, 

oraz zestawienie (zamierzone: powiatami) dzie 

ci i mtodziezy, oddzielnemi rocznikami (z podzia-

lem na umieja.ce i nie" umieja.ce czytac i pisac), 

ska.d wyodr^bnic mozna bQdzie rocznikr 1906—. 

,1912. Spis z roku 1921 da niewa.tpliwie rezultaty 

bardziej zblizone do rzeczywistosci, niz spis z n> 

ku 1919, byf bowiem znacznie lepiej zorganizo-
wany. Roznice beda. wi?c swiadczyfy raczej na 

niekorzysc spisu z roku 1919, anizeli spisu z roku 

1921, jakkolwiek zastrzedz nalezy, ze w niekt6-

rych wypadkach powodem znaczniejszych r6zT 

nie moze bye r6wniez ruch . ludnosci w. okresie 

dwuch lat, dziela.cych spisy, wzglednie smiertel-
nosc dzieci w tym okresie. 

Materjafy,sieci wykazuja. w roku. 1919 na ca-

Jym obszarze, objetym projektem (por. cz^sd IV* 

tablica II), ogofem 1 954 198 dzieci w wieku lat 

7—13. Z tego w miastach: 555 318 (28.42 proa), 

na wsi: 1 398 880 (71.58 proa). Na m. st. Warsza-

we. przypada 157 020 dzieci, na kazde z woje-

w6dztw (w zwyktym porza.dku: 1. Warszawskie, 
2. Lodzkie, 3. Kieleckie, 4. Lubelskie, 5. BiaJostoc-

kie): 399 942, 427 512, 470 623, 355 026, 144 075. 

Miasta wyodrebnione licza. dzieci: L6d£: 71453 
i Lublin: 11448. 

Liczba dzieci w powiecie waha sie od 2 876 

do 69 085 (srednio wynosi 22 820.7) wedfug skali 
tjj 

Powiatow 

Zaludnienie dzied-mi w wieku lat 7 13 

^5 000 I 5 001-10 000 

1 I 

10 001 -15 00p|l5 001 -20 000[20 001 -25 000 25 001 -30 000 30 001-35 OOo|35 001-40 000 

19 23 18 '3 

40 001 i wy-
Og61em 

82 
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Dla ogtflnych rozwazan nad zagadnieniem 

sieci szkolnej niewielkie niedoktadnosci w licz-

bach dzieci sa. zgota bez znaczenia. Tylko bowiem 

duze r6znice w tych liczbach mogtyby powodo-

wac zmianQ w rozmieszczeniu projektowanych 

punkt6w szkolnych. Mniejsze niedoktadnosci ra-

czej moglyby siQ odbic na typie organizacyjnym 

j>zk6t. Poniewaz jednak przypuszczamy, ze do-

tycza. one jedynie sporadycznych wypadkow, 

spodziewac s|q . nalezy, ze nawet odchylenia 

w projektowanych typach szkot, spowodowane 

niedoktadnosciami spisu dzieci z roku 1919, nie 

mogty miec og61niejszego znaczenia. 

Nietylko jednak z powodu owych niedoklad-

nosci, lecz i z tego powodu, ze z rokiem kazdym 

w liczbie dzieci i w ich rozmieszczeniu zachbdza, 

mniejsze lub wieksze zmiany, powstaje kwestja, 

czy skoro projekt sieci z roku 1919 nie zostal zre-

alizowany, nie nalezy liczb dzieci z owego spisu 

uznac za przestarzate dla chwili dzisiejszej i po-

szukac oparcia w liczbach swiezych. 

Liczby swieze sa, niewqtpliwie pozqdane. 

Jednakze w tym wypadku nawet posiadanie wia-

rogodnych liczb swiezych nie pozwolitoby przejs6 

nad liczbami z roku 1919 do porza.dku, Wchodzi 

tu w gre szczeg61na okolicznosc, nadaja^ca licz-

bom dzieci, zebranym w roku 1919,.trwalszego 

znaczenia. Mianowicie liczby te dotyczyly 

rocznik6w dzieci, urodzonych przed wojna., w la-

tach 1906—1912, tymczasem wszelkie liczby, dzi 

siaj zbierane, beda. w mniejszym lub wiekszym 

stopniu oparte na rocznikach dzieci, urodzo 

nych w czasie wojny. AMptyw wojny wyrazit sig 

w znacznem zmniejszeniu liczby urodzen, zmniej-

szeniu, kt6re w kr6tkim czasie po ukonczeniu 

wojny ustaje, ustepuja.c miejsca zwiekszeniu uro 

dzen powyzej norm przedwojennych. Znajdujemy 

siQ wskutek tCgo w okresie przejsciowym prze-

ptywu zmniejszonych liczb dzieci w wieku szkol-

nym. Wedlug przyblizonych obliczen (p. Mater-

jaly do projektu realizacji powszechnego naucza-

nia. Warszawa, 1921) zmniejszenie to dla obszaru 

p'tQciu wojewodztw i m. Warszawy przedstawia 

siQ w latach najblizszych nastQpujqco: 

Rok szkolny l.iczba dzled, obj^tych obowl^zkletn szkolnym 

1920/21 .... . . 2026051 (ur. 1907—1913) 

'1923/24*. I '." ! ! '1804 689 (ur! 1910-1916) 
1924/25. . . . * 1696991 (ur. 1911 —1917) 
1925/26 ... 1593671 (ur. 1912—1918) 
1926/27 ! . . . . 1543 882 (ur. 1913—1919) 

1927/28 . 

1928/29 . 

1520 139 (ur. 1914—1920) 
1 494 010 (ur. 1915 —1921) 

Wobec tak powaznego a przejsciowego 

zmniejszenia liczby dzieci w latach najblizszych, 

nie mozna liczby tej brae za podstawQ kalkulacji, 

obliczonej na przysztosc. Moznaby conajwyzej do 

liczb, dzisiaj zbieranych, wprowadzac korektywg, 

dodaj^c pewien % na wyrownanie ich z norma. 

przedwojenna.. Jezeli za taka. norinQ przyjmieiny 

liczbQ dzieci z roku 1920/21 (urodzonych w r. 

1907—1913, ostatnich z okresu przedwojennego), 

\v takim razie nalezatoby zwiQkszyc liczby dzie 

ci, otrzymywane w roku 1923/24 o. 12.3 proc. 

(w tym roku spisaiio 7 rocznik6w dzieci w zwia.zku 

z realizacjq powszechnego nauczania), w roku 

1924/25 o 19.4 proc, w roku 1925/26 o 30.3 proc, 

w roku 1926/27 o 31.2 proc, w roku 1927/28 

o 33.3 proc, w roku 1928/29 (stosunkowo najwigk-

sze zmniejszenie) o 35.6 proc PostQpowanie to 

naturalnie nie bQdzie doktadne, gdyz i normy 

zmniejszenia, wyzej podane, nie sa. bynajmniej 

scisle i zmniejszenie to bardzo nierownomiernie 

siQ rozktada na posz,czeg61ne miejscowosci. Mo 

znaby jeszcze probowac ustalac dzisiaj liczbQ dzie 

ci teoretycznie, na podstawie liczby ludnosci, sto-

sujqc normalny, przeciQtny % dzieci (por. rodziat 

nastQpny). Jednakze i ten spos6b ma powazne bra-

ki, bowiem w roznych okolicach kraju, nawet 

w roznych miejscowosciach, bywaja duze, dose 

state roznice w normach %' dzieci, a procz tego 

wojna spowodowafa znaczne zmiany w sktadzie 

ludnosci wedtug grup wieku, kt6rych wynikiem 

jest jeszcze wiQksze zrozniczkowanie tych norm. 

W tak skomplikowanych warunkach dzisiej-

szych, liczby dzeci, zebrane w r. 1919, jako do 

ty cza.ee warunk6w normalnych, moga, bye wielce 

uzyteczne dla kontroli i zwtaszcza dla ochrony 

przed popemieniem btQdow in minus. Nie bQda. one 

uzyteczne dla tych tylko okolic, gdzie w okre 

sie, jaki nas dzieli od roku 1919, odbywat siQ wiQk-

szy ruch ludnosci. Przedewszystkiem wiQC w os-

rodkach przemystowych, rozrzuconych po catym 

kraju (zwlaszcza L6dz z okolicn i ZagtQbie Dqb-

rowskie). NastQpnie w powiatach wschodnich, 

ktore w roku 1919 byty jeszcze wyludnioue 

wskutek wysiedlenia znacznej liczby ludnosci 

w gla.b Rosji. 

Na to chwilpwe wyludnienie powiatow, pot 

zonych na wschodzie, zwracaja, ^bardzo czQst 

uwagQ inspektorowie, projektuja.cy siec, przycz 

wymieniaja. nieraz lie: 

z kazdej poszczeg61nej 

wedtug tych uwag, b^ 

dnienia dla powiatov 

sz6w, Wtodawa, Biels 

Jest godne uwagi 

wo 

Woj. Warszawskie z 

„ L6dzkie. . . 

„ Kieleckie . . 

„ Lubelskie . . 

„ Biatostockie (v 

Woje\ 

^>Hmc•'..'.:.' ;''.'■;.•» 
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1520 139 (ur. 1914 1920> 
' 494 010 (ur. 1915—192?) 

a przejsciowego 
zieci w latach najblizszych, 
rac za podstawe kalkulacji, 

sc. Moznaby conajwyzej do 
Ii. wprowadzac korektywe, 
wyrownanie ich z norma 

:a taka norm? przyjmiemy 
1920/21 (urodzonych w r. 
i okresu przedwojennego), 
>by zwiekszyc" liczby dzie-
•oku 1923/24 o 12.3 proc. 

ocznik6w dzieci w zwiazku 
nego nauczania), w roku 

roku 1925/26 o 30.3 proc, 

;Proc.f w roku 1927/28 

8/29 (stosunkowo najwiek-
••6 proc. Postepowanie to 
iokfadne, gdyz i, normy 
>odane, nie s^ bynajmniej 
► bardzo nier6wnomiernie 
eg61ne miejscowosci. Mo-
,ustala6 dzisiaj liczb? dzie-
tawie liczby ludnosci, sto-
tny % dzieci (por. rodzial 
1>pbs6b ma pbwazne bra-
Cokolicach kraju, nawet 
fach, bywaja duze, dose 
k^' dzieci, a prdcz tego 
ifczne zmiany w skfadzie 
*ku, kt6rych wynikiem 
^iczkowanie tych norm. 
^ycn ̂wai'unkach dzisiei-

v r. 1919, jako do-

i^mogq bye wielce 
iizcza dla ochrony • 
^* ;.' Nie b^da. one 

,. jdzie w okre-

iioclbywat si<? wiek-
:aA'lem wiec w os~ 

rch :po calym 

:^bie Dab-

^schodnich, 

rludnione 
ludnosci 

b, czesto 

przyczem 

wymieniaja nieraz liczb? ludnosci, kt6ra ubyla 

z kazdej poszczeg61nej wsi. Szczegtflnie aktualna., 

wedJug tych uwag, byta wdwezas sprawa wylu-

dnienia dla powiatow: BiaJa, Chelm, Hrubie-

sz6w, WJodawa, Bielsk. 

Jest godne uwagi, ze na te same naog6l po-

wiaty przypada stosunkowo najwiekszy przy-

pjyw repatrjantdw wedtug p6£niejszych notowan 

Urz^du Emigracyjnego. Podajemy kilka liczb, 

dotycza,cych tego przyptywu (p. Miesi<?cznik Sta-

tystyczny, torn VI, zeszyt 4, Warszawa, 1923 r.): 

Rozsiedlenie repatrjantdw wedtug wojew6dztw: 

Tot, wedtug powlatdw: — dla woj. Lubelsklego I woj. Blatostocklego. 

Wojew. Lubelskie: Wojew. Biatostockie: 

Jak widzimy, w powiatach: Chetm, Biala, 

Wtodawa, Hrubiesz6w, Bielsk, Sok6tka (r6wniez 

i Bialystok) przybyli po roku 1921 repatrjanci 

stanowiq poka^ny odsetek zaludnienia. To tez dla 

tych powiat6w korzystaC nie nalezy zar6wno 

z liczb naszych, jak tez z liczb powszechnego spi-

su ludnosci z roku 1921, przeprowadzonego przez 

GI6wny Urza^d Statystyczny. Powiaty te wyma-

1 
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gaja. nowego opracowania, przytem nawet dla 

celoV sicci szkolnej potrzebna jest dokladna sta-
tystyka ludnosci. Musimy bowiem liczyd sie z tern, 
iz dzieci repatrjantdw na tufaczce masowo sing 
ly, wskutek czego dzisiejsze liczby dzieci w wieku 
szkolnym w tych powiatach mogft bye szczeg61-
nie zredukowane i zgola niemiarodajne dla naj-
bJfzszej przyszlos*ci. Tarn wiec, gdzie nastqpif 
znaczny dopfyw repatrjant6w, bezpieczniej bedzie 
opierac sie na liczbie dzieci teoretycznej, wypro-
wadzonej na podstawic liczby ludnoSci. 

Wszystkie te trudnosci mie£ bedziemy dop6-
ty, dop6ki nie znajdziemy oparcia w liczbach dzie 
ci, urodzonych po wojnie i po pewnem wygasnie-

ciu bezposrednich jej wplyw6w. Za pierwszy rocz-
nik normalny powojenny najlepiej byfoby uwazac 
dopiero dzieci, urodzone w r. 1922 (por. Materjaty 
do projektu real, powsz. naucz., str. 142). Jezeli 
jednak w stosunku do tych dzieci trzymac siQ bQ-
dziemy scisle dzi§ obowiazuj^cych ustaw, wyma-
gajacych obliczenia dzieci na podstawie przeciet-

nej z 3 lat dla wszystkich 7 roczniktfw, objety} Przy posfugiwanh| 
obowia.zkiem szkolnym, w takim razie liczbe. wlfkolnym, jako pocta 
sciwq, moga^ sluzyc za podstawe dla sieci szk<fa sie. jeszcze kwestfo 
nej, otrzymamy poraz pierwszy dopiero w r^acja sieci szkolnej, i 
ku 1938 (por. tabliczke, umieszczonq ponizefr^w, a nastepnie ich u 
Wzgledy praktyczne wymagaja natomiast mozfugi okres czasu, mfct 
wego przy^pieszenia tej chwili, od kt6rej opierf e przyrostu dzieci, 

bedziemy obliczenia na rocznikach dzieci, urodzf zyszto§ci. 
nych po wojnie. Wskazane przeto byfoby zasi 
sowanie prostszcgo systcmu, oparcic up. o 

czeii na mtodszym niz szkolny wieku dzi 

z uwzglednieniem conajwyzej zwyklych n 

wymieralnosci i na mniejszej nawet niz sied^ 

liczbie rocznik6w. Jako minimum wieku przyj 
moznaby 3 lata (rok pierwszy i drugi lepiej po 

na.6 z powodu znacznej w tym wieku wymie, 

nosci), a jako minimum rocznikow — 4 roczni 
Posfugujqc siQ nastQpujacq tablicci, wskazu 

ccv ile dzieci na 1000 zywo urodzonych doz> 
okreslonego wieku (tablica, oparta na statysty 
wymieralnosci ludnosci w Niemczech w r. 1910/1 

2ywotnosc tej to 

tcm, zc poiuinio bra 

[chkolwiek upowazni 

)dawano w projekcie 

^eregu powiat6w do 

:yskanych ze spisu 

rzyrost. 

Z normami dotycl 

ieci na obszarze, 

iznajomic si(? mozem 

>isu z roku 1919 z dan 

ios*ci, jaki miat miej: 

>7. W obrQbie tak • 

iczenie niedoktadno: 

ie maleje, jedynie zm 

ym odpfywem ludno 

rschodnie (zwtaszcza 

i na Ukrainie w r. 1896/97), ustalic mozemy sp6f-
czynniki, kt6re dadz^ moznosc wnioskowania na 
podstawie niepemej liczby rocznik6w dzieci wie 

ku przedszkolnego o liczbie, odpowiadaja.cej 
rocznikom w wieku szkolnym. Spofczynniki te za 
mieszczamy ponizej: 

Powiatow 

-(-20) 

Rozmieszczenie 

poszczeg61nych po-

czona na str. 20. J; 

izniejszy wykazuja. \ 

Hsz, Sieradz, Wielui 

irzeziny; w woj. Kiel 

Kielce, Opat6w, 

iem: Warszawa (z 

r6jec, Radzymin; w 

•z m. Lublinem). Ubyte 

szeregu powiat6w 

Bifgoraj, Tom 

schodzie: Wtodawa, 

^iatach woj. Biafostc 

,ugust6w, Szczuczyi 

>strofQka), z trzech z; 

jednym tylko pow. 

ego; wszakze w n 
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6w, obj?tych 

izie liczb? wla-

fcdla sieci szkol-

pdopiero w ro-

na. ponizej). 

niast mozli-

I;kt6rej opierac 

sleci, urodzo-

Sbyloby zasto-

:ie np. obli-

ieku dzieci, 

yklych norm 

niz siedem 

rieku przyja.c 

I lepiej pomi-

i wymieral-

waJ. 4 roczniki. 

, wskazuja.-

ych dozyje 

|iia statystyce 

iwr. 1910/11 

13 

687 685 

nniki te za-

Sp6lczynnlkl 

do obllcienia 

llciby diieci 

w wieku lat 

7-13 

1.68 

1.35 

1.13 

0.97 

0.98 

0.99 

0.99 

1.00 

1.00 

1.00 

Przy poshigiwaniu si? liczba. dzieci w wieku 

szkolnym, jako podstawa. dla projektu sieci, nasu-

wa si? jeszcze kwestja, czy wobec tego ze rea-

lizacja sieci szkolnej, poJa.czona z budowa. gma-
chow, a nastepnie ich uzytkowanie rozcia.ga si? na 

dlugi okres czasu, miec nie nalezy zg6ry na uwa-

dze przyrostu dzieci, cfoociazby dla najblizszej 
przyszfos*ci. 

Zywotnosc" tej kwestji znalazfa sw6j wyraz 
w tern, ze pomimo braku podstaw prawnych i ja-

kichkolwiek upowaznien ze strony Ministerstwa, 

dodawano w projekcie sieci z roku 1919 w cafym 

szeregu powiat6w do rzeczywistych liczb dzieci, 

uzyskanych ze spisu, pewien %, obliczony na 
przyrost. 

Z normami dotychczasowego przyrostu liczb 
dzieci na obszarze, obj?tym projektem sieci, 

zaznajomic si? mozemy por6wnuja.c dane naszego 

spisu z roku 1919 z danemi powszechnego spisu lu-

dnosci, jaki miaf miejsce na tym terenie w roku 

1897. W obr?bie tak stosunkowo dfugiego okresu 

znaczenie niedokfadnosci spisu z roku 1919 ogrom-

nie maleje, jedynie zmiany, spowodowane chwilo-

wym odpfywem ludnosci, zamieszkuja.cej powiaty 

wschodnie (zwlaszcza: Biafa, CheJm, Wlodawa, 

Hrubiesz6w, Bielsk, Sok6Ika) zmuszaj^ do pew-

nych zastrzezen. Z temi zastrzezeniami zesta-

wiamy dane spisu z roku 1897 z danemi spisu 

z roku 1919. 

Porownanie obu spisow wykazuje, ze w okre-

sie 22 lat, kt6re je dziela., przyrost ten dla obszaru 

pi?ciu wojew6dztw z m. st. Warszawa., lecz bez 

powiat6w: Bialostockiego, Sok61skiego, Bielskiego 

i Sejnenskiego, dla kt6rych liczb z r. 1897 nie mo-

glismy odniesa do dzisiejszych granic administra-

cyjnych, wynosi og6fem: +30.7%, czyli przeci?t-

nie na 1 rok: +1.4%. Juz na wojew6dztwa roz-

kJada si? ten przyrost bardzo nier6wnomiernie; 

najwi?kszy jest w woj. L6dzkiem, gdzie wynosi:+ 

43.8%, nast?pnie w Kieleckiem: + 40.8% i w War-

szawskiem (wraz z m. Warszawa.): + 35.2%, 

znacznie mniejszy jest w woj. Lubelskiem: + 

13,9%; nie przyrost zas", lecz ubytek wykazuje 

wojewodztwo Bialostockie:—4.8% (dla obu ostat-

nich wojew6dztw dokJadno^d tych liczb jest 

mniejsza). Nier6wnomiernosc znacznie si? po-

wi?ksza, gdy od wojew6dztw przejdziemy do 

powiat6w, jak o tern swiadczy zestawienie na-

st?pujqce: 

Powiatow . . 

{—20)p ^~K~ 10)~ 

%przyrostu dzied w wieku lat 7—13 w okresie 1897 — 1919 

0-10 1( 

12 19 13 1 1 1 1 

ogdlem 

82 

Rozmieszczenie r6znych norm przyrostu 
w poszczegdlnych powiatach ilustruje mapa, za-

la.czona na str. 20. Jak widzimy, przyrost zna-
czniejszy wykazuje w woj. Lrtdzkiem powiaty: 

Kalisz, Sieradz, Wieluri, Lask, L6dz (z m. Lodzia.), 
Brzeziny; w woj. Kieleckiem: B?dzin, Cz?stocho-
wa, Kielce, Opat6w, Radom; w woj. Warszaw-

skiem: Warszawa (z m. Warszawa.), Lowicz, 
Grojec, Radzymin; w woj. Lubelskiem: Lublin 
(z m. Lublinem). Ubytek liczby dzieci stwierdzamy 
w szeregu powiat6w woj. Lubelskiego (na pohi-

dniu: Bifgoraj, T6masz6w, Hrubiesz6w i na 

wschodzie: Wlodawa, Biala), a zwlaszcza w po 

wiatach woj. Biafostockiego (powiaty: Suwatki, 

Augustow, Szczuczyn, Wysokie Mazowieckie, 

Ostrof?ka), z trzech zas pozostalych wojewodztw 

w jednym tylko pow. Sierpeckim woj. Warszaw-

skiego; wszakze w niekt6rych z tych powiat6w 

ubytek liczby dzieci cz?s*ciowo przypisad nalezy 

chwilowemu tylko odptywowi ludno§ci. 

Nie dziwnego, ze w normach przyrostu dzie 

ci zachodza. tak duze r6znice pomi?dzy poszcze-

g61nemi wojew6dztwami lub powiatami, jeszcze 

zas wi?ksze pomi?dzy poszczeg61nemi gminami, 

a zwlaszcza pomi?'dzy poszczeg61nemi miejscowo-

^ciami. Czynnikiem decyduja.cym nie jest tu bo-

wiem przyrost naturalny, lecz ruch ludnosci, po-

wodowany warunkami ekonomicznemi, gl6wnie 

szybkim rozwojem miast i osrodk6w przemyslo-
wych. 

Rozlegfa skala tych r6znic stanowi bodaj nai-

powazniejszq komplikacj?, jesli chodzi o przewi-

dywanie przyrostu dzieci na najblizsza. chociazby 

przyszJosd. Pod tym wzgl?dem system, przyj?ty 

przez niekt6rych inspektor6w szkolnych w roku 

1919, polegaja.cy na dodawaniu do wszystkich 
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rzeczywistych liczb dzieci zawsze tych samych 

10% (dodatku tego przy zestawianiu liczb dzieci 

nigdzie nie uwzgle.dnilis*my) nie jest uzasadniony. 

Predzej ustalic nalezatoby dla r6znych cz^sci kra-

ju normy odmienne, podstawa, zas wsp61n^ bylaby 

tylko jednakowo§d okresu czasu, na kt6ry przy- ■ 

rost wedfug tych roznych norm ma bye przewi- < 

dywany. Mozna mianowicie przypuszczac, ze \ 
w tych okolicach kraju, w kt6rych w minionym i 

okresie (1897 —-1919) przyrost dzieci byt wi<?kszy. 

|;;przyfo§« 

Kjliemi ^ 

I/' •-''' •■ ' ^W\ 

?f^» 
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v.*.— czasu, na kt6ry przy-

&ych«norm ma byd przewi-

ftatiowicie przypuszczac, ze 

rkju, w kt6rych w minionym 

ftfftyrost dzieci byt wiekszy 

i wiekszy tez procent w stosunku do ogtflu ludno-

sci (zwlaszcza na wsi) dzieci te stanowily i sta-

nowia., ze w tych okolicach r6wniez w najblizszej 

przyszfosci przyrost bedzie w szybszem przebie-

ga? tempie. I wprost naodwr6t. Takie np. r6znice 

uderzajq dla wojew6dztw zachodnich z jednej. 

wschodnich z drugiej strony,—i mozna bez wie.k-

szych obaw przypuszczad, ze r6wniez w najbliz 

szej przyszfosci podobne beda. je dzielily r6znice. 

Nawet dla nieco mniejszych obszar6w przyja.6 

nieraz mozna z do§6 znacznem prawdopodobien-

stwem okreslone zr6zniczkowanie norm. 

Bye moze, iz stosowanie norm przyrostu, 

obliczonych przynajmniej dla okresu lat 5—10-ciu, 

byloby u nas szczeg61nie wskazane z tego wzgle-

du, ze norma 50 uczni6w na izbe i nauczyciela, 

przyjeta w naszem ustawodawstwie, jest bardzo 

wysoka, wskutek czego juz po nieznacznem prze-

kroczeniu normy tej przez faktycznq HczbQ dzie 

ci, podniesienie typu organizacyjnego szkoly staje 

sie sprawl nie cierpi^c^ zwloki. W obrebie do-

tychczaspwych ustaw przyrost dzieci nalezatoby 

uwzglednia6 przynajmniej w ten spos6b, ze 

w tych wypadkach, w kt6rych zachodzi wszelkie 

prawdopodobienstwo rychtego przyrostu liczby 

dzieci, projektowane majn by6 takie gmachy szkol-

ne, kt6re daja. moznosc tatwej dobudowy. 

Zaznaczyd wszakze nalezy, ze o ile przyjmie-

my samq zasade, to poslugiwanie sie jedynie og61-

nemi normami przyrostu, wsp61nemi dla calych 

pofaci kraju, uznad nalezy za niewystarczaja.ee. 

Wypadtoby wyodr^bnid miasta i odosobnione 

miejscowos*ci wiejskie, maja.ee widoki szczeg61nie 

pomyslnego rozwoju, i dla nich uwzgledni6 odpo-

wiednio zwiekszone normy specjalne. Sprawa ta 

znalazla nawet pewien wyraz w projekcie sieci 

szkolnej z r. 1919, gdyz czasami podawano powo-

dy prawdopodobienstwa szybkiego rozwoju za-

ltidnienia pewnej miejscowo§ci i projektowano 

szkolQ wyzszego typu, wzglednie szkote z wiQkszy 

liczba. izb, niz tego wymagata faktyczna liczba 

dzieci. Jako pow6d podawana jest parcelacja ma-

jcjtku (np. wie§ Sierak6wek pow. Gostyninskie-

go, wies Wieniec pow. Wtoclawskiego, wies 

Bujny Szlacheckie pow. Piotrkowskiego, i t. p.)» 

uruchomienie fabryki (np. Mala Wies* pow. PIoc-

kiego), budowa wezta kolejowego (w. Goslawice 

pow. Koneckiego), rozw6j w zwia.zku z blizkoScia. 

miasta (w. Szydl6w pow. Piotrkowskiego), i t. p. 

Oczywiscie kazdy wypadek, w kt6rym ma bye 

zastosowana indywidualna norma przyrostu, musi 

bye" nalezycie zbadany i umotywowany. 

Niewqtpliwie poz^dane jest zawsze, azeby 

podstawQ kalkulacji stanowity liczby realne. Je-

dnakze liczyd sie z tern nalezy, ze najprawdopo-

dobniej blizsi byliby^my rzeczywistych potrzeb, 

gdybysmy, zachowuj^c wszelkie ostrozno^ci, pe 

wien sp6fczynnik przyrostu dzieci przy projekto-

waniu sieci szkolnej brali pod uwag§. 

i 
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ROZDZIAJt V 

STOSUNEK LICZBOWY DZIECI W WIEKU SZKOLNYM DO LUDNOSCI 

I DO JEJ SRODK6W MATERJALNYCH 

Stosunek liczbowy dzieci w wieku obowiazku 

szkolnego do og61u ludnosci stanowi normQ bardzo 
wazna przy realizacji sieci szkolnej, gdyz jest 

wskaznikiem obci^zenia ludnosci ta. czqscu* kosz-

tow budowy i utrzymania szk61, ktora tej ludnosci. 

wzglQdnie odnosnym samorz^dom, w mysl obo-

wia.zuja.cych ustaw przypada w udziale. Ponadto 
znajomosc norm przeciQtnych tego stosunku stu-

zy6 moze do ustalenia liczby dzieci sposobem 

przyblizonym, na podstawie liczby ludnosci, — 

w tych sporadycznych wypadkach, kiedy nie 

mamy poprawnej statystyki dzieci. 

Stosunek ten z cata. doktadnoscia. obliczyc 

mozemy dla roku 1897, gdyz publikacje ma-

terjatfw powszechnego spisu z tego roku wy-

szczegolniaja. powiatami liczbQ ludnosci kazdego 
rocznika wieku oddzielnie, z podziatem na miasto 

, i wies. Pozostaje wiec jedynie zesumowac liczbQ 

dzieci w wieku od lat 7-miu do 13-tu wtacznie (7 
rocznik6w, objetych dzisiaj obowia.zkiem szkol 

nym) i ustalic, jaki liczba ta stanowi odsetek ogol-
nej liczby ludnosci. Poniewaz spis z roku 1897 
uwazac mozna za wzglednie dokladny, normy, 

ktore otrzymamy, b^da. charakterystyczne dla 

6wczesnych stosunk6w. Dotycza. one jednak cza-

s6w dose odlegtych i warunk6w innych, nizeli dzi-

siejsze. 

Doktadne normy % dzieci dla dzisiejszych 

czas6w, coprawda w obrebie tylko wiekszych je-
dnostek administracyjnych, ustalic mozna bedzie 
po opublikowaniu przez Qt. Urza.d Statystyczny 

wynik6w spisu ludnosci z roku 1921 w grupacli 
wieku. Zanim to nasta_pi, zmuszeni jestesmy dla 
doraznych potrzeb postugiwac siQ normami przy-

blizonemi, jakie dac moze porownanie liczb dzieci 
w wieku szkolnym ze spisu z roku 1919 z og61nemi 

liczbami ludnosci ze spisu z r. 1921, juz opubliko-
wanemi przez Qt. Urzad St. Uciec siQ do takiego 

porownania musimy, gdyz jakkolwiek w mater-

jatach projektu sieci szkolnej pr6cz liczb dzieci 

podawane byfy takze liczby ludnosci, te ostatnie 

jednak jako nie pochodza.ee ze spisu, a oparte je 
dynie na rozmaitych zrodlach posrednich, zgota 

nie posiadaja wartosci. Nicw^tpliwic, odnoszeniej 
liczb dzieci z jednego spisu do liczb ludnosci z in-f 
ncgo spisu,1 w dodatku o dwa lata pozniejszegoj 
dopuszczalne jest tylko o tyle, o ile liczby uwaza:! 
zgory bQdziemy jedynie za przyblizone. Niedokta-I 
dnosc bQdzie tern naog6I wiQksza, im mniejszel 
liczby porownujemy, wiQksza tez bQdzie w osrod-1 
kach przemyslowych, gdzie w okresie tych dwucb 

lat odbywat siQ bardziej intensywny ruch lu-3 
dnosci, jak r6wniez w okolicach, do kt6rych w tyn 

czasie wracali repatrjanci. Masowy powr6t repa 

trjantow nie wchodzi tu coprawda w grQ, miat bo 

wiem miejsce ba.dz przedtem (z zachodu gi6wniej 
w roku 1918), ba.dz potem (ze wschodu przewa * 

nie od drugiej polowy roku 1921). 
Ogolna norma % dzieci w wieku szkolnym < 

ogolu ludnosci dla catego obszaru, obJQtego pro 

jektem sieci, wypada w r. 1897: 16.29%, w rokij 
zas 1919/1921: 18.18% (por. czqsc IV, tablica \\\ 
ZwiQkszenie siQ normy o 1.89% w okresie 1897-

1919 wydac siQ moze dziwne. Jak bowiem wyl 
kazuja. statystyki krajow zachodnich, % dzieci J 
ludnosci zwykle siQ zwolna z biegiem czas 

zmniejsza, a nie zwiQksza. Trudno rowniez przy| 
puscid, azeby to zwiQkszenie byto wyrazem nie 

doktadnosci spisu dzieci z r. 1919, albo tez stall 
w zwia.zku z roznica. daty spisu dzieci i spisi 

ludnosci, gdyz niedoktadnosci spisu z r. 191 
raczej polegac musialy na opuszczaniu dzieci, nii 
na dwukrotnem ich liczeniu, a rdznica darj 

przyniesc mogta liczbQ ludnosci prQdzej wiQksz 

niz mniejsza. od rzeczywistej, co znowu tylk 
ujemnie oddziafac mogto na normQ procentu dzie 

Wysoka. normQ % dla roku 1919 przypisac v 

docznie musimy przewazajqcemu wplywov 

zmian w sktadzie ludnosci wedlug grup wiek 
wywoianych przez wojnQ. Mianowicie zmniejs 

siQ musiata liczba dzieci w wieku przedszkolnyn 

z powodu mniejszej liczby urodzen w latach woj 
ny (gtownie w latach: 1915, 1916, 1917), oraz lic^j 
ba os6b starszych, zwtaszcza osob w wieku ' 

deszlym, z powodu wzmozonej dla tego wie 

w latach wojny smiertelnosci. Te wiQC grup 
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wieku zmniejszyly si?, podczas gdy grupa, doty-

cznca dzieci w wieku szkolnym, urodzonych w la-

tach 1906 — 1912, kt6re w okres wojny wst<?po-

waJy majqc lat kilka, podobnej redukcji nie ulegla, 

bowiem dzieci tego wieku okazafy sie na wptyw 

wojny najbardziej odporne. Stcid powstad mogJa 

nieco wyzsza od zwyklej norma % dzieci w wiekii 

szkolnym specjalnie dla okresu powojennego. Nie 

rnamy natomiast podstaw do przyjecia, ze norma 

dla roku 1897 jest mniejszi od rzeczywistej, jak-

kolwiek, por6wnawczo biora.c, wydaje sie ona 

(16.29%) dos"6 niska dla naszych stosunk6w, — 
nizsza jest np. od norm z roku 1910 dla b. zaboru 

austrjackiego (17.7%) i b. zaboru pruskiego 
(17.94%). 

W normach % dzieci zarysowuje sie u nas, 
jak i w innych krajach, dos*6 znaczna r6znica po-

miedzy miastem i wsiq. Miasta wykazuja. nizszy 

% dzieci niz wies*, przytem tern nizszy, im wiek-

sze jest miasto. Roznice te znajduja. potwierdzenie 

zar6wno w danych z roku 1897, jak tez w danych 
z roku 1919: 

Z powodu brakow w materjafach nie moglis*-

my obliczyc oddzielnie norm % dzieci dla miaste-

czek i dla dzielnic miast najwiekszych: Warszawy 

i Lodzi. Jak wykazuja. statystyki krajow zachod-

nich, roznice % dzieci w poszczeg61nych dzielni-

each wielkich miast sa. nieraz bardzo znaczne: 

naogof dzielnice zamozniejsze, centra miast, maja. 

nizszy % dzieci, niz biedniejsze dzielnice kresowe. 

Wystepuje nastepnie, zar6wno w danych 
z r. 1897 jak i w naszych przyblizonych danych 

z roku 1919, istotna roznica w normach % dzieci 

dla 3 wojew6dztw zachodnich (Warszawskie bez 
in. st. Warszawy, Lodzkie i Kieleckie) z jednej i 2 

wojew6dztw wschodnich (Lubelskie i Biatostoc-
kie) z drugiej strony, obejmuja.ca zarowno miasto 
jak wies. Oto liczby: 

Wlas\ciwte.sluszniej jest te r6znice sprowadzic 
do roznicy pomiedzy obszarem Tewego f prawego 

brzegu WisJy, gdyz w woj. Warszawskiem po-

wiaty, lezqce po luwyin brzegu Wisfy taksamo 

wykazuja wyzszy odsetek dzieci od powiatow, 

lez^cych po prawym brzegu. Przy wyla.czeniu 

powiatu Warszawskiego, pofozonego po obu brze-

gach, i podziale wszystkich pozostafych powiatow 

na leza.ee po lewej stronie Wisfy i po prawej, 

otrzymujemy dla nich nastepuja.ee normy % dzie 
ci do ludnosci: 
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Jest godne uwagi, ze owa r6znica w odsetku 

dzieci u ludnosci lewego i prawego brzegu Wisly 

siega r6wniez poza granice pieciu wojew6dztw. 

Jeszcze jaskrawiej wyst^puje ona na p6Inocy: na 

Pomorzu odsetek dzieci znacznie wyzszy jest niz 

na Mazurach (por. ,,Preussische. Statistik, Bd. 101, 

Berlin 1889, str. 122 — 123). Mamy wi<?c tu do czy-

nienia z cecha, dos"c stata,. 

Przcchodzac od por6wnania norni % dzieci 

vv wojew6dztwach do norm tego % w powiatach, 

spotykamy znacznq roznorodnosc stosunk6w. 

Przcdewszystkiem rok 1919 wykazuje wieksze 

wahania norm % dzieci, niz rok 1897, co widac 

z zestawienia naste.puja.cego: 

Podziat powiat6w wedtug skali % dzieci do 

ludnosci podajemy ponizej: 

Dla miasta, jak widzimy, wahania w % % 

dzieci w powiatach wieksze sq zarowno w r. 1897 

jak i w roku 1919 (9.83% — 19.76%; 9.26% — 

23.64%), niz dla wsi (w roku 1897: 14.64% — 

18.63% ; w r. 1919: 15.20%—23.85%). Wia_ze sie to 

prawdopodobnie z ta. okolicznoscia.,' ze w po-

szczeg61nych powiatach skupione sq miasta r6z-

nej wielkosci, wiemy zas, ze od wielko^ci miasta 

zalezy norma % dzieci. Zarowno jednak dla miast, 

jak zwlaszcza dla wsi mniejsze s^ naog61 waha 

nia w .%% dzieci w roku 1897 (9.83%—19.76%; 

14.64% — 18.63%), niz w roku 1919 (9.26% — 

23.64%; 15.20% — 23.85%). Roznica moze bye 

spowodowana wtekszq dokladnosciq liczb z roku 

1897 w por6wnaniu z liczbami z roku 1919, Swiad-

czyd tez moze o bardziej stalym charakterze ugru-

powan ludnosci wedlug wieku w normalnych, 

przedwojennych warunkach w por6wnaniu z wa-

runkami powojennemi. W chwili dzisiejszej liczyc* 

si§ wie.c musimy ze znacznem zr6zniczkowaniem 

skladu ludnosci wedtug grup wieku, kt6re potrwac 

moze czas pewien, i nie mozemy od norm % dzie 

ci oczekiwad tej wzglednej statosci, jaka (przynaj-

mniej dla stosunk6w wiejskich) cechowata warun-

ki przedwojenne. 

Por6wnuj*tc normy % dzieci z roku 1897 

i z roku 1919 dla tych samych powiatow, wyr6z-

mt mozemy dwa wypadki: niekiedy odchylenia 

od normy przecietnej s^ dla tego samego powiatu 

w jednym i drugim roku zgodne (np. odchylenia 

in plus w powiatach: Grojec, Sochaczew, Lask, 

Stopnica i t. p., in minus: Wtoclawek, LQezyea, 

Siedlce, Radzyn i t. p.), niekiedy wrecz rozbiezne 

(np. Rypin, Lipno, Jedrzejow i inn., wykazuj^ce 

odchylenia in plus w r. 1897 i odchylenia In minus 

w r. 1919; albo: Plonsk, Bedzin, Opatow, Lublin 

i inn., wykazuia.ee odchylenia in minus w r. 1897, 

a in plus w r. 1919). W wypadku zgodnosci odchy-

len przypuszczac* mozna, ze chodzi o istotna, wta-

Sciwo^6 pewnego powiatu, w drugim za§, kiedy 

odchylenia sa, niezgodne — obawiad sie najpredzej 

mozna niedoktadnosci w liczbach z roku 1919. 

Dla zilustrowania catej rozmaitosci tych sto-

sunk6w, podane s^ na str. 26-27 mapv, charakte-

ryzujqce rozmies 

specjalnie na ws 

wedlug danych z 

Opr6cz norm 

li^my normy te dl 

szczeg6Inych gmi 

porzqdzamy mate 

miast—jedynie d; 

wiek na jednostki 

daleko silnicj wsz; 

ku 1919, jak tez n 

cej na odnoszenh 

ludnosci z roku 15 

ciazby tylko tak 

Wahania non 

iniastach i poszcze 

my, bardzo znaczr 

wo matym odsetk 

Pincz(3w 8.88%, 

9.38%, Sierpc 9.9 

z tak wysokim 

25.73%, Szadek 2 

rzenin 27.187<\ GU 

32.09%. Dosd zna 

na normy w gran 

do 24.—%. Podobn 

dla gmin: obok sz 

gm. Kleszczele (p 

dziec (pow. Bedzi 

i Krasnopol (pow. 

(pow. Tomasz6w): 
Plonsk): 10.45% i 

wysokie,jaknp.:gi 

gm. Bartoch6w (pc 

jaczewice (pow. Si 
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ryzuja.ce rozmieszczenie roznych norm % dzieci, 

specjalnie na wsi, w poszczeg61nych powiatach 

wedlug danych z roku 1897 i z roku 1919. 

Opr6cz norm % dzieci dla powiat6w obliczy-

lis*my normy te dla poszczeg61nych miast i dla po-

szczeg61nych gmin (dla znacznej czes*ci miast roz-

porz^dzamy materjatem z obu lat, dla gmin nato-

miast—jedynie danemi spisu z r. 1919). Jakkol-

wiek na jednostkach tak malych uwydatniaja. si? 

daleko silniej wszystkie niedokladnos*ci spisu z ro 

ku 1919, jak tez niedokfadnosci metody, polegajq-

cej na odnoszeniu liczb dzieci z r. 1919 do liczb 

ludnosci z roku 1921, tern niemniej posiadanie cho-

ciazby tylko takich liczb jest z praktycznych 

wzgl^d6w bardzo potrzebne. Poshizyd liczby te 

moga. do wyodre.bnienia wypadk6w wa.tpliwych, 

w kt6rych wskazane b^dzie sprawdzenie danych 

z roku 1919, musz^ tez prowizorycznie bye* brane 

za podstawe do og61niejszych rozwazan, dop6ki 

liczb bardziej doktadnych nie posiadamy. Pod 

tym wzgledem dane, dotycz^ce gmin, sa, szczeg61-

nie wazne dla szkolnictwa, gminom bowiem, 

w mys*l ustaw, przypada w udziale obowia^zek to-

zenia srodk6w na budowe i utrzymanie szk6t. 

Skala % dzieci w stosunku do ludnosci dla 

poszczegolnych miast i poszczeg61nych gmin wy-

pada dla caJego obszaru nastepuja^ca: 

Gmin w r. 1919 

°/o dzieci 7 — 13 Ietn. w stosunku do ludnoSci 

24 42 97 133200205 208121 80 

23—24—25—26—27— 

38 32 12 

Ogdtem 

1241 

Wahania norm % dzieci w poszczeg61nych 

miastach i poszczeg61nych gminach sa., jak widzi-

my, bardzo znaczne. Obok miast z tak stosunko-

wo malym odsetkiem dzieci, jak np. w r. 1919 -

Pinczow 8.88%, Jedrzejow 9.26%, Dabrowa 

9.38%, Sierpc 9.91% i t. p., spotykamy miasta 

7, tak wysokim odsetkiem, jak np.: Sieradz 

25.73%, Szadek 26.25%, Chmielnik 26.30%, Bu-

rzenin 27.18%,,QI6wno 27.33%, a nawet Qr6jec: 

32.09%. Dose znaczne liczby miast przypadajq 

na normy w granicach przynajmniej od 12.—% 

do 24.—%. Podobne stosunki widzimy w normach 

dla gmin: obok szczegolnie malych norm, np.: 

gm. Kleszczele (pow. Bielsk): 8.28%, gm. Gro-

dziec (pow. B<?dzin): 9.37%, gminy Krasnowa 

i Krasnopol (pow. Sejny): 10.05%, gm. Czerkasy 

(pow. Tomasz6w): 10.11%, gm. Wychodz (pow. 

Plonsk): 10.45% itp., mamy normy szczeg61nie 

wysokie, jak np.: gm. Q6rno (pow. Kielce): 30.60%, 

gm. Bartoch6w (pow. Sieradz): 32.05%, gm. Ma-

jaczewice (pow. Sieradz): 33.40%, gm. Bychawa 

(pow. Lublin): 35.51%, itp. Normy w granicach od 

17.—% do 19.—% mamy naog6I w polowie gmin, 

w granicach zas" 15.—% — 21. —%, w 85% gmin; 

wypadki norm, wykraczajqeych poza te granice, 

sa, wiec stosunkowo nieznaczne. 

We wszystkich wypadkach bardzo kranco-

wych odchylen obawiac* sie szczeg61nie mozna 

badf niedokladnosci czy to w spisie dzieci z roku 

1919 czy w spisie ludnos*ci z roku 1921, ba,d£ tez 

zmian w zaludnieniu, jakie nastqpid mogJy juz 

w okresie dwuch lat 1919 — 1921 (zwlaszcza 

w okolicach przemyslowych i w powiatach 

wschodnich).. W wypadkach tych wskazane by-

toby sprawdzenie, wzglednie korekta liczb dzieci 
ze spisu z roku 1919. 

R6znice w obci^zeniu ludnosci dziedmi w wie-

ku obowi^zku szkolnego majq dla poszczegdlnych 

jednostek administracyjnych duze znaczenie, gdyz 

z tern sie wi^zq r6znice w swiadczeniach ludnosci 

na rzecz szkolnictwa. Ustawa o budowie publicz-

nych szk6J powszechnych z dn. 17 lutego 1922 v. 
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zobowi^zuje tip. gminy do ponoszenia potowy 

kosztu budowy gmach6w szkolnych. Koszt ten 

na gtowe mieszkanca w r6znych gminach bedzie 

r6zny, tern naogdt wiQkszy, im wiekszy w stosun-

ku do og6hi ludnosci odsetek stanowiq dzieci 

w wieku bbowi^zku szkolnego (1. 7 — 13), potrze-

'buj^ce budynkow szkolnych. 

Okolicznosc ta zyskuje tembardziej na zna-

czeniu, iz bardzo cz^sto, prawdopodobnie nawet 

najcze§ciej, jednostki administracyjne,. majqce 

wysqki % dzieci/ mate ludnosd niezamozn^, je 

dnostki zas, wykazuMce niski % dzieci, dotycza. 

ludnosci zamoznieiszej. Powstaja. z tego powodu 

ogromne r6znice w zdolnosci ludnosci poszczeg61-

nych jednostek administracyjnych sprostania wlo-

zonym na jej barki przez ustawe cigzarom szkol-

nym, roznice, ktorych skutki ujemne moznaby 

w ramach obowiqzuj^cego ustawodawstwa po-

czQSci Jagodzic przez udzielanie gminom niezamo-

znym odpowiednio wyzszych pozyczek dJugo-

terminowych na budowe szkof. 

Ustalenie norm zdolnosci ptatniczej po-

szczegolnych jednostc 

zadaniem niniejszej p 

do kilku jedynie licz 

istoty zagadnicnia, k 

szkolnej przypasc mo 

Por6wnamy dla prz 

i obcitizenie podatko\ 

kiem zdolnosci pfatnii 

wiatow, ktore zarowi 
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szczesolnych jednostek administracyjnych nie jest 

zadaniem niniejszej pracy. Offraniczymy siQ tutaj 

do kilku jedynie liczb raczej dla zilustrowania 

istoty zagadnienia, ktoremu przy realizacji sieci 

szkolnej przypasc moze w udziale duze znaczenie. 

Porownamy dla przykladu obcia.zenie dziecmi 

i obcia.zenie podatkowe, maja.ce bye odpowiedni-

kiem zdolnosci pJatniczej, ludnosci rolniczej 2 po-

wiatow, ktore zarowno w roku 1897, jak i w roku 

1919 wykazywaty stosunkowo bardzo wysokie 

obcia.zenie dziecmi w wieku szkolnym (task, 

Slopnica) i 2 powiat6w ze stosunkowo bardzo ni-

skiem temsamem obci^zeniem (Wfocfawek, L^-

czyca). Zdolnosc pfatnicza. ludnosci rolniczej 

(wies wJa^ciwa, z wyfa.czeniem miasteczek) mie-

rzyc bedziemy wysokoscia. podatku gruntowego, 

obliczonego wedfug dotychczasowych norm obo-

wia.zuja.cych: 
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Obliczenie podatKu gruntowego ludnosci rolniczej jaKo iloczynu 

liczby morg6w przer wymiar podatKu: 

ORUNTY DWORSK 

Stopnica 2 441.40x13.06 64 956.45x5.72 

klasa II 
(grunty 
uprawne) 

klasa IV 

rpastwiska) 

kiasa V 

(lasy 1 ale 

utytkl) 

task |2 024,10x12.10 61 518.60x5.29 6 996.60x16.63 J8 301.15x 6.80 34 830.90x1.51 4 726.80x 12.10J88 964.85x5.29 8 392.80* G.80Jll 986.65xl.5l 1 178310.16 

ORUNTY WLO^CIAN I DROBNEJ SZLACHTY 

klasa I 

(ogrody) 

klasa II 
(ziemla 

uprawna) 

klasa HI 

(Iqki) 

klasa IV 

(pastwiska, 

lasy, nie-
utytkl) 

H 
mi 
up 

7449.00x17.96 J4 603.95x 7.35|45 795.75xl.63|6 148.35x13.31 J84 715.80x5.75|9 748.05x 7.56J23 969.40xl.66 |l 334 740.56 

2 100.15xl8.39J80 964.00x8.04J 8808.15x25.28 J5931.90xl0.34J23 515.O5x2.3o|3769.35x18.14 49 787.40x7.86J5787.60xlO.28J9 744.15 x2.27 |l 568 983.541 67 347 

4 728.75xl8.87J92 919.45x8.26J 11 55l.80x25.95J7435.35x 10.61118 218.85x2.36J6460.35xl9.35 66 549.60x8.47J6368.70xlO.89J8 453.25 x2.4212 056 895.82 85 863 

2r6dU: a) do grunt6w: Trudy Warsz. St. Kom. t XV z roku 1894, b) do wymiaru podatku: Dziennik Ustaw 

Rzeczypospolitej Polsklej Nr. 97, Warszawa 15 paidzlernika 1920 r. 

Por6wnanie powiatow: 

Jak widzimy, w dwuch pierwszych powia-

tach, matecych wysoki % dzieci (Lask, Stopnica) 

przypada na mieszkanca dwa razy mniej podatku 

gruntowego niz w 2-ch ostatnich, maj^cych niski 

% dzieci (Wfoctawek, Leczyca). Ludnosc" pierw 

szych ma wiqc daleko trudniejsze warunki dla 

zadoscuczynienia potrzebom szkolnictwa po-

wszechnego, zwlaszcza tak pilnej budowie szk6t, 

niz Iudnos6 ostatnich. Poniewaz zdolno§6 zadosd-

uczynienia potrzebom szkolnictwa jest wprost 

proporcjonalna do rozmiar6w podatku i odwrotnie 

do liczby dzieci, mafocych te potrzeby (na obsza-

rze, objetym projektem sieci, wchodza, tu w gre. 

prawie wszystkie bez wyj^tku dzieci w wieku 

obowia^zku szkolnego), przeto r6znicQ, dziela^ca, 

pod wzgl^dem tej zdolnosci poszczeg61ne powia-

ty, sprowadzi6 mozna do stosunku liczb, z kt6-

rych kazda jest ilorazem podatku przez liczby 

dzieci w wieku szkolnym. Dla powyzszych 4 po-

wiat6w otrzymalibysmy dla roku 1919 nastcpuja;-

cy szereg liczb: 

Lask:Stopnica: Wtodawek: Leczyca = 

= 54.98 : 56.52 : 134.48 : 129.47 

Na tej samej podstawie, taksamo dla ludnosci 

rolniczej (wies*, z wyt^czeniem miasteczek) po-

szczeg61nych powiatow wojew6dztwa Warszaw-

skiego otrzymalibysmy np. nastepuja.cy szereg 

liczb, wyrazajacych r6znice zdolnosci sprostania 

wydatkom na szkolnictwo powszechne: 

1. Rypin 152.37 

2. Wtodawek 134.48 

3. Lipno 126.87 

4. Btonie 124.83 

5. Nieszawa . 117.53 

6. Gr6jec 115.34 

7. Sochaczew - 114.95 1. 

M 
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8. Rawa 113.02 

9. PJonsk 112.99 

10. Plock 109.71 

11. towicz 104.56 

12. Przasnysz 102.59 

13. Gostynin 101.62 

14. Puitusk 94.55 

15. Sierpc 94.55 

16. Mak6w 93.57 

17. Skierniewice 92.30 

18. Ciechan6w 90.16 

19. Mlawa ■ . . 88.59 

20. Minsk Maz 86.16 

21. Warszawa 85.86 

22. Kutno 85.20 

23. Radzymin ' 75.53 

Jeszcze jaskrawsze r6znice w zdolnosci 

sprostania wydatkom na szkolnictwo powszechne 

dziela, poszczeg61ne gminy, co zasluguje na bacz-

nq uwage, gdyz wlaSnie gminy, w my^l naszych 

ustaw, obowia^zane s^ do ponoszenia koszt6w 

budowy szk6l. R6znice te ustalic" zawsze moze-

my, majqc jakis" miernik zamozno^ci gmin i znafoc 

liczb§ dzieci, kt6rych potrzeby szkolne obcia.zy6 

maja, budzet gminny. Do r6znic tych dostoso-

wana winna bye* pomoc, z kt6ra. panstwo przy-

chodzi gminom. 
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LICZBA MIEJSCOWOSCI I ZALUDNIENIE ICH DZIECMI 

Podstawow^ czynnoScia^ przy projektowaniu 

obwod6w szkolnych jest Iqczenie miejscowosci 

w kompleksy, przyczem liczba dzieci w kazdym 

kompleksie decyduje o stopniu ■. organizacyjnym 

szkofy. Z tcgo wzglcdu posiadanic dokladncj 

statystyki miejscowosci wraz z ich zaludiiiciilcm 

dziedmi stanowi dla sieci szkolnej materjaf^pierw-

szorzednego znaczenia. 

,,Instrukcja w sprawie opracowania sieci 

szkolnej" kaze wyszczeg61niac* wszystkie miej 

scowosci i podawac liczbe dzieci w kazdej z nich. 

Poniewaz jednak osoby, przeprowadzaja.ee spis 

w roku 1919, gotowych wykaz6w miejscowosci 

nie otrzymaly i czerpa6 musiafy wiadomosci 

z gmin, wzglednie polegad na bezposredniej zna-

jomo^ci terenu, przeto zg6ry mozna si? obawiad, 

ze wykazy miejscowosci, podane w materjatach 

projektu, sq niekompletne i niedokladne. 

Materjaty projektu wykazuj^ w roku 1919 

na cafym obszarze ogritem 31423 miejscowosci. 

Liczba ta wistocie znacznie sie r6zni od liczb, 

jakie znajdujemy w innych zr6dfach. Najbardziej 

miarodajne irddto, spis powszechny z roku .1897 

dla obszaru 10 gubernij b. Kr61estwa Polskiego, 

bardzo nieznacznie r6znia.cego sie od obszaru, 

obJQtego w roku 1919 projektem sieci, wykazujc 

og6lem 54987 miejscowosci. Wedtug zaS ,,Spra-

wozdania Ubezpieczen Wzajemnych budowli od 

ognia" z roku 1917 (p. torn II, Warszawa, 1918) 

Na obszarze, objeti 
w roku 1919 . ;I 

w tychze 10 gubcrnjach znajdufc sic og6tem 

49102 miejscowosci, w tern samych wsi: 36026 

(liczby oparte na materjatach z roku 1914). Oczy-

wiscic niepodobna przypuscic, zeby w okresic 

1897 — 1919, wzglcdnic 1914—1919, zajsc 

vv liczbic micjscowoSci zniiany tak znacznc, 

zwJaszcza zmiany in minus. Nawet wypadki wo-

jenne, jak to wynika z tegoz sprawozdania ,,U-

bezpieczen Wzajemnych", spowodowaly calko-

wite zniszczenie stosunkowo niewielu miejsco 

wosci, a przytem miejscowosci te nie grupuja sie 

bynajmniej w tych specjalnie okolicach, dla kt6-

rych materjafy projektu sieci szkolnej wykazuj^ 

najbardziej zmniejszone liczby. 

Mozemy w przyblizeniu okreslic normy za-

ludnienia tych miejscowosci, kt6rych ta roz-

bieznosc dotyczy. Ot6z liczba ludnosci b. Kro-

lestwa Polskiego, wynosz^ca w roku 1897 ogo-

fem 9401097, przewyzsza mniej v/igcej piQcio-

krotnie liczbe dzieci w wieku szkolnym z roku 

1919, wynosza.ca. dla cafego obszaru, objetego 

projektem sieci, 1954198. Przyjmuja.c zgruba, ze 

r6wniez w poszczeg61nych miejscowosciach ten 

sam zachodzi stosunek, por6wnac ze soba^ moze 

my liczby odpowiadaja.cych temu stosunkowi 

miejscowosci wedlug spisow z roku 1897 i z ro 

ku 1919. W tym celu dzielimy ogol miejscowosci 

na kilka grup wedfug skali zaludnienia, jak to 

wskazuje nastepuja^ca tabliczka: 

Z tabliczki tej widzimy, ze dane z roku 1919 

wykazuja^ troche wieksza, liczb? miejscowosci, 

licza^cych powyzej 41 dzieci, nizeli dane z roku 

1897, natomiast bezporownania mniejsza. liczbQ 

miejscowosci, licza.cych ponizej 40 dzieci. Tq 

ostatniq grupQ miejscowosci mozemy wedfug 

skali zaludnienia zr6zniczkowac jeszcze bardziej, 

jezeli podziat dla roku 1919, ze wzgledu na brak 
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liczb kompletnych, przeprowadzimy sposobeni 

przyblizonym, na podstawie norm, ustalonych 

przez nas dla 18-tu powiat6w (1. Bfonie, 2. Prza-

snysz, 3. Skierniewice, 4. Brzeziny, 5. Lask, 6. Sie-

radz, 7. Turek, 8. Miech6w, 9. Radom, 10. Sando-

mierz, 11. WJoszczowa, 12. Bilgoraj, 13. Lublin, 

14. Krasnystaw, 15. August6w, 16. Lomza, 17. Ost-

r6w, 18. Suwalki). Otrzymamy co naste.puje: 

R6znica \v liczbach dotyczy wi^c gJ6wnie 

miejscowosci najmniejszych, licza.cych ponizej 

50 os6b ludnosci w roku 1897, wzglednie ponizej 

10 dzieci w wieku szkolnym w roku 1919. 

Miejscowosci te w spisie z r. 1919 nie wynosza. 

nawet H liczby z roku 1897. Juz wie.c to przy-

blizone por6wnanie wskazuje, ze spis z roku 1919 

gl6wnie si^ wyr6znia znacznie mniejsza. liczby 

miejscowosci matych. 

Mozna zg6ry przypuszczad, ze przedewszy-

stkiem dwory, zwlaszcza zas dwory, lezQce we 

wsiach lub wpoblizu wsi, byfy w spisie z roku 

1919 czestokrod pomijane. I tak jest wistocie. 

W spisie tym dw6r nalezy wprost do rzadko-

sci,—w wi^kszosci powiat6w nie wyszczeg61nio-

no ani jednego dworu. Natomiast wedlug sprawo-

zdania ,,Ubezpieczen Wzajemnych" na og61nq 

liczb? 49102 miejscowosci w 10 gub. b. Kr61estwa 

Polskiego przypadaja. 12253 dwory (w tern dwo-

r6w we wsiach 8159), czyli dwory stanowia. okolo 

X og6fu miejscowosci. Wedlug zas* rosyjskich da-

nych urzedowych o kilka lat wcze^niejszych 

(por. Rocznik Statystyczny Kr61estwa Polskiego 

pod kier. Wlad. Qrabskiego za rok 1914, War-

szawa, 1915) w b. Kr61estwie na 116 miast, 358 

miasteczek i 26188 gromad przypada 43374 ko-

lonij i folwark6w. 

Przytaczamy dla przyktadu wykaz dwor6w 

z 10-ciu przygodnie wybranych powiat6w wedfug 

,,Wzajemnych Ubezpieczen" i wedfug projektu 

sieci z roku 1919: 
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R6znica w liczbie miejscowoSci nie sprowa-

dza sie jednak do dwor6w jedynie lub malych ko-

lonij. Dotyczy ona r6wniez wsi. Dla calego bo-

wiem szeregu powiat6w wykazy ,,Ubezpieczeri 

Wzajemnych" podaja, liczbe wsi, ktora sama prze-

kracza liczby og61na, miejscowos'ci wedlug ma-

terjatow sieci. Najbardziej jaskrawe wypadki 

Powiaty: 

Niekiedy wprost na mapie w skali 1 : 100000 

lub 1 : 75000 stwierdzid mozna obecnos"6 wsi, 

w wykazach projektu sieci pominietych (np. na 

mapie gminy Koniusza pow. Miechowskiego znaj-

dziemy, wsie Bugaj i Przeslanice, wymienione 

rdwniez w ,,Przewodniku po Kr61estwie Pol-

skiem", wydanym w Warszawie w r. 1901—02 

przez A. Bobinskiego i M. Bazewicza, pomini<?te 

w materjafach sieci szkolnej z roku 1919). 

Zachodz^ dwa powody braku tak znacznej 

liczby miejscowos*ci w wykazach z roku 1919. 

Pierwszym i gl6 wnym powodem jest zwykle opu-

szczenie miejscowos*ci wraz z zamieszkalenn 

w nich dzie&ni. Dotyczy to zwlaszcza malych, 

odosobnionych osiedli, pofozonych zdala od wie-

kszych skupien, w szczeg61nos"ci wise dwor6w 

poza obrebem wsi. Takich malych miejscowos"ci 

jest naog6t duzo: spis z r. 1897 wyszczeg61nia np. 

miejscowosci, zamieszkalych przez 1 — 5 os6b: 

2944, przez 6—10 os6b: 5778, przez 11—25 os6b: 

7551, i t. d. W miejscowos*ciach tego typu moze 

nieraz nie by£ ani jednego dziecka w wieku szkol 

nym, albo tez jedno, dwoje, czy najwyzej kilko-

ro. Tymczasem w spisie z r. 1919 malo jest miej-

scowosxi, w. kt6rych niema dzieci w wieku szkol 

nym, albo takich, w kt6rych jest ich zaledwie kil-

koro: np. miejscowosci, nie maj^cych ani jednego 

dla powiat6w i dla gmin podajemy ponizej, doda-

j^c liczbe gromad w kazdym powiecie (wedtug 

,,Rocznika Statystycznego Kroi. Polskiego4' 

z r. 1914), zwraca bowiem uwage, iz nieraz licz 

ba og61na miejscowosci wedfug materjatow sie 

ci szkolnej mniejsza jest nawet od liczby gromad. 

Gminy: 

dziecka, wyszczeg61niono zaledwie 170, kiedy 

w rzeczywistosci liczba ich wynosic powinna 

raczej pare tysi^cy. 

Dla projektu sieci szkolnej pomijanie chociaz-

by najmniejszych miejscowosci jest wysoce nic-

bezpieczne, gdyz moze prowadzid do takiego 

rozmieszczenia punkt6w szkolnych, przy kt6rem 

dzieci z tych miejscowosci zostana. pozbawionc 

dostepu do szk6L Niczem nieusprawiedliwione 

jest w tym wypadku pomijanie dwor<5w, bowiem 

dzieciom ludnosci, zamieszkalej we dworze, siec 

szkolna taksamo zapewnid winna dostep do szko-

ly, jak i dzieciom zamieszkatym na wsi. 

R6wniez nieusprawiedliwione jest opuszcza-

nie takich miejscowosci, w kt6rych w momencie 

spisu nie znaleziono ani jednego dziecka w wie 

ku szkolnym: w najblizszych bowiem latach na-

stepnych mog^ tarn by6 dzieci w wieku szkolnym 

i beda, potrzebowaty szkoty. Ze wzgl^du na te 

braki obawiad si§ mozna, ze projekt sieci szkol 

nej z roku 1919 pozostawic mogt pewnq liczbQ 

dzieci bez dost^pu do szk6J. 

Drugi pow6d zarejestrowania w r. 1919 zbyt 

matej liczby miejscowoSci jest zgola innego ro-

dzaju. Mianowicie nieraz pewnq miejscowosC 

przy spisie uwzgledniono i dzieci w niej zamie-1 

szkate, zaliczono, tylko na listQ ogoln^ tej miej-

^ 

piujmowano kilka'niie^ 
" \ nie opuszczaj^p] 

h ani dzieci, -ni| 
stanowilyby :;inp| 
" nie dowolno5d|? 

1' topograficznej 
" uniknuCf 

II' 
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bhizej, doda-

(wedlug 

|i Polskiego" 
Tnieraz Ifcz-

rjalow sie-

gromad. 

Liczba miej-
scowoSd 

wg. projektu 

sieci szkol-

nej 

—— 

19 

15 

13 

23 

35 

19 

16 

16 

30 

16 

§170, kiedy 
powinna 

echociaz-

nie-

ff takiego 

Vkt6rem 
awione 

lliwione 

fti bowiem 
siec 

>hdo szko-

i 
|o"puszcza-

nencie 

w wie-

atach na-

kolnym 

na te 

szkol-

liczbe 

zbyt 

ro-

voSC 

tzamie-

miej-

scowosci nie wpisano, dzieci zas dofa.czono do 

irinej, pobliskiej miejscowosci. Materjaly sieci 

szkolnej pozwalajq przypuszczac, ze postepo-

wanov w ten spos6b najczeSciej wtedy, kiedy 

miejscowosci sa.siednie, np. dwie wsie, albo ̂ wieS 

i dwor, polozone byfy tuz przy sobie, tak ze sta-

nowily poniek^d calosc topogrraficzng. Wypad-

kow tak blizkiego sqsiedztwa miejscowosci ma-

my stosunkowo doSd duzo, la,czenie ich mogfo 

wiec powaznie przyczynic* si? do obnizenia na 

listach spisowych z roku 1919 ogdlnej liczby 

miejscowosci a zwiekszenia liczby miejscowosci 
wiekszych. 

Nawiasem zwr6cimy uwage, ze t^ sama. za-
sade topograficzn^ stosowano r6wniez do miast, 

z wrQcz tylko przeciwnym wynikiem: tutaj bo 

wiem zasada wymagafa podawania zamiast jed-

nej nazwy miasta, — kilku nazw, odpowiadaja.-

cych topograficznie odrebnym dzielnicom, czyli 

w rezultacieprowadzila nie do zmniejszenia, lecz 

przeciwnie, do zwiekszenia liczby miejscowosci: 

zamiast 188 miast wyszczegtflniono 332 topogra 
ficznie odrebne jednostki miejskie. 

Dla projektu sieci szkolnej wszystkie te wy-

padki, w ktorych z powoddw topograficznych 
ujmowano kilka miejscowosci pod nazwa, jednej 
z nich, nie opuszczaja.c ani miejscowos'ci zamiesz-

kanych ani dzieci, nie przyniosfyby szkody, ra-

czej stanowifyby inowacje bardzo pozyteczna., 

gdyby nie dowolnoSc w interpretowaniu pojecia 
jednostki topograficznej, dowolnosc, ktorej wprost 
niepodobna unikna.6. 

Naog6I trudno nawet w przyblizeniu ustalid, 
w jakim stopniu niedokfadnos*ci w liczbie miejsco 

wos'ci w wykazach z r. 1919 pochodza. z bpusz-

czen, w jakim za§ sa, wynikiem fa.czenia miejsco 

wosci. Mozemy tylko tyle powiedziecV ze liczba 

dzieci opuszczonych nie jest prawdopodbbnie 
znaczna, gdyz nawet w tych ppwiatach i gmU 

nach, dla kt6rych zapisano szczeg61nie mala, licz-
b<? miejscowosci, normy % dzieci w stosunku do 

ludnoSci nie sa. mniejsze, niz w innych. Np. na wsi 

w pow. Rypinskim dzieci stanowia. 16.33% lud-

noSci, natomiast w gminach tego powiatu, w kt6-

rych zapisano ogromnie zmniejszonq liczbe miej-

scowoSci (gminy: Q6jsk, Osiek, Pr^czki, Rogo-

wo, Szczutowo, 2ale), % ten wypada nie mniej-
szy, lecz raczej wiekszy (17.06%, 13.84%, 17.93%, 

15.95%, 16.21%, 17.07%). Podobnie w pow. Mie-

chowskim % ten wynosi 17.21, w gminach zas* 

ze szczeg61nie zmniejszona, liczba, miejscdwoSci: 

Iwanowice: 19.20%, Koniusza: 15.11%, Rzezus-

' nia: 17.53%, Wierzbno: 18.05%. I t. p. 

PodziaJ miejscowoSci zarejestrowanych w r. . 

1919 na grupy wedlug zaludnienia dziecmi, jak 

tez podziat dzieci wedlug tych grup, przedsta-

wiaja, dla caJego obszaru, obj^tego projektem, po-

dane ponizej tablice. Uwzgledniamy w nich grupy 

miejscowoSci, licz^ce dzieci: 1) 0, 2) 1 — 40, 

3) 41—60, 4) 61—100, 5) 101—150, 6) 151—200, 

7) 201—250, 8) 251—300, 9) 301—350, 10) 351 — 
650, 11) 651—1000, 12) 1001 — 1500, 13) 1501 — 

2000, 14) 2001—5000, 15) 5001—10000, 16) 10001— 

15000, 17) 15001 i wyzej. 

LICZBY BEZWZGLEiD 

A. Miasto i w i e s 

'.:■% 



■• 1 

4ml 
mi 

w.-

34 II: MATERJAfcY POMOCNICZE DO S1EC1 SZKOLNEJ 

E WIES WtASClWA 

LICZBY WZGLEiDNE 

a) Liczbamiejscowosci 

Miasto i wie§. 

Miasto . . . 

WieS .... 

Miasteczko. . 

WieS wlakiwa 

0.54 62.80 

0.54 

0.55 

63.18 

0.35 

63.76 

14.97 

15.06 

12.70 

101— 

150 

4.85 

12.78 4.88 

0.35 3.15 8.04 

15.20 12.86 4.85 

151— I 201— 
200 250 

1.70 

1.06 

1.71 

9.09 

1.64 

0.70 

1.60 

0.70 

13.64 

0.58 

251-

300 

0.31 

2.13 

0.30 

9.79 

0.21 

0.25 

4.26 

0.22 

10.49 

0.13 

351-651-
650 1000 

0.57 

14.36 25.53 

0.49 

33.21 

0.19 

0.26 

0.10 

8.39 

0.03 

0.15 

19.68 

0.03 

3.15 

0.00 

2 001-

5000 

0.05 

6.92 

0.01 

0.35 

0.00 

5 001— 
10 000 

0.10 

17.02 

0.02 

3.72 

10 001-

15000 
15 001 

1 wyzej 

0.02 

2.66 

0.01 

1.06 

Og6fem 

100.00 

100.00. 

100.00 

100.00 

100.00 

b) Liczba dzieci 

Miasto 1 wieS . 

Miasto . . . 

WieS . 

Miasteczko . . 

WieS wlasciwa 

19.37 

27.06 

0.02 

29.33 

11.93 15.73 

16.66 21.97 

0.05 0.71 

18.06 23.76 

101— 151— 201— 251— 

150 I 200 250 300 

9.41 

13.16 

2.68 

14.03 

4.69 

0.07 

6.53 

4.32 

6.71 

2.52 

0.12 

3.47 

8.22 

3.07 

1.37 

0.20 

1.83 

7.06 

1.39 

301— 

850 

1.29 

0.48 

1.62 

903 

1.00 

351_ I 651-

650 1000 
1 001 — 

1500 

4.22 

2.47 

4.91 

40.21 

1.95 

3.21 

6.88 

1.75 

16.78 

0.49 

2.82 

7.90 

0.80 

9.44 

0.08 

1501—12 001-
2000 5000 

5 001-10 001 

10 000 15 000 

1.35 

4.14 

0.24 

1.48 

0.13 

4.99 

17.55 

2.24 

7.90 

3.17 

11.15 

15 001 

Iwyzej 

11.69 

41.14 

Og61en 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 
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Tablice powyzsze zawieraja. wiec iiczbe miej 

scowosci mniejszq niz inne, bardziej szczeg6lowe 

zrodfa, przyczem zmniejszenie dotyczy g!6wnie 

miejscowosci mafych, natomiast liczba miejsco-

wo§ci srednich i duzych jest, byd moze, zwi^kszo-

na. Jest to statystyka miejscowo^ci, maja.cych 

najbardziej decyduj^ce znaczenie dla1 zagadnie-

nia rozmieszczenia punkt6w szkolnych, wyma-

gajqca jednak z powodu opuszczenia znacznej 

liczby malych miejscowosci specjalnych za-

strzezen. 

W zestawieniach rozr6znilismy miasto i wies, 

podzielilismy r6wniez wie^ na miasteczko i wieS 

wlasciwa.,' czyli wlei bez miasteczek (blizsze da-

ne p. czesc IV, tablica III). Mamy tu charaktery-

styke zaludnienia wszystkich tych kategoryj 

miejscowosci. 

.it-

Zposr6d miast na plan pierwszy wysuwaja. sie 

najwiQksze: w 2 miastach (L6d£ i Warszawa) 

mieszka 41.14% og6tu dzieci miejskich, w 14-tu 

z ktorych kazde liczy ponad 2000 dzieci: 77.74%, 

Sr6d miasteczek grup§ powazna^ stanowiq Sred-

nie,. licza.ce po 301—650 dzieci (43.70% miasteczek, 

49.24 % dzieci). Na wsi wlas*ciwej uderza olbrzy-

m;a przewaga miejscowosci matych, typowych 

malych wiosek, liczqcych riajwyzej kilkadzie-

siqt dzieci w wieku szkolnym (64.31% miejsco-

woSci z liczby dzieci ponizej 40, w nich 29.33% 

dzieci; 92.37% miejscowosci z liczby dzieci poni 

zej 100, w nich 71.14% dzieci), nikty jest nato-. 

miast odsetek miejscowosci wiekszych, (np. 

miejscowos'ci licz^cych ponad 300 dzieci mamy 

0,35%). 

■•-:-.;s 
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ROZMIESZCZENIE DZIECI W WIEKU SZKOLNYM 1 ROZMIESZCZENIE MIEJSCOWOSoj 

Liczba dzieci w wieku szkolnym i liczba 

miejscowosci pozyskuja, w rozwazaniach nad 

zagadnieniem sieci szkolnej znaczenia czynnika 

podstawowego dopiero przy uwzglednieniu cha-

rakteru ich rozmieszczenia na powierzchni. 

Najog61niejsze ujecie tego rozmieszczenia o-

trzymujemy droga. obliczen, ile dzieci w wieku 

szkolnym i ile miejscowosci przypada w roznych 

okolicach kraju na jednostks powierzchni. Wska-

zane jest przytem ograniczenie obliczen dzieci do 

wsi, z wy^czeniem miast, kt6re swym wpty-

wem latwo moga. zatrzed wfasciwy charakte 

zaludnienia cafej okolicy. 

Na wsi, na calym obszarze, objetym projek-

tem sieci. szkolnej z r. 1919, przypada na 100 kin ' 
1116.7 dzieci w wieku szkolnym (p. czqs"c* IVj 

tabl. III). Najgesciej zaludnione sa, wojew6dztwa| 
L6dzkie: 1485.7 dzieci, i Kieleckie: 1451.7 dziecL 

nieco mniej wojew. Warszawskie: 1100.0 dziecij 
i Lubelskie: 966.2 dzieci; wreszcie najrzadzie, 

zaludnione jest wojew. Biafostockie: 597.9 dzieci. 

Skala ggstosci zaludnienia dziec*mi dla powiat6v 
i gmin wypada nast^puj^ca: 

Powiat6wigmii\, 

w ktorych na 100 klm2 przypada dzieci 7—13 letn.: 

Wypadki krancowych odchylen tlumacza^ siq 

przewaznie szczeg61nemi warunkami: niskie nor-

my przypadajq najcz^sciej na okolice, maj^ce 

duze . obszary niezaludnione, wysokie nato-

miast — na okolice uprzemysfowione; krancowe 

normy odnosz^ si§ ponadto do gmin, maj^cych 

bardzo mal^ powierzchnie (czasem gmin^ stano-

wi iedna osada). O ile te krancowe wypadki po-

miniemy, liczba dzieci waha siQ naogot dla wsi 

od 501 do 1750 na 100 klm.8 powierzchni powia-j 

tow i gmin. 

Miejscowosci na 100 klm.2 przypada og6tem| 
dla cafego obszaru, objetego projektem: 25.08 f 
w szczeg61nosci zas dla wojewodztw: Warszaw-

skiego: 33.54 miejscowosci, L6dzkiego: 33.01 j 

Kieleckiego: 23.30, Biafostockiego: 20.10 i Lubel-
skiego: 17.03. Skala gestosci rozmieszczenij 

miejscowosci dla powiatow i gmin wypada na-J 
stepujaca: 

Powiatow i gmin, 

w ktbrych na 100 klm2 przypada miejscowosci: 



harakter 

i projek-

t<100klma 

IV 

ztwa: 

fj;7 dzieci, 

I dzieci, 

adziej 

P dzieci. 

viat6w 
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0 He pomfniemy wypadki krancowe, spo-

wodowane warunkami szczeg61nemi (obszary 

^ niezaludnione, uprzemyslowienie, bardzo mala* 
powierzchnia gminy itp.), liczba miejscowosci 

na 100 klm.2 powierzchni powiatow i gmin waha 

sie na obszarze, obj^tym projektem sieci, od 10-

do 50.1 

Szczeg61ne znaczenie dla projekto sieci 

szkolnej ma stopien skoordynowania tych dwuch 

czynnik6w: gestosci zaludnienia dziedmi z gesto-

sci^ rozmieszczenia miejscowosci. Tq koordynacje, 

dla powiat6w i gmin przedstawiaja zamieszczone 

ponizej tablice: 

! ' 7, 

-■y 

B. G m i n 

- 500 

60 1 wyzej 

Dzieci 7—13 letn. na 100 klm* 

501-750 751—1000 1001-1250 1251-1500 1501-175Q I 

13 

4 

I 

"T5-

25 

21 40 

I 43 

84 

43 

IT 

33 
T 

1751-2000 20011 wyzej 

80 

56 

37 

~T2~ 

31 

I 

"56" 

32 

42 

40 

20 

± 

22 

20 

5 

28 

18 

16 
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Jak widzimy, pomiedzy liczba. dzieci na 100 

klm.2 a liczba. miejscowosci Ndosc luzny zachodzi 

zwia.zek. Nieraz powiat lub gmina, gesto zalu-

dniona dziecmi, malo ma miejscowosci (miejsco 

wosci o duzem, zaludnieniu), i naodwrot. Wypa-

dek pierwszy dotyczy zwtaszcza powiatow 

i gmin, potozonych na poludniu, drugi.— powia-

t6w i gmin potnocnych, wzgl^dnie polnocno-

wschodnich. Ponizej zamieszczone s^ mapy, ilu-

struj^ce rozmieszczenia powiat6w 0 roznej gQsto-

sci zaludnienia dziecmi i r6znej gestosci rozmie 

szczenia miejscowosci. 

Na specjalna. uwagQ zasluguje pozatem spra-

wa gestosci rozmieszczenia miejscowosci o wiek-

szem zaludnieniu, np. miejscowosci, licza.cych po-

nad 100 lub ponad 200 dzieci. Te wieksze miejsco 

wosci rozmieszczone sa, ogromnie nier6wnomier-

nie, skupione sa przytcm g!6wnic na poludniu. 

m 

*M 

: A 

|'7W.woi. Kieleckiem i po 

^ w mniejszej liczbie w \ 

£w'\woj. Warszawskien 
'] brzegu Wisly^ i w woj 

10c obszaru, objetego 

Powiatdw 
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6w o r6znej gesto-
j gestosci rozmie-

s pozatem spra-

iejscowosci o wiek-
ici, licz^cych po-

i wieksze miejsco-
"hie nier6wnomier-
Tiie na poludniu. 

I 

w woj. Kieleckiem i pocz^sci w woj. Lubelskierii, 

w mniejszej liczbie w woj. L6dzkiem, w matej — 

w woj. Warszawskiem, zwfaszcza n& prawym' 

brzegu Wisfy, i w woj. BiaJostockiem. Cata p6t-

noc obszaru, obj^tego projektem sieci, pbmimo 

' meraz dos6 poka^riej g^stosci rozmieszczenia 

nliejscowosci, jest sfabo zaludniona dziedrai, — 

s*i to typowe dzielnice mafych wiosek. 

vPonizej podajemy podzial powiatdw wedtug 

liczby- miejscowos'ci, licz^cych ponad 200,dzieci: 



li: MATERJALY POMOCNICZE DO SIECI SZKOLNEJ 

Plastyczniej przedstawia rozmieszczenie tych 

miejscowos"ci zala^czona ponizej mapa. Miasta 

oznaczone sa na tej mapie k6tkami kreskbwane-

mi, a wsie (w te| liczbie miasteczka) — k6tkami 

czarnemi. Rozmiar k6Ika odpowiada w skali licz 

bie dzieci, zamieszkuj^cych miejscowosd. 

Jak widzimy, miejscowosci, licz^ce ponad 

200 dzieci, rozmieszczone s^ stosunlcowo najge-

Stqclu u/o/e?i)6dz£u) 
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sciej, w powiatach: Bedzin, Cz<jstochowa, Wie-

lun, Kielce, nastepnie: Bifgoraj, Janow, Putawy, 

Lublin, Krasnystaw, Olkusz, Lodz, Kalisz, Opa-

tow, Sandomierz, Stopnica, Wtoszczowa. 

W pierwszych 4-ch powiatach gromadzi sie dwie 

pia,te og61nej liczby tych miejscowosci. W powia 

tach, lez^cych na catej p6tnocy obszaru, obj^tego 

projektem sieci, spotykamy miejscowosci, licza.ce 

ponad 200 dzieci, niemal tylko wyfotkowo. 

Obliczenia, dotycza.ce gQstosci rozmieszcze-

*nia miejscowosci i gestosci zaludnienia dzie&ni, 

wazne s^ tylko dla ogolnych rozwazan nad za-

gadnieniem sieci szkolnej. Dla projektowania 

szk6t poszczeg61nych potrzebne s^ oprocz tego 

dokJadne mapy, przedstawiaj^ce potozenie i zaiu-

dnienie kazdej miejscowosci. Przykfad takiej ma 

py dla powiatu Skierniewickiego zamiescilismy 

na str. 44. Potozenie miejscowosci oznaczac na 

lezy na tych mapach zapomoca. planu sytuacyj-

nego budynkow zamieszkanych. Postugiwac sic 

w tym celu przy braku lepszych danych mozna 

mapa. sztabowa., uwzgiedniac jednak nalezy zmia-

ny, jakic zaszty w rozplanowaniu miejscowo 

sci w ostatnich czasach. Przy kazdej miejscowo 

sci nalezy zaznaczyc liczbe dzieci w wieku szkol-

nym. Mapy takie stanowia pierwszu. podstawg 

do opracowania projektu sieci szkolnej. 
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ROZDZIAL VIII 

WARUNKI GEOGRAFICZNE OBSZARU. OBJ^TEGO PROJEKTEM 

SIECI SZKOLNEJ Z ROKU 1919 

Z warunkow geograficznych dla rozwazan 

nad zagadnieniem sieci szkolnej maja. stosunkowo 

najwieksze znaczenie: 1) gleba i stan drog, czy-

nia.ce komunikacje. ze szkofa. mniej lub wiQcej 

ucia.zliwa. dla dzieci, 2) rzeki i przelecze g6rskie, 

wzglednie wa.wozy, stwarzaja.ce przeszkody dla 

komunikacji, 3) wfeksze zwarte obszary lesne lub 

bagniste, ba.dz wcale nie zamieszkane, ba.dz za-

mieszkane szczegolnie rzadko. 

Danych bezposrednich, ktoreby stan tych wa 

runkow charakteryzowaly, materjaly projektu 

sieci z roku 1919 zawieraja. bardzo niewiele. 

Ograniczyc si? przeto musimy do pobieznego 

chociaz i bardzo przyblizonego zarysu tych czyn-

nik6w, opartego przewaznie na innych zr6dtack 

Glebe obrazule mapa, zamieszczona na str, 

44, sporz^dzona na podstawie map i osobistych 

wskazan prof. Slawomira Miklaszewskiego. Dla 

sieci szkolnej szczeg61nie wazne jest wyr6znienie 

gleby tlustej i gleby chudej. Pierwsza jest dla ko 

munikacji przez znaczna. czqsc* roku caJkiem do-

godna, powoduje wszakze ogromne utrudnienie 

w okresach dzdzystych. Druga takich utrudnien 

nie stwarza, jakkolwiek moze bye nieraz dla ko 

munikacji, zwfaszcza pieszej, niemniej ucia.zliwa 

(np. gtebokie piaski). R6znicy gleby w naszych 

warunkach odpowiadac naogol b^dzie r6znica 

di6g, gdyz drogi, kt6remi dzieci chodza. do szk6J, 

nalez^ w ogromnej wiekszosci do t. zw. grunto-

wych, zaleznych bezposrednio od gleby. 

Na mapie uwzgle.dnione sa. dwie odmiany 

gleby tfustej (I: gf6wnie borowiny, gliny i ily; 

II: glownie lossy) i dwie odmiany gleby chudej 

(III: glownie bielice; IV: gtownie piaski). Nume-

racja tych odmian odpowiada w przyblizeniu usze-

regowaniu ich wedlug trudnosci komunikacyj-

nych. 

Gleby tluste, najtrudniejsze dla komunikacji, 

jak widac z mapy, zajmuj^ znacznie mniejszy 

obszar, niz gleby chude. Spotykamy je w wi^k-

szej ilosci zaledwie w kilkunastu powiatach, glo 

wnie na poludniu. Zajmuja. one w przyblizeniu 

przestrzen nast?puja.ca.. W woj. Lubelskiem po-

wiaty: Lublin, Krasnystaw, Zamosd, Tomasz6w, 

Hrubieszow, Jan6w z wyjqtkiem czQSCi poludnio-

wej, czesc poludniowa. powiatu Lubartowskiego 

i czqsc potudniowo-wschodnia. powiatu Chelm-

skiego. W wojewtfdztwie Kieleckiem powiaty: 

Opatdw, Sandomierz, Pinczdw, Miech6w, cze-

sci poludniowo-wschodnie powiat6w: Stopnickie-

go, Olkuskiego i Radomskowskiego, cze.sci pofu-

dniowo-zachodnie powiatow: Jedrzejowskiego i 

Wloszczowskiego i czes"c wschodniq pow. llzec-

kiego. — Wreszcie w wojew. Warszawskiem po 

wiaty: Przasnysz, Ciechan6w, czesc wschodnia. 

pow. Mlawskiego, czqsc zachodnia. pow. Makow-

skiego i czqsc pofudniowo-zachodnia. pow. Pul-
tuskiego. 

Mapa rzek i przel^czy g6rskich, zamieszczo 

na na str. 45, opracowana zostala na podstawie 

map w skali 1 :100.000, wzglednie 1 :75.000. 

Przy opracowaniu tej mapy korzystano z mater-

jaiow projektu z roku 1919 w celu ustalenia, kt6-

re rzeki i przelecze odgrywaly rolQ przeszk6d 

komunikacyjnych i tylko te na maps wniesiono. 

Polozenie most6w okreslano wedlug map i uzu-

pe!niaja.cych danych projektu. Oznaczano most — 

kreska. rozwidlona., przecinaja.ca. rzekQ. Strzalki 

przed mostami oznaczaja. miejsca, w kt6rych dro-

ga do szkoly wedlug projektu z r. 1919 przechodzi 

przez rzeke.. . 

Sie6 rzek, jak widac z mapy, j)rzewaznie sit? 

nie pokrywa z siecia. granic administracyjnych. 

Jedynie Wisfa na cafej prawie przestrzeni (z wy-

ja.tkiem pow. Warszawskiego) stanowi granict? 

powiat6w. Inne rzeki najczQsciej przecinaja. po 

wiaty i gminy, wyjqtkowo tylko stanowia. linje 

graniczna.. Na wsch6d od Wisly sie6 rzek, stano-

wiqeych przeszkody dla komunikacji szkolnej, jest 

bardziej obfita, niz na zach6d. Najmniej tych prze-

szk6d mamy w woj. Lodzkiem, nieco wi^cej 

w woj. Warszawskiem i Kieleckiem, najwie.cej 

moze w woj. Lubelskiem. Niekt6re powiaty 

maja. szczeg61nie gQst^ siec rzek, stanowiqeych 

przeszkody (np. Lowicz, Gr6jec, Radzymin, San-
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domierz, Ilza, Krasnystaw, Zamosd, Putawy, Lu 

blin, Bilgoraj, Bielsk, Szczuczyn, Augustow, Su-

walki, i in.), inne szczeg61nie rzadka (np. Kutno, 

Rawa, Plock, Rypin, Brzeziny, Piotrk6w, Opocz-

no i in.). 

PrzelQCze g6rskie w roli przeszk6d komuni-

kacyjnych wystgpujti prawic wylqcznic w pow. 

Kjeleckim, gdzie sluz^ tez nieraz za granice gmin. 

Wazniejsze z nich uwzgl^dnia nasza mapa. 

Brak natomiast na mapie wqwoz6w, kt6re 

nieraz w powiatach potudniowych uwazac nalezy 

za istdtne przeszkody komunikacyjne (wa^wozy 
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i dfugie). Nie mielismy jednak dosta-
tecznych danych dla ustalenia, kt6re wqwozy 

uwazac nalezy za istotne przeszkody dla komu-
nikacji. 

Mapa zwartych obszarow lesnych i wie.k-

szych bagien, zamieszczona ponizej, opraco-

wana zostafa rdwniez na podstawie map w skali 

1 :100.000 lub 1 :75.000, z uwzglednieniem nie-

licznych coprawda poprawek, jakie mozna by-

Jo znalezc w materjafach projektu. Na mapie u-i 
mieszczano tylko wi<?ksze obszary lesne i bfotni-1 
ste, wynoszqce w przyblizeniu ponad 4X4—, 
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ez na podstawie map w skali 
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■jatach projektu. Na mapie u-
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przyblizeniu ponad 4X4=-
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16 klm.2, mniejsze bowiem nie maja. dla pro-

jektu sieci szkolnej istotnego znaczenia. Wsku-

tek pominiecia mafych powierzchni lesnych, ma-

pa nasza nie odzwierciadla t. zw. lesistosci. Mape 

te wogole uwazac nalezy za bardzo przyblizona., 

gdyz danych dok^adnych i swiezych, dotycz^-

cych zalesienia kraju, nie posiadalismy. 

Stosunkowo najwi^ksze zwarte obszary le 

sne, kt6rym towarzyszy szczegdlnie rzadkie za-

ludnienie, mamy w powiatach: Sejnenskim (gm. 

Giby) i Augustowskim (gm.: Kurjanka, Szczebro-

Olszan., Kolnica), nastepnie w Koneckim (gm. 

Blizyn, Duracz6w, Skotniki, Nieklan, Przedb6rz, 

Ruda Maleniecka, Chlewiska), Kieleckim (gm.: 

Samsonow, Suchedni6w, Cisow, Szczecno, 

Mni6w), Ifzeckim (gm.: Btaziny, Wielka Wies*), 

Kozienickim (Jedlnia, Kozienice, Suskowola), 

Wfoszczowskim (Oleszno, Kurzel6w, Chrz^-

st6w), Opoczynskim (gm.: Bialacz6w, Przysu-
cha, Unewel), Bitgorajskim (gm.: Huta Krzeszow-

ska, Puszcza Solska, S61), Zamojskim (gm.: Te-

respol, Stary Zamosc, Zwierzyniec), Janowskim 
(gm.: Zaklik6w, Modliborzyce, Kaw<?czyn), w 

Bielskim (gm.: Rudka, Sk6rzec, Topczewo, Widz-

gowo) i Sok61skim (gm.: Czarna Wies, Szudzia-
Jow). 

Wyszczegolniamy ponadto szereg oddziel-

nych gmin, maj^cych duzy zwarty obszar lesny, 

mog^cy miec wpfyw na projekt sieci szkolnej. Do 

takich gmin mozna np. zaliczyc: w pow. Gosty-

ninskim gm. Dunin6w, w pow. Pizasnyskim gm. 

Jednorozec, w pow. Puftuskim gm. Wyszk6w, 

w pow. Rawskim gm. Lubochnia, w pow. War-

szawskim gminy: Zabortfw, Niepor^t i JabJonna, 

w pow. Wlocfawskim gm. L($g, w pow. Brzezin-

skim gm. MikoJaj6w, w pow. Piotrkowskim gmi 

ny: Uszczyn i Kluki, w pow. Wielunskim gminy: 

Skrzynno, Skrzynki i Ku£nica Grabowska, w pow. 

Olkuskim gm. Boleslaw, w powi Sandomierskim 

gm. Rytwiany, w pow. Bialskim gminy: Sidorki 
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i Dobryn, w pow. Garwoliriskim gm. Osieck, 

w pow. Lukowskim gm.: D^bie, w pow. Pufaw-

skim gm. Go?qb, w pow. Tomaszowskim gm. Tar-

nawatka, w pow. Ostrowskim gminy: Branszczyk 

i Poreba. I niekt. inne. 

Wieksze zwarte obszary btotniste, szczegol-

nie rzadko zaludnione, mamy glownie w powia-

tach: Kolnenskim (gm.: Gawrychy, Lyse, Turosl), 

OstrotQckim (gm.: Myszyniec, Wach, Dylewo, 

Nasiadki), w Lomzynskim (gm.: Chlcbiotki, Kossa-

ki Rutki, Puchaty, Kupiski), po czQsci w Szczu-

czynskim, Wfodawskim i Przasnyskim. 

Wszystkie powyzsze dane i mapy skfadajq 

si§ na przyblizony obraz og61ny warunkow geo-

graficznych obszaru, objQtego projektem sieci 

szkolnej z roku 1919. 

Przy projektowaniu szkot niezb^dne s^ map-

ki szczegofowe warunkow geograficznych danej j 
okolicy oraz sieci drog. Za przykfad stuzyc moze j 

mapka gminy Kozmin pow. Kolskiego, zapozyczo-1 
na z materjafow projektu z roku 1919 (p. str. 47). 

Zaznaczyc wszakze nalezy, ze pomimo ogromne-

go znaczcnia tych warunkow dla projektu sieci 

szkolnej, map tego rodzaju, noszqeych choc jakis j 
slad samodzielnego opracowania, projekt z rokui 

1919 zawiera bardzo niewiele,—postugiwano sie, I 
widac, wyfqcznie gotowemi mapami i praktycznq| 
nieraz zuajomosciq' terytorjum. 

pi 
ill 
pi 
m 
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fetego projektem sieci 

ROZDZIAL IX 

ZAGADNIENIE TEREN6W SZKOLNYCH 

4 

Jednem z pierwszych zagadnien, dotycza.cych 

projektu sieci szkolnej, jest to, czy siec szkolna. 

projektowac, a wise dokonywac pola^czen dzieci 

i miejscowosci w skupienia szkolne mozna swo-

bodnie w granicach calego obszaru, objejego 

projektem, czy tez tylko w obrebie pewnych 

jego czesci, pomi<?dzy ktoremi zachowany musi 

bye z tych lub innych powodow rozdziaf. W tym 

drugim bowiem wypadku przed rozpoczeciem 

projektowania sieci szkolnej dokonac nalezy po-

dziafu obszaru, objetego projektem, na cz<? sci, caf-

kowicie lub w znacznym przynajmniej stopniu odo-

sobnione. Te wfasnie cz^sci obszaru, w granicach 

ktorych zamyka sie. swobodne projektowanie sie 

ci szkolnej, nazywac bedziemy terenami szkol-

nemi. 

Dla uzyskania wysokiego poziomu szkolni-

ctwa, bed^cego gf6wnem zadaniem sieci szkolnej. 

poz^dane jest swobodne projektowanie tej sieci . 

w obrebie jak najrozleglejszych granic, w mian; 

moznosci w obre.bie cafego obszaru, objetego 

projektem. Poza^dane wise jest, azeby obszar 

cafkowity stanowit tylko jeden teren szkolny. 

W rzeczywistosci jednak caty szereg czynnik6w 

staje temu na przeszkodzie i powoduje podziaf ob 

szaru calkowitego na znaczn^ liczbe oddzielnycli 

teren6w. 

Takim czynnikiem sa. przedewszystkiem 

wszelkiego rodzaju przeszkody komunikacyjne. 

0 przeszkodach tych coprawda nic prawie nie 

mowi ,,Instrukcja w' sprawie opracowania sieci 

szkolnej". Tern niemniej przy praktycznem wy-

konaniu projektu wysta^pity one na jaw jako czyn-

nik, odgrywaja.cy bardzo powazna, rol$. 

Juz w ,,uwagach", czynionych przy projek-

tach, inspektorowie szkolni cz^sto podkreslajq 

znaczenie przeszkod, zwfaszcza naturalnych. Np. 

inspektor pow. Sochaczewskiego powiada: ,,bu-

dynek szkoiny nalezy pobudowac we wsi OrJy 

Cesin (gm. Chodakow), chociaz wsie tego rewiru 

sa. blizko Chodak6wka, lecz naturaln^ przeszko-

dq jest rzeka Utrata, wi§c musi stanowic oddziel-

ny rewir szkolny. Podobnie w ,,uwagach" inspek-

tora powiatu Radomskowskiego czytamy: ,,dzie-

ci (ze wsi Zakrzowka gm. Radomsko) powinny 
uczeszczac* do szkofy w Folwarkach, lecz prze-

gradzajn J^ki bagniste, rzeczka, brak drogi i mo-

stu". Inspektor pow. Jedrzejowskiego skarzy 

si? na ,,cz?ste wylewy miejscowego strumyka', 

kt6re nie pozwalajq przyf^czyc wsi Mniszek (gm. 

NagJowice) do wsi Zlotniki. I t. p. 

Najistotniejsza. niewa.tpliwie i najpospolitsz^ 

w naszych warunkach przeszkody komunikacyjne 

sq rzeki, wzgl^dnie wog61e wody i bagna. Nietyl-

ko w dziejach dawnych wedrowek i rozsiedlenia 
plemion, ale i w dzisiejszym ukfadzie stosunk6w. 

szczeg61nie gdy chodzi o staJa. codzienna. komuni-

kacje piesz^, rzeki wci^z jeszcze s^ powaznemi 
przeszkodami. 

Przykladem, ilustruj^cym rol? rzek jako 

przeszk6d w projekcie sieci szkolnej z roku 1919, 

sa. urywki tego projektu dla okolic rzek Warty, 

Rawki i Orzyca w granicach powiat6w Tureckie-

go, Skierniewickiego i Przasnyskiego, podane ni-
zej na str. 50-ej. Przyjrzyjmy si? tym wzorom. 

Procz linji rzek, oznaczone tu zostaty miejsca 

szk6f: jednoklasowych — tr6jka.cikiem, dwukla-
sowych — kwadracikiem, trzy, cztero i pi^cio kla-

sowych — k6Ikiem z liczbq 3, 4, 5 w sYodku, sze-

scioklasowych — k6Jkiem czarnem i siedmiokla-

sowych — gwiazdka.. Kazda. szkof? titacza linja 
zamkni^ta przechodza.ca przez najdalsze punkty 

wszystkich miejscowosci, do niej przyfqczo-

nych. Ku tym miejscowosciom wskazuj^ tez kieru-

nek linje, rozchodz^ce sie promienisto od punktu 

szkolnego. Powierzchnie, objeta. taka linjq zam-

kni^t^, ujmowad bedziemy pod nazw^ ,,strefy za-

mieszkanej obwodu szkolnego" (poza obr^b tej 

strefy siegac* moze powierzehnia niezamieszkana 

obwodu). Jak widzimy, zaledwie w dwuch wy-

padkach strefa zamieszkana obwodu siega na obie 

strony rzeki, we wszystkich zslS innych, czyli 

w ogromnej wie.kszosci wypadkow ogranicza sie 

do jednej tylko strony, — rzeka jest wi<?c isto-

tnn linj^ rozdzialu skupien szkolnych. To samo po-

twierdza znacznie obszerniejszy materjal, miano-
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wide mapa przeszk6d naturalnych, zamieszczona 

w rozdziale VIII na str. 45. Na mapie tej, jak wspo-

rainalismy, oznaczone zostaJy matemi strzatkami 

wszystkie miejsca, w kt6rych wedtug projektu 

droga dzieci do szkofy przechodzi przez rzekQ. 

Widzimy, ze przejsc tych nie jest naogof duzo.J 

Przez rzeki wiQksze (Wisfa, Warta, Pilica, Na-J 
rew, Bug, Nida, Wieprz, Wkra i t. d.) nieraz nal 

przestrzeni dziesi^tkow i nawet setek kilometrowl 
droga do szkoty nie przechodzi ani razu. Ale! 

{:fmw 

y.re.'«,>**< JB 

^^.•--aiL 

lr NajczeSciej 
rzeb komunikacji 

na drogach, 

iczenja, 

€?1 

i mniejsze rzeki, szczeg61nie gdy mate brzegi bto-

tniste, s^ czestokrod traktowane r6wniez jako bez-

wzgledne niemal przeszkody. Zauwazyc tez la-

two, ze w biegu g6rnym w bezpor6wnania mniej-

szym stopniu qdgrywajq rzeki roig przcszk6d, i 

w biegu srodkowym i zwfaszcza w dolnym. 

Mogloby sie zdawac, ze przeciez dziQki 

stom posiadamy dzis moznosc dokonywania 
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duzo. 

Na-

la.) nieraz na 

: kilometrow 

ni razu. Ale 

|szk6d, niz 
ym. 

szeroka. skale pola.czeri dzieci zamieszkafych po 

obu stronach rzeki. Jednakze tak nie jest. Przede-

wszystkiem most6w, zwfaszcza na wiekszych 

rzekach, mamy naog6f niewiele. Widad to z tej 

samej mapy (p. str. 45), gdyz wszystkie wieksze 

mosty, notowane na mapach sztabowych lub w 

projektach sieci szkolnej, zostafy na niej zazna-

czone (mosty znaczone sa., jak wiemy, kreseczka. 
rozwidlona., przecinaja^ca. rzeke wpoprzek). A na-

stepnie, z posrdd istniejqcych mostow tylko cz^sc 

nieznaczna'moze bye* dla projektu sieci szkolnej 

vvykorzystana. 

Niewa.tpli\vie, w niekt6rych wypadkach w 

' projekcie sieci szkolnej z roku 1919 nieshisznie, 

bye* moze, przejscia przez most nie wykorzysta-

no. Do takich wypadk6w, o ile nas nie wprpwa-

dzaja. w bJ^d niedokfadno^ci map i materjat6w 
sieci szkolnej, zaliczyd ,moznaby np. wypadki. 

przedstawione na zatyczonej ponizej mapce. Zda-
waJoby sie mianowicie, iz projektowanie szk6lr 

oddzielnych po obu stronach rzeki dla wsi Luko-

wa (gm. Lukowa, pow. Bifgoraj), dla wsi Zamch 
(?m. Babice, pow. BiJgoraj), dla wsi Dudy-Po-

piolki (gm. Czerwone i gm. Turos"l, pow. Kolno)— 

wobec istnienia mostow w poblizu—nie jest uza-

sadnione. Sa. to jednak wypadki rzadkie. 

01 — II U. (?)— HIM. ® — V M. #• VII U. 

NajczeSciej mosty nie na wiele sie zdadza. dla 
potrzeb komunikacji szkolnej. Lezq bowiem nao-

gof na drogach, beda.cych arterjami og61niejszego 

znaczenia, ^cz^cych duze osady i miasta, znajdu-

j^ce sie nieraz stosunkowo bardzo daleko od rze 

ki, nie w tych miejscach, w ktdrych potrzebne 
by^yby mosty dla mafych przewaznie wsi, pofo-
zonych tuz w poblizu rzeki. 

■ —tl kt. 7$)—IV M. 

Dla ilustracji przytaczamy pare przyklad6w 
z projcktu sieci z roku 1919. W powiecie Kol-

nenskim wsie: Krasny-Borek i Piasutno lez^ tuz 

wpoblizu siebie po obu stronach rzeki, nie moga. 

wszakze mie6 szkoly wsp61nej, gdyz droga przez 

most, znajdujacy siQ pod Cieciorami staje si<? 

zbyt daleka dla dzieci. Kazda z tych wsi otrzy-

muje wiec szkotQ odrebna., a most pod Ciecio 
rami zostaje niewykorzystany. Podobnie w po 

wiecie Sieradzkim, wsie Dzigorzew i Mnich6\v, 

pomimo bliskiego s^siedztwa, musza. mied szkoly 

oddzielne, gdyz komunikacja przez najblizszy 
most, znajduja.cy siQ pod Sieradzem, byfaby zbyt 

uci^zliwa. I znowu most pozostaje niewykorzy-
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stany, gdyz lezy nie w tern miejscu, w kt6rem 

byfby potrzebny dla celow szkolnych. (Strefy 

zamieszkane obwodow szkolnych zostaty na tycli 

mapkach zakreskowane wytqcznie dla wi^kszcj 

wyrazistosci rysunku). . 

Wody stojace (jeziora), jakkolwiek sq r6w-

niez przeszkodami komunikacyjnemi, nie majq je-

dnak w naszych warunkach istotnego znaczenia: 

jest ich naogo"t mafo, zajmujq przewaznic niewiel-

kie przestrzenie (powierzehnie wod tych dla po-

wiatow podajemy w czesci IV na tab. I) i mozna 

je zwykle obejsc bez powazniejszego nakfadu 

drogi. 

W wiekszym stopniu niz wody stojqce role 

przeszkod odgrywajq u nas bagna, utrudniajqee 

lub wrecz nieraz uniemozliwiaja.ee komunikacje 

bqdz w ciqgu catego roku szkolnego, bqdz w pe-

wnych okresach. Powierzehnie zaJQte przez ba 

gna nie sa, przewaznie wielkie, z wyjqtkiem pasa 

bagien, przecinajqeego powiaty Lomzyriski i Bia-

lostocki. Na ogolnej mapie przeszkod naturalnych 

uwzglednione zostaty, jak wiemy, tylko wieksze 

powierzehnie bagniste, bardziej dokfadne zobra-

zowanie rozmieszczenia bagien jest rzeczq map 

szczegofowych. Projekt z roku 1919 daje w tej 

sprawie niewiele materjahi. 

Przeszkodq powaznq dla komunikacji mog4 

bye wysokie przefecze gorskie i niektore, bar 

dziej rozlegle i gtQbokie wqwozy. Jak wiemy, 

przeJQeze w charakterze przeszkod na obszarze, 

obJQtym projektem, wystQpuja, prawie wylqcznie 

w okolicy miasta Kielc, w granicach powiatu Kie-

leckiego. Sq one rowniez uwzglQdnione na 

wzmiankowanej mapie przeszkod, znajdujqcej sie 

w rozdziale VIII na str. 45. Wa.wozy, z ktore-

mi jako z przeszkodami nalezy siQ liczyc przy 

projektowaniu sieci, spotykamy w potudniowych 

powiatach, w wojewodztwie Kieleckiem i Lubel-

skieni. 

Wody stojqce, bagna, przeJecze i wqwozy 

z powodu stosunkowo matych rozmiarow, w pe-

wnym tylko stopniu przyczyniaj^ siQ do podziatu 

obszaru catkowitego na odrgbne tereny szkolne, 

bardzo zas czQsto majq znaczenie matych, lokal-

nych przeszkod, lezqcych w obrebie terenu szkol-

nego. 

Do kategorji przeszk6d naturalnych zaliczyc 

poniekqd jeszcze mozna wiQksze, zwarte obszary 

lesne i duze przestrzenie niezaludnione, — sprzy-

jafa one rowniez podzialowi obszaru catkowitego 

na czQsci odosobnione, czyli powstawaniu teren6\J 
szkolnych (por. mape na str. 46). 

Procz naturalnych przeszkod komunikacyj-l 
nych moze bye mowa o przeszkodach sztucznych. 
Tutaj sporna. jest kwestja, czy i w jakim stopniij 
uwazac nalezy za przeszkode dla komunikac 

szkolnej tory kolejowe. W projekcie sieci z rok. 

1919 przechodzenia przez tory czasami unikano 
Np. inspektor powiatu Sochaczcwskiego, projektu 
U\c szkolq w folwarku Zakrzew, gin. KozI6w-f.. 

skupi, piszc: ,,w tym rewirze nalezy zafozyc tyl| 
ko jednoklasowq szkofe, z tej przyczyny, ze dzie 

ci z wymienionych wsi do innego rewiru uczesz, 

czac nie moga., poniewaz z jednej strony odgra| 
dza rzeka Bzura, a z drugiej kolej". 

Wypadki unikania przejscia przez tor koleji 

wy sq jednak w projekcie z roku 1919 stosunko 

wo rzadkic. Ola przykfadu podanc sq na str. 

urywki projektu sieci wpoblizu kolei w granicac 

powiat6w: Bforiskiego, Skierniewickiego i Sie 

radzkiego. Mamy tu calkiem inny obraz niz 

projektach sieci wpoblizu rzek (por. str. 50). Tu 

taj droga do szkofy bardzo czesto przechoda 

przez tor, a nieraz sama szkoJa umieszczona jesi 
tuz pry torze. 

Zupefne nieliczenie si<? z torami kolejowen. 
jako z przeszkodami, nastrecza wa.tpliwosci. To 

kolejowy nie jest oczywiscie przeszkoda. w zna 
czeniu fizycznem, naraza jednak dzieci na powazj 
ne nieraz niebezpieczenstwo. Z tego wzglqd 

wskazane wydawatoby sie traktowanie o^ 

jako przeszkod przynajmniej na tych odcinkachj 
gdzie ruch pocia.gow jest duzy, a przejscie prz.. 

tor nie jest dostatecznie zabezpieczone (za porno 

Cci obsJugiwanego szlabanu, tunelu, mostu), i kie 

dy przejscie to znajduje siQ w miejscu, w kto 

rem pociqgu nie widzi sie z daleka (miejscowo 

zabudowane, skraje lasow, skrpty, nierownosi 

poziomu i t. p.). W innych wypadkach przechodz 

nie przez tory uznac mozna za dopuszczalne. 

Tych wszystkich przeszkod komunikacyjnycl 

uniknqc nie mozemy i muszq one wytwarzac 

dziaf obszaru catkowitego na mniej lub wiec 

odosobnione tereny szkolne. Starac sig jedynie 

mozna o wykorzystanie wszelkich sztucznyc 

sposobow przezwyciQzania tych przeszkod, az 

by chociaz w pewnym stopniu zfagodzic ic 

wptyw ujemny na projekt sieci szkolnej. 

Pod tym wzgledem nalezatoby nietylkc] 

w wiekszym moze stopniu, niz to czyniono w prq 
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jekcie z roku 1919, wykorzystac istnieja.ce mosty 

dla' Ia.czenia dzieci, zamieszkatych z obu stron 

rzeki w poblizu, lecz miec* jeszcze na uwadze 

sprawQ naprawy, a iiawet budowy nowych mo-

stow i drog specjalnie dla potrzeb sieci szkolnej, 

m!aja.cej dac jaknajwyzej zorganizowane szkol-

nictwo. 

Kwestja ta podnoszona jest bardzo czesto 

przez inspektor6w szkolnych w ,,uwagach" do 

projekt6w sieci z roku 1919. Np. inspektor pow. 

Ktasnostawskiego, projektuja.c szkote we wsi Lo-

piennik fern. Lopiennik) powiada: ,,potrzebna 

kladka przez rzeke miedzy Lopiennikiem a Nowa.-

Wsia. i Olszanka.". Inspektor powiatu Turec-

kiego pisze z powodu szkoty, zaprojektowanej 

w okolicy wsi Karnice (gmina Niewiesz): ,,Trzc-
bapoprawid droge. przez biota, leza.ce pomiedzy 

Karnicami a kol. Send6w, w przeciwnym razic 

trzebaby zalozyd szkote jednoklasowa. w Sendo-

wie". Wedlug inspektora pow. Garwolinskiego 

,,drog<? pomiedzy Baranowem Starym i Nowym 

tialezy wybrukowad". Wedlug inspektora pow. 

Lomzynskiego: ,,dla utatwienia przejscia wypa-

dnie Nowemu Borkowi (gm. Dlugoborz, miejsco-

v/osc szkolna Czartosy) usypad grobelke dzie-
sie.6 lokci dlugo^ci na drodze do wsi Da.bki-Leto-

wnica",... ,,droga z Janowa do Jarnut nizka i blo-
tnista, z tej racji nalezy usypad wyzsza droge 

i przerzucid ktadke przez strumyk". 1 t. p. 
Najdalej pod tym wzgledem posuwa sie in 

spektor pow. Kaliskiego, licza.cy na zupetne nie-

mal przeksztatcenie sieci komunikacyjnej. Powia 

da mianowicie: ,,przeszkody w rodzaju btota 

w zimie, drobnych strumieni, braku dr6g, Ias6w,' 
przedzielajacych rewiry szkolne, przy opracowa-

niu projektu nie byly zbytnio brane pod uwagc. 
Odyby przed urzeczywistnieniem reformy rolnej 

chciano przysta.pic do budowy tak sporzadzonej 

sieci, napotkanoby bardzo wiele przeszkod. 0 ile 
zas szkofa b^dzie miala duza. swobode wy-

boru miejsca dla swego budynku, o ile bedzie mo-

zna wytkna.6 szereg Sciezek prostych przez pola, 
polepszyd drogi, pobudowac mosty, projekt sieci, 

przeslany przy niniejszem, datby sie wykonac". 

Wszystko to ^wiadczy o trudnoSciach pogo-

dzenia racjonalnej sieci szkolnej z istnieja.cemi 

przeszkodami komunikacyjnemi. W pewnym sto-

pniu mozna te trudnoSci lekcewazyc, licza.c na to, 

ze gdy rylko zatozotie zostana. szkoty i powstan^ 

nowe potrzeby komunikacyjne, ludnosc" b^dzie 

samorzutnie dokonywata odpowiednich zmianf 

w rozkladzie dr6g i mostow. Ale nie spos6b zu-

pelnie sie nie liczyc z faktycznym stanem, jak loj 
czyni np. inspektor pow. Kaliskiego. Nalezafobyj 

raczej zapewnic wtadzom szkolnym, projektuja.-

cym siec, prawo inicjatywy i umozliwic pewieul 

wptyw na naprawe i budowe dr6g i most6w, —I 
ze stanowiska tak waznych dla ludnosci potrzebj 
szkolnych. 

Uwagi powyzsze w sprawie roli przeszkodi 
komunikacyjnych dotyczyty wsi. To samo jednakj 
zastosowac mozna do miast, zwtaszcza wiek-| 
szych. Dos£ np. chociazby pobieznie rzucic okiemi 
na plan miasta st. Warszawy, azeby zauwazyc| 
ze przedewszystkiem rzeka. WisJq i torami kole ^ 

jowemi dzieli siQ miasto na kilka teren6w szkol-j 
nych. Role przeszk6d nalezatoby w pewnyn 

stopniu przypisac* takze niekt6rym, najbardzieij 
ruchliwym ulicom, gdyz dla bezpieczenstwa i sp 

koju dzieci poz^dane jest projektowanie obwod6\ 

szkolnych w ten spos6b, azeby dzieci nie byty 

zmuszone do przechodzenia w drodze do szkc' 

przez ulice, maj^ce duzy ruch, zwfaszcza tran 

wajowy i automobilowy. Pr6cz tego wzgledn 

przeszkoda. dla miasta Warszawy bytaby r6znic^ 
poziomu pomiedzy linja. ulic: Aleje Ujazdowskie 

Nowy $wiat, Krakowskie Przedmiescie, a lewen 

pobrzezem Wisly. Zasada podziatu na tereny 

szkolne stosuje sie. wiec nie tylko do wsi, lecz i d<| 
miast. 

Pr6cz przeszk6d komunikacyjnych w pr 

jekcie sieci z roku 1919 role bardzo powaznegcj 
czynnika, powoduja.cego podzial obszaru catko 

witego na odosobnione tereny szkolne, odgrywa| 
ja. granice administracyjne, przytem nietylko gra| 
nice wiekszych jednostek, — powiat6w i woje 

w6dztw, lecz i granice jednostek najmniejszych| 
gmin i miast. ,,lnstrukcja w sprawie opracowanl; 

sieci szkolnej" tej roli granicom administracyjnyn 

coprawda wyraznie nie wyznaczala. Przewidy| 
wata jednak posylanie dzieci poza obre.b gmin| 
tylko w razie koniecznoSci, jaka ,,moze zdarzy| 
sie". Cala tez organizacja opracowania projeV 

sieci szkolnej, dostosowanie formularzy i categ 

materjaJu pomocniczego do granic nietylko 

wiat6w, lecz i gmin, — sprzyjaty rozdziato 

dzieci wedtug tych granic. 

Na str. 55 podane zostaly mapy gran 

administracyjnych powiat6w Przasnyskiego 

Skierniewickiego. Strzatkami oznaczone 
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tych mapach wszystkie miejsca, w ktorych, we-

dlug projektu z roku 1919, droga dzieci do szko-

Jy przecina granice powiatu lub gminy. Jak wi-

dzimy, liczba tych miejsc jest mata, nawet gdy 

cbodzi o gminy w obr^bie tego samego powiatu. 

Bardzo podobny obraz przedstawiafo sieci szkol-

ne innych powiatow: granic powiatu, wzglQdnie 

wojew6dztwa, droga do szkoly nie przekracza 

prawie nigdy, granice zas miedzy gminami we-

wn^trz powiatu przekracza w bardzo rzadkicli 

oKoUcrr at/X Jp 

(i=»O wi .S £* «T*» * X^ (j^OWLJatr&A&Kz) 

ski) 

(j~os>s. 2>*sri*£;c<<0 
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wypadkach. W kilku zaledwie powiatach (Kalisz, 

Kutno i inne) postepowano pod tym wzgledem 

przy projektowaniu pofa.czefi miejscowosci cokol-

wiek smielej. 

Taki sam separatyzm w stosunku do otacza-

ja.cych gmin dotyczy miast. Z posrod og6fem 188 

miast, w 94, czyli akurat w pofowie wypadk6w, 

zaprojektowano w roku 1919 szkofy wyfa^cznie 

dla dzieci tegoz miasta, pomimo iz nieraz tuz 

w poblizu znajduja. siQ wsie, dla ktorych dostep 

do szkofy w miescie byfby i fatwy i poz^dany. 

Z posr6d pozostafych 94 miast, 76 przyf^cza do 

swych szk6f pewna. ilosd dzieci, zamieszkafych na 

wsi, poza granica. miasta. W 18-tu, wprost odwro-

ttiie, pewna. ilosd dzieci miejskich przyfa.czono do 

pobliskich szk6f, Ieza.cych na terytorjum wsi. 

Dla przykfadu podalismy na str. 56 urywki 

frrojektu sieci z r. 1919 dla otoczenia 12 miast (1. 

Mszczonow, 2. 2yrard6w, 3. Chorzele, 4. Dobra, 

5. Pabjanice, 6. Sfomniki, 7. Pyzdry, 8. Hrubiesz6w, 

9.Dubienka, 10. Szadek, ll.Warta, 12. Skiernie-

vvice). Strefy zamieszkane obwod6w szkolnych 

sa, na tych mapach oznaczone w zwykfy spos6b— 

zamknieta. linja. famana., ^cza.ca krance wsi, na-

lezacygh do szkoty. Jedynie w miejscowos"ciach, 

maja.cych po kilka szk6t, wi^c w miastach, strefy 

wszystkich szk6t oznaczone sa. la^cznie jako ca-

Josd jednym konturem, podana jest przytem —: 

cyfra.—liczba szk61 (np. w Mszczonowie 3 szkotv 

siedmioklasowe, w 2yrardowie 12 szk6t siedmio-

klasowych i t. p.). Dla miast, w celu odr6znie-

nia od wsi, strefy zamieszkane obwod6w zostaly 

na tych mapach zakreskowane. Dla orjentacji 

vv odleglosciach zakreslono dokota kazdego mia 

sta dwa koncentryczne kola: jedno o promieniu 

3 kilometrow i drugie o promieniu 6 kilometr6w. 

Przygl^dajqc si$ tym mapom dokladniej, mo-

zemy zauwazyd, ze bardzo czesto tuz z pod mia 

sta zabierane sa. dzieci wiejskie do szkoty, znaj-

duja^cej sie na wsi, w znacznie dalszej niz miasto 

odlegfosci, pomimo ze przyfa^czenie ich do miasta 

nie pocia.gnejoby za soba. zadnych ujemnych na-

stepstw dla wsi dalszych, te ostatnie bowiem nie 

bylyby przez to pozbawione mozno^ci uzyskania 

podobnych co do zaludnienia dziedmi skupien 

szkolnych. Nalezy przeto przypuszczad, ze istot-

nym powodem unikania przyfyczania dzieci wiej-

skich do szk6f, znajduja^cych siQ w miescie, musi 

bye* tutaj separatyzm miasta i gminy. 

Separatyzm ten w wyzszym stopniu dotyczy 

miast duzych, niz matych, o czem wnosid po§re-

dnio mozna na podstawie liczb nastepujqeych: 

Czasami nietylko pomiedzy gmina. i miastem, 

ale nawet w obrebie tej samej gminy pomiedzy 

wsia. wfa^ciwa. a miasteczkiem zauwazyd mozna 

w projekcie z roku 1919 podobny separatyzm. 

Przyznad coprawda nalezy, ze tylko 20%^mia-

steczek projektuje szkofy wyfscznie dla dzieci 

miasteczka, jednakze w grupie tych wypadk6w 

mamy sporo takich, kiedy do szkofy w miastecz-

ku mogfyby uczeszczad dzieci wiejskie, zamiesz-

kafe w poblizu, z duzym dla siebie (i dla dzieci 

miasteczka) pozytkiem a bez uszczerbku dla 

szk6I we wsiach s^siednich. 

Granice administradyjne, jako czynnik po-

woduja.cy podzial obszaru cafkowitego na odreb-

ne tereny szkolne, maja. daleko wieksze znacze-

nie niz przeszkody naturalne. Jest ich wiecej, sa. 

cafkowicie zamkniete, obejmuja. powierzehnie 

mafe i bardzo nieraz nieforemne. Stwarzaja. wi^c 

wysoce niepomyslne warunki dla projektowania 

sieci szkolnej. Przytem, o ile przeszkody komu-

nikacyjne sa. naog6t nieuniknione, o tyle granice 

administracyjne moga. ale nie musza. byd uwzgle-

dnione. 

Za przestrzeganiem granic administracyjnych 

przemawiaj^ przewaznie wzgl^dy natury gospo-

darczej, — ulatwia ono samorz^dom administro-

wanie szkofami i prowadzenie rachunkowoSci. 

Przeciw przemawia wzgl^d na dobro szkolnic 

twa, kt6ry winien byd tembardziej decydujqey. 

ze sprawa ta ma dla szkolnictwa bardzo donioste 

znaczenie, natomiast komplikacje natury gospo-

darczej, jakie poci^gnefoby za soba. administro-

wanie szkofami, do kt6rych ucz^szczaj^ dzieci 

■m 
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z r6znych gmin i r6znych powiat6w nie bylyby 

wielkie i dafyby siQ wyrownad stosunkowo ta-

twemi srodkami. Dodajmy' jeszcze, ze granice 

administracyjne ulegaj^ czQstym zmianom—oko-

licznosc tern mniej usprawiedliwiajqc^ przysto-

sowanie do nich sieci szkolnej. 

Przyst^pujqc do projektowania sieci szkol-

nej, ustalic wi^c przedewszystkiem musimy, jakie 

czyniiiki stanowic1 maja podstawQ do podzialu ob-

szaru catkowitego na mniejsze jednostki, nazwa-

ne przcz nas tercnami szkolncmi, jednostki, w o-

brebie kt6rych sie6 szkolna projektowana moze 

by6 mniej wi^cej niezaleznie od otoczenia. Po 

ustaleniu tych czynnik6w i dokonaniu podziatu, 

nieodzowne bedzie wymierzenie powierzchni te-

ren6w szkolnych (zapomoc^ skali powierzchni, 

wzglednie, o ile teren skfada sie z kilku gmin, 

przez sumowanie powierzchni gmin), okreslenie 

liczby i potozenia miejscowosci wraz z ich zalu-

dnieniem dzie^mi, jak tez zbadanie warunkow 

geograficznych. W wypadkach, kiedy teren szkol- ; 

ny zajmuje powicrzchnie wchodzaca w skfad dwu 

lub wiekszej liczby powiat6w, potrzebnc jest bliz.- , 

sze porozumienie wfadz szkolnych powiatowych 

w celu nalczytego opracowania projcktu sieci 

szkolnej dla takiego wsp61nego terenu. 

Pffli 

tern 
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Wszelkie granice, wszelki podziaf obszaru na 

tereny odosobnione, stanowia. same przez sie dla 

projektu sieci szkolnej, jak juz wspominalis*my 

w rodziale poprzednim, okolicznos"6 niepomySlnn., 

zwlaszcza kiedy sa. to tereny mate, nieforemne 

i znacznie lub nawet calkowicie zamkniete. 

Przyjrzyjmy sie paru przyktadom, zata^czo-

nym ponizej, zapozyczonym z projektu sieci szkol 

nej z roku 1919. Oto w gminie Drzewce (pow. 

Kolski) pomiedzy linja. rzeki, a granted gminy wy-

twarza si§ zupetnie zamkniety teren szkolny 

w formie malego, wa^skiego pasa, w ̂rodku kt6re-

go zaprojektowana zostaje szkota we wsi Wojcie-

ch6w. Jak widzimy, wsie, leza.ce blisko od szko-

Jy, lecz poza granica. rzeki (Nowa Wie§, Helen6w, 

Lubianka, WacJaw6w) i poza granica. gminy (Bo-

cianiec) nie s^ do szkoly przy^czone, natomiast 

przyta^czone s^ do tej szkoly wsie, leza.ce copra-

wda dalej, ale na tym samym terenie szkolnym, 

(Stanislaw6w, Ostr6w). Otrzymujemy z powodu 

. zamkniecia terenu mniejsze skupienie szkolne, 

a wise i nizszy stopien organizacyjny szkoty, niz 

moznaby osi^gn^d przy nieliczeniu siQ z granicami 

administracytnemi i przy pokonaniu przeszk6d 

naturalnych (rzek). 

Podobnie w innej gminie tegoz powiatu, 

w gminie Kozmin, dzieci ze wsi L$g Wielki uczq-

szczac musz^ do daleko potozonej szkoty we wsi 

Kozub6w, zamiast bye" pot^czone z dziedmi catego 

szeregu wsi, leza^cych wpoblizu, lecz poza grani 

ca/gminy (i powiaru zarazem), wzglednie za rzekq 

(wsie: Radyczyny, Mtynisko, Kuczki, G6ry i inn.). 

W tejze gminie do szkoty we wsi Ko£minucze.sz-

cza6 musz^ dzieci z odlegtej wsi Janiszew, za-

miast zostac" zgrupowane z dziedmi wsi Kwiat-

k6w, wzgl^dnie wsi Krwony, — leza^cych blisko, 

ale oddzielonych granted gminy. Jak widzimy, 

przestrzeganie granic jest powodem zmniejszenia 

skupieA szkolnych, wzgledni.e zwi^kszenia odda-

lenia dzieci od szk6t. 

Wptyw podziatu na tereny odbi£ si^ moze na 

projekcie sieci szkolnej szczeg61nie ujemnie, je§li 

na granice teren6w nie zostanie zg6ry zwrocona 

uwaga i nie zastosuje siq odpowiedniego systemu 

projektowania. 

Zasadniczem wskazaniem powinno tu byd 

umieszczanie szk6t nie przy granicach feren6w, 

lecz mozliwie od granic tych jaknajdalej. Jezeli 
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wise mamy teren szkolny zamkniety, poza.dane 

jest posuwanie sie przy projektowaniu skupien 

szkolnych raczej od granic terenu ku srodkowi, 

niz od srodka ku granicom. Chodzi o to, azeby 
skrQpowanie granicami objelo jaknajmniejsza. po-

wierzchnie i dotkneto jaknajmniejszej liczby sku 

pien szkolnych. 

W projekcie z roku 1919 sprawa, ta. nie inte-

resowano siQ, umieszczano szkoty nieraz tuz 

wpoblizu granic teren6w, panowat przytem naj-

mniej wskazany system posuwania si? przy pro 

jektowaniu szk6t na terenach zamknietych od 

§rodka terenu ku granicom. 

Jesli chodzi o sprawe granic teren6w, to 

w projekcie z roku 1919 zwracajq przedewszyst-

kiem uwage liczne wypadki projektowania szkot 

tuz przy rzekach. Przyklad, zataczony ponizej, 

zapozyczony z powiatu Kolskiego, wystarczy 

dla zilustrowania catej szkodliwoSci tego sy-

stemu. Szkola we wsi Chetmno, jak tez 

szkola we wsi Praksed6w leza. wpoblizu rzek, 
linijkami zas oznaczone zostaiy na mapie wsie, 

sms?!^ 

^Obok'mapkr?-

do tych szk6t przytaczone. Widzimy, ze z tych flfeW***•> ^T 
szk6tnie korzysta od strony rzeki ani jedna «^eka.. spotykamy^u 
miejscowosc, dotaczone zas sa do nich miej- ■feu? w pewnem od,:9 
scowosci, lez^ce wylqcznie po stronie przeciwnej M|Sz<>no Jednak nle^ 

"^^•^i^kszych miejscov 

^. . , poJozonych i 

Ifdalej wgt^b. Mato 

^mosty dla Iqczenia 
t|,obu stronach rzeki, 

Vzecznym, maj^cyn 
klm. od rzeki w 

t—«•'.,.***»— H^juwa razy wiecej s: 

^.^.^•^^..^ «^ejze szerokosci i d 

n. wjS|takiego nagromadzc 

• [m fi^'S281 si(? w Pasach nac 
\ \ • ^sSpadajqcych na szkol 

takstosunkowonie> 

*ietra,punkt6wszk1 

SI z wyjatkiem 

enia duiych skuf 

■^ rt i T f 
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niz rzeka. Gdybysmy postqpili inaczej, mianowi-

cie odsuneli punkt szkolny dalej od rzeki (np. do 

wsi Debina, Qrabina lub t. p.), zapewnilibysmy 

dopfyw dzieci do tego punktu ze wszystkich stron 

i otrzymalibysmy znacznie wieksze skupienie 

szkolne. 

Okolicznoscia., sprzyjaja^ca. w pewnym stop-

niu umieszczaniu szk6f w poblizu rzek, bylo pra-

vvdopodobnie to, ze nad rzekami czesto leza. wsie 

0 wiekszem zaludnieniu. 

Na str. 60 podalismy mape okolic rzeki Nidzi-

cy u jej ujscia do Wisfy (zapozyczone z sieci 

szkolnej pow. Pinczowskiego). Czarnemi kolkami 

oznaczone sa. miejscowos*ci, przyczem wiekszy 

lub mniejszy rozmiar k<5Ika swiadczy o wiekszem 

lub mniejszem zaludnieniu miejscowos*ci dziecmi. 

Obok mapki miejscowosci umieszczona zostafa 

mapka szkol dla tego samego terytorjum. Nad 

rzekzt spotykamy tu wiecej miejscowosci duzych, 

niz w pewnem od niej oddaleniu. Szkoly umiesz-

czono jednak nietylko w tych stosunkowo naj-

wiekszych miejscowosciach, ale i w wielu mniej-

szych, pofozonych nad rzek^, zamiast odsun^c je 

dalej wgl^b. Mato tez wykorzystano istnieja.ce 

mosty dla Jqczenia miejscowosci, polozonych po 

obu stronach rzeki. W rezultacie w pasie nad-

rzecznym, maja^cym szerokosci 3 kilometry (po 

1 ̂  klm. od rzeki w jediiQ i druga. strong, wedtug 

linij kreskowanych na mapie) zaprojektowano 

dwa razy wiecej szkol, niz w pasach s^siednich 

tejze szerokosci i dfugosci (por. maps). Wskutek 

takiego nagromadzenia punktow szkolnych zmiej-

sza siQ w pasach nadrzecznych liczba dzieci, przy-

padaj^cych na szkofQ, czyli obniza siQ poziom or-

ganizacyjny szk6f. W rzeczywistosci, w oddaleniu 

tak stosunkowo niewielkiem od rzeki jak 1^ kilo-

metra, punktow szkolnych raczej nie powinno bye" 

woale, z wyjcitkiem miejsc, gdzie sie korzysta 

z mostow i l^czy dzieci, zamieszkate po obu stro 

nach rzeki, lub tez miejscowosci, wyrozniaj^cych 

sie wyj^tkowo duzem zaludnieniem. Pierwsze 

punkty szkolne winno sie odsuwac w celu stwo-

rzenia duzych skupien tak daleko od rzeki, jak 

najdalsza droga, jaka, dziecko przebywad 

moze do szkoty. 

Podajemy jeszcze jeden wzor rozmieszczenia 

szk6t w sferze sieci rzek, zapozyczony z pow. 

Ploriskiego i obejmuj^cy nieco wiekszy obszar. 

Punkty szkolne oznaczone sa. tutaj k6Jeczkami. 

Nagromadzenie tych punkt6w tuz nad rzekami 

jest widoczne i jakkolwiek korzystano w tym wy-

padku nieco cze^ciej z most6w dla J^czenia miej 

scowosci, lez^cych z obu stron rzeki, niemniej 

uposledzenie szkolnictwa wskutek tego nagroma 

dzenia jest niewa.tpliwe: 

Nie tak ge.sto jak nad rzekami skupiano 

w projekcie z roku 1919 punkty szkolne nad gra-

nicami administracyjnemi. Jednakze i w tym wy-

padku nie starano sie wcale o to, azeby szkoty 

odsun^c od granic tych mozliwie najdalej. 

Na dowod powotac sie mozemy na pr6be na-

stepujqeq. Dla gmin 9-ciu powiatow (1. Skiernie-

wice, 2. Rypin, 3. Przasnysz, 4. Sieradz, 5. Lask, 

6. Turek, 7. Bifgoraj, 8. Suwalki, 9. August6w) 

wykreslilismy linje rownolegte do granic, biegn^-

ce w oddaleniu 1^ kilometra, i por6wnalismy ge-

stosc zaprojektowanych w r. 1919 punktow szkol 

nych w tych pasach pogranicznych z jednej 

i w pozostafych, Srodkowych czes*ciach gmin, 

z drugiej strony. Otrzymalismy co nastepuje: 
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Jak widzimy, na pograniczu gmin, w pasach 

szerokosci 1^ kilometra, gdzie w razie przestrze-

gania granic, szk6t prawie wcale bye nie powinno, 

umieszczone one zostaty prawie tak samo gesto 

(5.8 na 100 klm2) jak i w Srodkowych czesciach 

gmin (6.1 na 100 klm8) 
Niedo&e na tern. Okazuje si<?, ze w tych 9-ciu 

powiatach liczba dzieci, przyla.czonych do szk61, 

zaprojektowanych w pasach pogranicznych 

(72568), jest mniejsza od liczby dzieci, w tych pa 

sach zamieszkatych (78453), z czego wynika, ze 

szkoly, potozone w srodku gminy, zabierafo czqsc 

dzieci szkotom, pofozonym na pograniczu: 

Taki stan rzeczy m6gl zostac spowodowany 

okolicznosci^ nast^puj^c^: ,,Instrukcja w sprawie 

opracowania sieci szkolnej" wymagala, azeby 

9 powiat6w.— 

w kazdej gminie dla potrzeb og6tu dzieci zapro-

jektowana byfa w miejscu najdogodniejszem przy-

najmniej jedna szkota siedmioklasowa. Otoz pro-

jektowanie szk6t dla gminy rozpoczynano zwykle 

od uczynienia zadosd temu z^daniu: poszukiwano ,| 
mozliwie w srodku gminy, jako w miejscu, najbar-

dziej dla ogolu dzieci dostepnem, miejsca na szko 

ly siedmioklasowa,. Od tej dopiero szkoty posuwa-

no sie. we wszystkie strony ku granicom. Pogra-

nicze gminy stawato sie w tym systemie projek-; 

towania ,,resztka/4 powierzehni wolnej, na kt6rej 

projektowano skupienia szkolne w najwi^kszeni 

skrepowaniu, maj^c od wewn^trz granice sfor-

mowane obwodow szk6t, wczesniej zaprojekto 

wanych, od zewn^trz zas — granice. gminy. 

Wszystkie te bfcdy systemu projektowania j 

jak i sam podzial, dos6 drobiazgowy, na tereny ] 
szkolne spowodowac musiaty znaczne upo^ledze- j 

nie szkolnictwa, projektowanego na pograniczu, 

teren6w wogole, zwlaszcza zas na pograniczu j 

gmin. 

Uposledzenie szkolnictwa na pograniczu I 

grriin staje si? widoczne nawet przy doit pobiez-

nem przejrzeniu projektu sieci z roku 1919. Na| 
str. 63 umie^cilismy dla przyktadu dwie mapkij 
powiatu Skierniewickiego: pierwsza obejmujej 

wszystkie, zaprojektowane w r. 1919, szkoly je-

dno i dwuklasowe, a druga — wszystkie szkoly I 
srednich i wyzszych stopni organizacyjnych, 3—7| 

' klasowe. Por6wnuja.c obie mapki, stwierdzamy,j 
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ze' szkoty jedno I dwuklasowe przypadaja. prze-

waznie na pogranicza gmin i miejsca zazebien 

w linji granicznej, szkoly zas srednich i wyzszych 

stopni rozmieszczone sa. przewaznie w gtebi 

gmin. 

Dla potwierdzenia tego spostrzezema na 

wiekszym materjale, skorzystalismy z map, 

przedstawiafocych rozmieszczenie szkot w pa-

sach pogranicznych (szerokosci 1* kilometra) 
oraz w czeiciach srodkowych gmin w 9-ciu, 

wzmiankowanych wyzej, powiatach i ustalilismy. 

ile szkot i ile dzieci w tych szkofach przypada na 

pasy pograniczne, ile zas na czqsci srodkowe. 

Otrzymalismy liczby nastQpuja.ce: 

po wiat6w.-Wiei: 

POWIAT 

1. Skierniewice. 

2. Rypin . . • 

3. Przasnysz . 

4. Sieradz . . 

5. task . . . 

6. Turek . . . 

7. BiJgoraj . . 

8. Suwatkl . . 

9. Augustow 

9 powiat6w . . 

yAPRnJEKTOWANQSZKOL.LICZACYCH DZIECI 7-13 LETNICH 

A. Pogranicza gmin 

~301~ 

B. Cz<;$ci Srodkowe gmin 

101— 151— 201— 
150 200 250 

Og6Jemj -40 Iwy. Og6»em 

45 

31 

50 

43 

70 

110 

47 

45 

68 

44 

508 20 29 38 

20 

34 

35 

43 

50 

28 

40 

40 

48 

338 

TO*. — LICZBY WZGL^DNE. 

V POWU 

; I, Skiernlewlce!':,.^ 

;2.' Rypin . 'V^^ 
:3.r Przasnysz 

4. Sieradz f 

% Lask ... 

•;6. Tiirek . <-".¥<4»?ii 

^..BUgoraj.. . ^ 

^Suwa»ki,,4| 

iy Widzimy, ze vvy^ 

;ypadaj^cych na1; 

pomiedzy . po) 

,Mz tak nieznac 

"tat projektu pn 

uizszy poziomj 

czyc musimy^ 

i prpjektow 

eniu_ zmienilby si 

ypy sis granic ac 

alo'i gdyby sie i 

K)graniczach gmin,: 

"* rozwj 

Na pasy pograniczne przypada wiQC, jak wi-

dzimy, wiecej szkot, skupiaja.cych malo dzieci, 

mniej zas szkol, skupiajqcych duzo dzieci, niz na 

cz^sci srodkowe. 

Coprawda mozna sie, obawiac, ze pogranicza 

gmin maja. moze rzadsze zaiudnienie, niz czQSci 

srodkowe, i ze tej wiasnie okolicznosci, nie zas 

wplywom granic i systemu projektowania, przy-

pisac nalezy nizszy poziom szkolnictwa na pogra-

niczach. Dla stwierdzenia, czy przypuszczenie to! 
bytoby stuszne, obliczylismy dla tych 9 powia-J 
t6w • gQstosc rozmieszczenia miejscowosci, jaki 
niwniez g^stosc zaludnienia dziecmi w pasacli| 
pogranicznych gmin z jednej i w cz<?sciach srod-j 

• kowych z drugiej strony. Okazato siq co naste-] 

puje: 

^fiile nlc llczenfa siq 
-' T admin. . 

BB^;;:::-1.-
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pstkdl w pa-

Hi** kilometra) 
nin w 9-ciu, 

hi ustalilismy. 

i przypada na 

ici s"rodkowe. 

Og6tem 

100.0 

i pogra-

enie to 

>,powia-

*. jak 
^pasach 

" i Srod-

i'naste-

Widzimy, ze w liczbie miejscowosci i dzieci, 

przypadaja.cych na 100 klm2 powierzchni, zacho-

dza. pomi^dzy pograniczem a srodkiem gmin 

r6znice tak nieznaczne, ze Izadnego wptywu na 

rezultat projektu przypisac im nie mozna. Wobec 

tego nizszy poziom szkolnictwa na pograniczach 

thimaczyc musirny wpJywem njemnym granic 

i systemu projektovvania. 

Postawic teraz mozemy pytanie, jak w przy-

* blizeniu zmienitby si^ poziom szkolnictwa na wsi, 

f/gdyby sie granic administracyjnych nie uwzgle.-

dniato i gdyby siQ projektowato siec szkolna. na 

pograniczach gmin,tak samo jak w srodku. 

Mozemy rozwazac* w naste.puja.cy sposob. 

Widzielismy wyzej, ze w 9-ciu powiatach na wsi, 

; wyJ^cznie w srodku gmin, zaprojektowano og6-

f Jem 338 szk6J, z tego szkof, licza.cych ponizej 40 
'dzieci: 4, liczqcych 41—60 dzieci: 20^ 61—100 

'dzieci: 69; 101—150 dzieci: 87; 151—200 dzieci: 

50; 201—250 dzieci: 41; 251—300 dzieci: 29; 301 

dzieci i wyzej: 38. 

Poniewaz calkowita powierzchnia 9-ciu po 

wiatow wi^ksza jest od powierzchni tych czesci 

srodkowych 2.573 razy [(80339.35 + 5111.65). 

5111.65 = 2.573)], przeto w razie projektowania 

sieci szkolnej na caJej powietzchni tak samo jak 

w czQSciach srodkowych gmin, otrzymalibysmy 

szk6t ogofem i szkot kazdej kategorji zaludnienia 

dziedmi na cafej powierzchni 2.573 razy wiecej, 

niz w czesciach srodkowych gmin, czyli og6tem 

870 szkot, z tego licza.cych ponizej 40 dzieci: 10 

szkof, liczacych 41—60 dzieci: 51 szk6I, 61—100 

dzieci: 178; 101—150 dzieci: 244; 151—200-dzieci: 

129; 201—250 dzieci: 105; 251—300 dzieci: 75; 

301 dzieci i wyzej: 98. 

Porownajmy teraz te przyblizbne liczby szk6f 

r6znych kategoryj zaludnienia dziecmi z liczbami 

szkoJ tychze kategoryj wedtug (projektu z roku 

1919. Otrzymamy conastepuje: 
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Pordwnanie to, oparte coprawda na szeregu 

liczb litylko przyblizonych, wskazuje ba.dzcob«*dz, 

ze przez zaprojektowanie pograniczy gmin tak, 

jak cz^sci srodkowych, mozna osiqgna^c bar-

dzo pokazne podniesienie poziomu szkolnictwa. 

Zmniejszylaby sie liczba szk6I nisko zorganizo-

warjych, licz^cych ponizej 100 dzieci, zwiekszy-

laby si^ zas liczba szkot srednio i wyzej zorga-

nizowanych, liczqcych ponad 100, zwlaszcza zas 

szk6t, liczqcych ponad 200 dzieci. Jestto bardzo 

, powazny wzgl^d, ktory winien nas sktonid do 

tego, azeby przy projektowaniu sieci szkolnej 

zupeJnie sie, nie Iiczy6 z granicami administracyj-: 

nemi. Uwzgledniac winnismy i uwazac za Pod-I 
stawe. .podzialu calkowitego obszaru na odoso-1 

bnione tereny szkolne wyl^cznie przeszkody ko-| 
munikacyjne, ktdrych nie mozemy uniknqc; je-| 
dnakze i w stosunku do tych przeszk6d przestrze-| 
gac nalezatoby systemu jaknajdalszego odsuwa-1 
nia szk6t od granic, zapobiegafocego zbytniemuf 
upo^ledzeniu szkolnictwa na pograniczach. 
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ROZDZIAL XI 

PODZIAL DZIECI NA GRUPY. WYMAGAJACE ODR^BNYCH SZK6l 

W rozdziatach poprzednich zastanawialiSmy 

sie nad podziafem obszaru catkowitego na odreb-

ne tereny. Obecnie zastanowic* sie musimy nad 

podziatem dzieci w obrebie kazdego terenu na 

grupy, wyfnagafoce odrebnych szk6I,— podzia 

tem, • stanowi^cym dla poziomu szkolnictwa 

komplikacje. niemniej niepomyslna.. 

W projekcie sieci z roku 1919 w mniejszym 

Iub wiekszym stopniu znajduje wyraz podziaf 

% dzieci na grupy wedtug r6znic pfci, wyznania, 

> wzglednie narodowo§ci, i wedtug jezyka, w kt6-

Vrym, stosownie do zyczenia rodzic6w, majn 

dzieci pobierac* nauke. w szkole. 

Podziaf dzieci wedfug ptci, przeprowadzony 

w cafej rozcia.glosci, bylby dla poziomu szkol 

nictwa najbardziej niebezpieczny, zwlaszcza na 

obszarze wsi, zmniejszylby bowiem liczbe dzieci 

. \v kazdem skupieniu szkolnem mniej wie.cej do 

potowy. Ofiara. takiego podziatu padJo w swoim 

czasie szkolnictwo powszechne we Francji, kie-

^ dy w r. 1867 Duruy zarza^dzif zaktadanie odr^b-

nych szk6t dla chtopc6w i dla dziewcza.t w kaz-

dej gminie. 

W naszym projekcie z r. 1919 stosowano ten 

podziat na niewielka. skale., przytem wyla.cznie 

w miasteczkach Iub miastach, gdzie dla poziomu 

szkolnictwa nie jest on tak grozny jak na wsi. Na-

leza. tu np.: Grdjec, Rypin, Minsk Mazowiecki, 

. Wierzbnik, L<?czna, W^gr6w, Przysucha, Prza-

snysz, Jedrzej6w i inne. W wiekszosci wypad-

k6w projektowano zar6wno dla chfopcow jak dla 

dziewcz^t szkoty siedmioklasowe, niekiedy je-

« dnak, wskutek podziatu dzieci wedfug pfci, po-

ziom szkofy musiano obnizyd: np. w Przasnyszu 

zaprojektowano dla chfopc6w szkole. 7-klasowa. 

(liczqc na dopfyw chfopc6w z okolicy), dla dziew-

czat za^ 5-klasow^, w Jedrzejowie — dla chfop-

c6w 7-klasow^, a dla dziewcz^t 6-klasowa, i t. p. 

Te pr6by podziafu dzieci wedfug pfci czynio-

no w r. 1919 zupefnie samorzutnie, niema bowiem 

0 tern mowy ani w ,,Instrukcji w sprawie opraco-

wania sieci szkolnej", ani tez w ,,Ustawie 0 za-

kfadaniu i utrzymywaniu publicznych szk6l po-

wszechnych" z dnia 17 lutego 1922 roku. 

Z artykufu 4-go tej Ustawy, ktory gfosi: ,,ob-

w6d skupia jaknajwi^ksz^ liczbe dzieci w wieku 

szkolnym, nie wie.cej jednak niz 650", wynika, ze 

dzieli6 dzieci wedfug pfci nie nalezy w tych przy-

najmniej wypadkach, w kt6rych podziaf taki pro-

wadzifby do powstania skupien, licz^cych poni-

zej 650 dzieci. Natomiast nie by toby z liters Usta 

wy sprzeczne zakfadanie szk6t odrebnych dla 

chfopcdw i dla dziewcza^t tarn, gdzie stworzyc 

mozna skupienia, przekraczajqce liczb^ 650 dzie 

ci, przewaznie wie.c w wie.kszych miastach. 

0 ile szkote. tradycyjna., oparta. na systemie 

rocznych kurs6w, uwazad be.dziemy za typ trwa-

fy i traktowad zwykla^ siedmioklas6wk^ jako 

skonczon^, najdoskonalsza. forme szkoty, w takim 

razie podziat dzieci wedtug pfci tarn wsze.dzie, 

gdzie sie gromadzi po 650 dzieci w szkole, wzgle-

dnie gdzie sie. dzieciom zapewnia szkofe siedmio-

klasowa., uwaza6 mozna za pozbawiony wptywu 

na poziom szkolnictwa. Liczyd sie. jednak z tern 

nalezy, ze najblizsza przyszfo^d skfonid nas mo-

ze do zakfadania szk6t o wiekszej liczbie dzieci 

niz 650, wzglednie do fa.czenia ze soba. i pewnego 

specjalizowania szk6t mniejszych, dotychczaso-

wych. Podziat szk6t na meskie i zenskie stwa-

rzafby dla tego rodzaju reorganizacji utrudnienia. 

Powodem rozdziafu dzieci byta nastepnie 

w projekcie z r. 1919 niekiedy rtiznica wyznania 

i narodowos*ci, wzglednie jezyka domowego 

dzieci, pomimo iz jezyk wykfadowy w szkole 

mfat pozostac ten feam. Eliminowano gt6wnie 

dzieci ludno^ci zydowskiej i niekiedy ,,ewangie-

Iik6w". 

Oto np. w B^dkowie (pow. Brzeziny) zapro 

jektowano dwie szkoty: siedmioklasowe dla dzie 

ci wyznania katolickiego i jednoklasowa. ,,dla zy-

d6w, jezyk wykfadowy polski". W Ciechocinku 

i Sfuzewie (pow. Nieszawa) zaprojektowano przy 

szkofach siedmioklasowych ,,osobna. klase." dla 

dzieci zydowskich. I t. p. 

Podziat ten nie ma zadnych podstaw praw-

» nych, nie jest tez umotywowany jak^s rzeczow^ 

potrzeb^. Jedyna. komplikacj^, jaka moze tu w gr<j 

wchodzid, jest r6znica dnia ^wiqtecznego u dzieci 
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wyznania mojzeszowego w przeciwstawieniu do 

dzieci wyznari chrzescijanskich. Dla poziomu 

szkolnictwa u nas, zwlaszcza w miasteczkach 

i w mniejszych miastach, bytoby wielce niepo-

myslne, gdyby ta okolicznosc stance miata na 

przeszkodzie Iqczeniu i wsp61nemu nauczaniu 

dzieci r6znych wyznan. 

Ze wzglgdu na dnzenie do stworzenia szkol 

nictwa mozliwie najwyzej zorKanizowaueffo po-

Kildanc byJoby o^raniczenie rozdzialu dzieci do 

tycli tylko wypadkow, vv kttirych w «rg wchodzi 

roznica jQzyka wykladowej;o w szkolc, - uzasa-

dnionych zarowno z formalnych jak z rzeczo-

wych wzglQdow. 

,,Instrukcja w sprawie opracowania sieci 

szkolnej" poleca: ,,w miejscowosciach o ludnosci 

mieszanej... sprawdzid czy i ile jest dzieci 

narodowosci, dla ktorych rodzice chcieliby 

miec szkote z niepolskim JQzykiem wykJado-

wym". Dla dzieci tych, o ile ich liczba jest do-

stateczna, zaprojektowac nalezy w mysl Instruk-

cji szkotQ odrebna. i JQzyk wykladowy szkoly za-

znaczyc w rubryce uwag w formularzu. 

W praktyce, ustalenie, ktorzy rodzice pra-

«na. mie6 dla swych dzieci szkoJQ z odrebnym je-

» zykiem wykladowym, nastreczac zawsze musi 

duze trudnosci. W tym wypadku, kiedy cho-

dzilo o tak wczesny moment po utworzeniu 

Panstwa Polskiego, moment, w kt6rym stosunek 

ludnosci do tego zagadnienia nie byt dostatecznie 

skrystalizowany, nawet najlepsza metoda nie da-

taby wynik6w pewnych. Dodajmy jeszcze, ze da-

ne projektu, dotycza.ee tej sprawy, sa. cz^scicj 

oparte na sa.dach i intencjach osob, projektuja.-

cych siec, niz na faktyczuem porozumieniu z lu-

dnoscia. i ze darie te byty czestokroc zle rubry-

kowane, tak, ze niepodobna dzis ustalic, czy pe-

wna szkola wedJug projektu ma jezyk wyklado 

wy polski, czy jakis inny. • v 

Okolicznosci te utrudniaja. doktadne wyeli-

minowanie dzieci, ktorych rodzice pragnejiby 

szkoly z innym JQzykiem niz polski, utrudniaja. 

tez wyeliminowanie zaprojektowanych dla nich 

szk6t. Poprzestac przeto musimy na rozpatrywa-

niu cafego materjalu fragmentarycznie. Dla na-

szych cel6w wazne jest przynajmniej przyblizone 

wyodrebnienie chociaz tych powiat6w, w kt6rych 

uav wsi zaprojektowano stosunkowo wi^kszq ilo§c 

szkot z innym jezykiem niz- polski.\Material po-

zwala ustalic, ze nieco wiQcei szk6f, z innym jezy-

kiem niz polski zaprojektowano na wsi w kilku 

zaledwie powiatach,, a mianowicie: Lipno 28 szk61 

Sfupca: 19, L6dz: 10, Konin: 9, Garwolin: 8, Piotr-

kow: 8, Olkusz: 5. We wszystkich innych powia 

tach liczba tych szkol jest jeszcze inniejsza, wo-

bec czego nie moze miec dla wynikdw projektu 

wiekszego praktycznego znaczenia. 

Sprawa szkof z innvm jezykiem niz polski 

wymaga bardzicj dokJadnego ujgeia ustawowego, 

komplikowac tcz musi przygotowanic matcrjaiu 

i opracowanie samego projektu. Przcdewszyst-

kiem kazd^ grupg dzieci, wymagajqcii odrpbuych 

szkoJ, rejestrowac nalezy oddzielnie i sporzadzic 

dla kazdej z nich osobna. mape zaludnienia. Przy 

projektowaniu sieci, szkoly i obwody szkolnc 

projektowad nalezy na kazdej mapie oddzielnie, 

usi?uja.c najcelowiej dostosowad je do warunk6\v 

rozmieszczenia danej grupy dzieci. Naste.pny do-

piero etap stanowid powinno skoordynowanic 

tych sieci czQsciowych w siec szkolnq ogtilnq. 

Koordynacja taka nastrecza6 moze szczegol-

ne zagadnienia w zwi^zku z dazeniem do osia-

gniecia jaknajwyzszego poziomu szkolnictwa 

Rozniczkowanie wedtug JQzyka wykladowego 

nie przynosi boWiem wiekszych szkod dla pozio 

mu szkolnictwa tylko wtedy, kiedy eliminuje sfc' 

duze, cafkiem zwarte masy dzieci, zamieszkujace 

znaczne przestrzenie, lub conajmniej cate dzielni-

ce wielkich miast. We wszystkich innych wypad-

kach, kiedy chodzi o okolice, zamieszkane przez 

ludnosc mieszana., rozniczkowanie wedJug j^zy-

ka wyktadowego pocia.ga za soba. mniej lub bar-

dziej znaczne obnizenie poziomu organizacyjnegp 

szkof, przyczem nieraz ten odtam dzieci, ktdry 

stanowi znaczne mniejszo§6, zostaje w dziedzinic 

szkolnictwa bardzo powaznie uposledzony. 

Obawa przed tern uposledzeniem, w miarQj 
wysuwania siQ na plan pierwszy znaczenia po-j 

ziomu szkolnictwa, stad siQ moze pobudk^ do po-1 

szukiwania nowych form rozwi^zania cafego tego| 
zsgadnienia. 

Pewne przy czy nki do tej kwestji spotykamyl 

juz w projekcie z r. 1919. Nieraz naprzykJad za-| 
miast dwuch szkdf — polskici i niemieckiej —J 
projektowano jednq szkofe wspdlna, majl 
sify nauczycielskie kombinowane: czQ^ciowo pol-| 
skie, czQS*ciowo niemieckie (,,ewangielickie")J 
Tym sposobem mozna podniesd poziom organi-1 

I-
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zaeji szkolnictwa, czynia^c zarazem zadoSd odreb-

nym potrzebom dzieci r6znych narodowoSci. 

Zdaniem szeregu inspektor6w, system zakfa-

dania odrebnych, najnizej zorganizowanych szkol 

dla mafych grup dzieci tarn, gdzie wpoblizu znaj-

dufe siQ szkola z innym j^zykiem, lecz wysoko 

zorganizowana, nieraz wprost sie.nie utrzyma, 

gdyz Iudnos6 w wielu wypadkach bedzie wolafa 

posyfad dzieci do szkoly wysoko zorganizowanej 

pomimo mniej dogodnego j^zyka wykfadowego. 

Naprzyklad inspektor powiatu Wtoclawskiego 

przewiduje, ze ,,niezaleznie od ustawodawstwa, 

wobec istnienia szkoty 3-klasowej w Mostkach 

(polskiej), szkola jednoklasowa w Ladnem z nie-

mieckim jezykiem wykJadowym upadnie z braku 

uczqcych si^", ze r6wniez ,,szkola niemiecka 

w Lanietach (jednoklasowa) przestanie istnied, bo 

rodzice b<?d^ woleli posytad do szkoJy w Ryszko-

r wie pi^cioklasowej lub w Osieczu trzyklasowej". 

Podobnie inspektor powiatu Koninskiego powiada: 

,,w Koninie potrzebne pied szk6t siedmioklaso-

wych z jezykiem wykladowym polskim i jedna 

jednoklasowa niemiecka, s^dz$ jednak, ze niem-

cy w Koninie zazqdaj^, aby jezyk wyktadowy byf 

polski", i t. p. Istotnie, dla dzieci, nalezqcych do 

mniejszo^ci, zabezpieczenje pewnego kursu nauki 

w jezyku ojczystym w obrebie wsp61nej, wysoko 

zoiganizowanej szkoJy, moze byd bardziej celo-

we, niz calkowite odseparowanie od wiekszosci 

w ciasnych scianach wJasnej jednoklas6wki. 

....," Niemniej waznq jest kwestjapofozenia szk6l 

o r6znym jezyku wykJadowym wzgledem sie-

bie. Mozemy tu rozrbznid trzy typowe wypadki, 

kt6re wyjasnimy na przykfadach, zapozyczonych 
z projektu z roku 1919. Przyklady s^ zapozy-

czbne z pow. Slupeckiego, dotycza. one ustosun-

kowania szk6t polskich i niemieckich na wsi 

w okolicach, zamieszkanych przez ludnos*d mie-

szan^. Ka mapkach nizej podanych obwody , 

szk6I niemieckich, dla odr6znienia od polskich, 

otoczone sa. grubszym konturem i wewna.trz 

zakreskowane. 

W wypadku pierwszym (miejscowoSci szkol-

£ne: Skokum i Olchowo) obwody szkol, rdzniczku-

. dzieci, zajmuM powierzchnie zupelnie od-

} dzielne i prawdopodobnie' nie powoduja obnizenia 
| stopnia organizacyjnego szkot, gdyz mozna przy-
\ puszczad, ze tak samo rozwiqzanoby sied, gdyby 

5, dzieci nie rozniczkowano. 

W wypadku drugim (szkofy polska i niemiec-

; ka w tej samej miejscowos*ci Grodziec), powierz-

i obwod6w, r6zniczkujacych dzieci, zachodzq 

^jedna na druga,, a szkbfy znajduj^ si? w poblizu 
|siebie w tej samej miejscowos*ci. W tym wypad-

i poziom szk6f zostaje obnizony, istnieje jednak 

. obu szk6I >wobec bliskiego s^siedztwa mozli-

: korzystania ze wsp61nych urz^dzeft i mozli-

wosd wymiany sif nauczycielskich. W razie zaS, 

gdyby ludnosd zapragnefa zaniechad rozdziatu 

dzieci, latw^ jest zamiana dwuch szk6l, przedtern 

r6znych, na jedns wsp61n^. Duzo przykJad6w ta-

kich rozwiqzan mamy w projekcie z r. 1919 w po-

wiatadi: Olkuskim, Qarwolinskim i Laskim. 

Wreszcie w.trzecim wypadku (miejscowosci 

szkolne: Drzewce, Osiny i Michalin6w), powierz 

chnie obwod6w, r6zniczkuj3cych dzieci, zachodza 

rowniez, przynajmniej czesciowo, jedna na drug£i, 

lecz szkoly o r6znym j^zyku wykJadowym znaj-

duj^ si§ w miejscowo^ciach r6znych. Wypadek 

ten nietylko za sob** pocia.ga obnizenie poziomu 

szkdl, lecz pr6cz tego uniemozliwia korzystanie' 

ze wspolnych urzqdzen oraz w.ymiane. sit nauczy-
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cielskich. W razie zas zamiaru pola.czenia dzieci, 

czyni trudnym i kosztownym powr6t do szkoly 

wsp61nej. Sporo takich rozwia^zan spotykamy 

w projekcie z r, 1919 w pow. Wlodawskim i po-

czesci w powiatach: Slupeckim i Koneckim. 

Przy projektowaniu sieci szkolnej bardzo czq-

sto zachodzi mozliwosc wyboru pomiedzy rozwia.-

zaniem, przedstawionem w przykladzie drugiin 

(szkoly 6 r6znym jezyku w tej samej miejsco-

wosci), i rozwi^zanierii, przedstawionem w przy-

ktadzie trzecim (szkoty o roznym jezyku w roz-i 
nych miejscowosciach). Ot6z zadaniem koordy-| 
nacji sieci szkolnych cz^stkowych, projektowa-f 
nych dla odrebnych odtam6w dzieci, powinno byc| 
d^zenie do rozwiqzania, przedstawionego w przy-| 
kiadzie drugim, to jest do zakJadania szk6t o r6z-.| 
nych jQzykach wjej samej miejscowosci i dawa-| 
nie temu rozwiqzaniu pierwszenstwa tarn wsze-i 

dzie, gdzie nie narusza ono interes6w poszcze-jj 

g61nych grup dzieci. 
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ROZDZIAH XII 

KWESTJA POLO2ENIA PUNKT6W SZKOLNYCH 

ffc\ 

W celu osiggniecia szkolnictwa mozliwie naj-

wyzej zorganizowanego nalezatoby przy wyborze 

miejsca i granic obwod6w szkolnych kierowac 

sie tern tylko, azeby obwody skupialy jaknajwie-

cej dzieci, sprawe zas* polozenia punkt6w szkol 

nych uwazad za wtdrna^, podporz^dkowana, spra-

wie poiozenia calych obwod6w. 

Jednakze w rzeczywistosci rdzne wzgledy 

uboczne: hygieniczne, techniczne, komunikacyjne 

i t. p. nie pozwalafo na zupetne nieliczenie sie 

z warunkami miejsca, w kt6rem ma stance" ̂ ko 

la. 0 ile te wymagania zostaja. posuniete daleko, 

sprawa wyboru miejsca ha szkoly z drugorzednej 

stac* sie moze pierwszorzedna^, a skutek jest ten, 

ze przy projektowaniu sieci przedewszystkiem sie 

ustala miejsca na szkoly, a dopiero pdtera, stosow-

nie do tych miejsc, zakres*la sie granice ob wod6w. 

System ten dla zamierzen tworzenia szkolnictwa 

jaknajwyzej zorganizowanego jest wielce niepo-

zqdany i niebezpieczny, gdyz warunki najdogod-

niejsze dla szkoly bardzo czesto nie odpowiadaja. 

warunkom najodpowiedniejszym dla catego ob-

wodu. 

Niestety w projekcie z roku 1919 polozenie 

obwod6w szkolnych bylo podpofz^dkowane po-

Jozeniu szk6L Byd moze, iz pewnq win^ ponosi 

tu ,,Instrukcja w sprawie opracowania sieci" 

szkolnej" wskutek tego, iz nie dala blizszych 

wskazan, czem sie nalezy kierowad przy ustala-

niu polozenia i granic obwod6w szkolnych: ,,zg6-

ry oznaczamy sobie terytorjum, kt6re przyjmuje-

my za jednostk? terytorjaln^ dla jednej szkoty" — 

. powiada ,,Instrukcja" tylko tyle. Przy wykona-

: niu projektu ogla.da6 sie wiec zaczeto gI6wnie za 

miejscem naszkote, gdyz znacznie latwiej znalez6 

jakies kryterja dla wyboru miejsca na szkole, niz 

dla wyboru miejsca na obw6d szkolny. W ten 

sposob w projekcie z r. 1919 dokonane zostalo 

przesuniecie punktu ciezkosci z zagadnienia po-. 

tozenia obwodow na zagadnienie polozenia szkot. 

Przyjrzyjmy sie kilku wazniejszym kwest-, 

jom, dotycz^cym polozenia punkt6w szkolnych., 

Zacznijmy od kwestji najogolniejszej: spytaj-

my, czy miejsce na szkole wyznaczad nalezy wy-

facznie w obrebie miejscowosci zamieszkanych, 

czy tez mozna je r6wniez wyznaczad poza miej-

scowosciami, w mniejszem Iub wiekszem od nich 

oddaleniu. Kwestja ta posiada wog61e znaczenie 

donioste, jest zal szczeg61nie wazna dla okolic 

rzadziej zaludnionych, w kt6rych nieraz pozyska-

rtie chociazby szkoty najnizszego stopnia jest caJ-

kowicie uzaleznione od tego, czy mozna zapro-

jektowac szkole przy drodze pomiedzy wsiami, 

czy nie. 

W projekcie z roku 1919 w wiekszos*ci po-

wiat6w umieszczano szkoty wytqcznie w obre 

bie miejscowosci, w kilkunastu — szkole poza 

obrebem miejscowo§ci wyznaczano tylko wyjit-
kowo, w kilku za§ projektowano szkoty poza 

miejscowosciami z dos6 znaczn^ naog6t swobod^. 

Do tych ostatnich nalezy zwtaszcza: Kalisz, Lo-

wicz, Luk6w, Ostr6w. 

Jako przyktad takiej swobody w umieszcza-

niu szk6t poza miejscowo§ciami stuzy6 moze ury-

wek projektu sieci, obejmujqcy gmine Brudzew 

pow. Kaliskiego (p. str. 72). Widzimy, ze szkoty 

wyznaczane sq tu przy drodze pomiedzy wsiami 

a nawet wprost w czystem polu, (por. np. szkote 

trzyklasowa na p6tnocy tej gminy). Inspektor 

tego powiatu nadmienia tez w rubryce ,,uwag", 

ze dla osia.gniecia wy§okiego poziomu szkolnic-

twa i licz^c sie z,e zmianami, jakie w rozsiedleniu 

ludnos*ci spowoduje reforma rolna, ,,trzeba by to 

miejsce dla szk6t obierad czesto w polu". 

Wptyw dodatni, jaki tego rodzaju swoboda 

wyboru miejsca na szkote wywiera na poziom 

szkolnictwa, znajduje wyraz m. in. w tern, ze we 

wszystkich powiatach, w ktorych w roku 1919 

zaprojektowano znaczniejsz^ liczbe szkot poza 

obrebem miejscowosci, stwierdzamy wyzszy na-

og6t poziom szkolnictwa, niz w innych powia 

tach, zblizonych do nich pod wzgledem warun-

• k6w geograficznych i zaludnienia. 

Wszakze ze wzgled6w praktycznych umie-

szczanie szk6t poza obrebem miejscowoSci musi 

byd przynajmniej w pewnym stopniu skrepowane. 
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Trudno projektowac szkole. byle gdzie w polu bez 

wzgledu na to, czy punkt jest dogodny czy niedo-

godny dla komunikacjj. Miec tez nalezy na uwa-

dze nauczycieli, skazanych ba^dz na gospodarcze 

niedogodnosci, gdy mieszkajq przy takiej odosob-

nionej szkole, ba^dz na niedogodnosci komunika-

cyjne, gdy mieszkaja we wsi i muszq chodzic co-

dziennie daleko do szkqly. W tym ostatnim wy-

padku chodzi tez o.budynek szkolny, kt6ry nie 

moze bye pozbawiony stalej opieki. 

Projektowanie szk6t poza obr^bem wsi mo-

znaby np. ograniczyc do wypadk6w, kiedy w ra-

zie zaniechania tego srodka groziJoby szkole ob-

nizenie stopnia organizacyjnego i kiedy procz 

tego personel nauczycielski przy umieszczeniu 

szkofy poza wsiq nie zostaje narazouy na zbytnie 

niedogodnosci. 

Co do tych niedogodnosci rozr6znic nalezy 

dwa wypadki. Je^li chodzi o szkote wysokiego 

stopnia organizacyjnego, moga.cq mie^ kilku lub 

nawet kilkunastu nauczycieli, to szkota taka, po-

Iciczona z domami mieszkalnemi dla nauczycieli, 

stwarza cat^ gospodarcze osad? i mozna j^ pro 

jektowac-poza obr,ebem wiekszych miejscowoSci 

bez wiekszych obaw. Natomiast, gdy chodzi 

| o szkoie nizszego stopnia organizacyjnego, zatru-

dnjaj^cq jednego lub conajwyzej paru nauczycieli, 

to taka szkotQ projektowad moznaby poza obre-

bem miejscowosci tylko wtedy, kiedy sie nauczy-

cielom- zapewnia gospodarstwo rolne, dajace pe-

wn^ niezaleznosd warunkow codziennego bytu. 

Potrzeba tak mafych szkdJek zjawic sie moze 

wfasciwie tylko w okolicach rzadko zaludnionych, 

czyli wiec tarn, gd«ie zapewnienie naiiczycielowi 

gospodarstwa rolnego duzych trudnosci zazwy-

czaj nie nastrecza. 

Przejdziemy teraz do nastQpnej kwestji, do 

tej mianowicie, czy w wypadkach, kiedy si<? szko-

1^? umieszcza w obrebie miejscowosci, dawac na 

lezy wyrazne pierwszenstwo miejscowosciom 

o wiQkszem zaludnieniu, czy tez do sprawy za-

ludnienia mfejscowosci nie przywi^zywac w tym 

rrzie zbyt wielkiego znaczenia. 

Dla zorjentowania siQ, jak siQ ta sprawa przed-

stawiac moze w projekcie z roku 1919, podzieli-

lismy wszystkie miejscowosci, pofozone na wsi 

w 18-tu powiatach (1. Btonie, 2. Przasnysz, 3. 

Skierniewice, 4. Brzeziny, 5. Lask, 6. Sieradz, 

7. Turek, 8. Miechow, 9. Radom, 10. Sandomierz, 

11. WJo 

snystaw,-3| 

18. Suwa 

dziedmi, 

w obrebie>? 

szkoJe na ] 

Dla miejscoy 

dzieci, posiadamy 

lego obszaru, ot 

1920. Powtarzan 

Jak widzimy 

scowosci w projc 

dzo duzy wplj 

szkolny. Miejscov 

ko uzyskujii szko 

ku coraz wiQcej 

% uzyskuj^cych 

Miejscowosci, lie 
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11. Wloszczowa, ,12. Bilgoraj, 13."Lublin, 14. Kra-

snystaw, 15. August6w, 16. Lomza, 17. Ostr6w, 

18. Suwalki) na grupy, stosownie do zaludnienia 

dziedmi, i ustalilismy, jaka liczba miejscowos\ci 

w obrebie kazdej grupy uzyskala w projekcie 

szkole na miejscu. Otrzymalismy co nastepuje: 

18 powiat6w og6*em. - Wies. 

Dla miejscowosci, licz^cych wi?cej niz 200 

dzieci, posiadamy ponadto takie same dane z ca-

lego obszaru, objetego projektem sieci z roku 

1920. Powtarzamy je ponizej: 

Obszar calKowity. — Wies: , 

Jak widzimy z tych tablic, zaludnienie miej 

scowosci w projekcie z roku 1919 wywiera bar-

dzo duzy wplyw na wyb6r jej na punkt 

szkolny. Miejscowosci o malem zaludnieniu rzad-

ko lizyskujq szkofQ. W miare jak si$ posuwamy 

ku coraz wi^cej zaludnionym miejscowosciom, 

% uzyskuj^cych szkot^ stopniowo siQ powiek'sza. 

Miejscowosci, liczqce ponad 150 lub ponad 200 

dzieci, -otrzymuj^ w projekcie szkole naog6t za-
wsze: nieliczne wypadki, w kt6rych miejscowosci 

o takiem zaludnieniu szkofy nie otrzymaty, tJu-
maczq sie wyjatkowemi warunkami: s^ to bqdf 

miejscowo^ci podmiejskie, stanowi^ce wJaSciwie 
dj:ielnice miast, ba.d£ tez miejscowoSci tak polo-
zone, iz maj^ tuz w poblizu inn^ miejscowos«5 

0 podobnem zaludnieniu, z kt6ra stanowm prawie 
jedn^ ca!oS6 topograficzn^. 

Silny wplyw zaludnienia miejscowoSci na wy-
bdr jej na siedzib^ szkoJy uwydatnia sie jeszcze 
jaskrawiej w polozeniu szk6J w poszczeg61nych 
obwodach szkolnych. Okazuje sie, ze nawet mafa 
miejscowoS6, lecz stosunkowo wi^ksza od in-

nych, znajdujqcych sie w najblizszem otocze-

niu, wybierana bywa bardzo chetnie na sie-
dzibe szkoly. Rozpatr2JyliSmy w tym celu 

wszystkie obwody szkolne, obejmujqce wiecej 

niz jedna. miejscowoSd, zaprojektowane na wsi« w 

10-ciu powiatach (1. BJonie, 2. Skierniewice, 3. 

Turek, 4. Lask, 5. Miech6w, 6. Sandomierz, 

7. Bilgoraj, 8. Lublin, 9. Augustow, 10. Suwalki) 

1 ustaliliSmy, w ilu obwodach wybrana zostafa 

na siedzib^ szkoly miejscowoSd stosunkowo naj-

wiQksza. OtrzymaliSmy co nastepuje: 

1O powiat6w og61em. — Wie6: 

Obwody, obejmuja.ee wiecej niz jedna, miejscowoSc" 

Jak widzimy, nawet miejscowosci male, gdy 

tylko w danym obwodzie wiQksze s^ od innych, 

wybierane zwykle bywaj^ na siedzibQ szkoly. Np. 

zposr6d miejscowosci, licz^cych 11 — 20 dzieci, 

naog6? tylko 8.47 % uzyskuje szkolQ, natomiast 

1 

1 

■■:% 
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w wypadkach, kiedy miejscowosci tej katagorji s* 
najwieksze w obwodzie, uzyskuje zpos>6d nich 
szkole az 43.75%. Swiadczy to o silnej tendencji 

- projektu z roku 1919 do obierania na punkt szkol-
ny miejscowosci nietylko ogdlnie — lecz i lokal-
nie najwiekszych. 

Mozna wskazac na pewna dodatnia strone sy-
scemu trzymania sie przy wyborze miejsca na 

szkoJe miejscowosci mozliwie najwiecej zaludnio-
nych. Prowadzi to mianowicie do podniesienia 
odsetka dzieci, majacych szkofe blisko, na miej-
scu,we wfasnej wsi. Odsetek ten w projekcie 

z roku 1919 jest tez istotnie wysoki. Na dow6d 
zestawilismy dla wsi w 9-ciu powiatach (1. Skier-
niewice, 2. Btonie, 3. Sandomierz, 4. Miech6w 
5. Lask, 6. Lublin, 7. Bitgoraj; 8. August6w, 9. Su-' 
waJki) liczbe miejscowosci i liczbe dzieci w nich 
zamieszkafych, uzyskuja.cych w projekcie szkole 
na miejscu, oraz liczbe miejscowosci i dzieci, uzy 
skuja.cych szkote w innej miejscowosci, w rdznych 
odlegfosciach od miejsca zamicszkania. Biorac dla 
tych odle^osci liczby podane przez inspektorow 
naogdf niezbyt ̂ cisfe, z btedami zwykle in minus, 
otrzymalismy co nastQpuje : 

9 powiat6w og61em. - Wies; 

A. LICZBY BEZWZGL£DNE 

/g P r o J e k t u 

jscowoScl, w odlegto^cl w kil< w tej samej 

miejsco-
woSci 

Miejscowosci 

Dzieci 7—13 lal 

przeci^tnie 
dzieci na 

1 miejscowo^d 

B. LICZBY WZGLEDNE 

a d a w/g p r o j e k t u 

owo^ci, w odlegtoSci w kilometracl w tej samej 
miejsco 

Miejscowosci 

Dzieci 7—13 lat 

Na miejscowo^e szkolnq przypada wi^c 3—4 
razy tyle dzieci (przecietnie 90.19) co na miejsco-
wo§d, w ktdrej szkofy nie zaprojektowano (prze-
ci?tnie 26.59). To tez pomimo iz tych pierwszych 

, iest znacznie mniej (29.03%), gromadzi sie w nich 
58.11% og6Ju dzieci, zamieszkaiych na wsi. Mo-
zemy przyj^e, ze szkolQ w tej samej miejscowosci, 

wzglednie w innej, pofozonej jednak nie dalej niz 
o 1 kilometr, otrzymuje w projekcie z r. 1919 w ob-
rebie wsi mnieji wiecej •/• ogdlu dzieci. Jestto licz-
ba pokazna, jak na mal^ stosunkowo powierz-

chnie, z kt6rej sie te dzieci skupiaja., nie przekra-
czajac^ powierzchni kola o promieniu 1 kilome-

tra, stanowiqc^ wiec zaledwie czesc niewielkq 
(przecietnie ok. V.) zwykfej powierzchni pefnego 
obwodu szkolnego. 

Ta strona dodatnia nie powinna jednak za-
ciemniac strpn wielce ujemnych systemu, opiera-

ja.cego w tak duzym stopniu wybdr, punkt6w 
szkolnych na skali zaludnienia miejscowosci. Dose 
spojrzec* na mapy powiatow Bfonskiego i Skier-
niewickiego (p. str. 75 i 76) na kt6rych miejsco-
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'ysoki. Na dow6d 

owiatach (1. Skier-

lierz, 4. Miech6w, 

I. August6w, 9. Su-

:zbe dzieci w nich 

>v projekcie szkote 

^vosci i dzieci, uzy-

:owosci, w r<5znych 

szkania. Biora^c dla 

przez inspektorow, 

li zwykle in minus, 

wosci oznaczone sa, k6tkami w skali wedlug za-

ludnienia (czarnemi dla miejscowosci licza,cych 

ponad 40 dzieci i biatemi dla pozostatych), azeby 

widzie6 typow^ nier6wnomiernos6 rozmieszcze-

nia miejscowosci wi^kszych. Wobec tej nier6wno-

miernosci, zbytnie liczenie sie, przy wyborze pun-

kt6w szkolnych z zaludnieniem miejscowo 

sci prowadzic musi do niewtasdiwego cz§-

stokrod rozmieszczenia punktow szkolnych 

wzgledem siebie, jak tez do nieodpowied-

niego ich pofozenia w obr^bie obwodu. Nie-

raz np. punkty szkolne rozmieszczone sa, zbyt 

blisko siebie bodaj z tego tylko powodu, ze dwie 

miejscowosci duze lez^ wpoblizu. . Przykltadem 

moze bye chociazby umieszczenie szk6t w Woli 

Starej i Bialasach (pow. Rypin, gm. Szczutowo),— 

miejscowosciach o stosunkowo najwiekszern 

w okolicy zaludliieniu, lecz leza.cych tuz obok sie 

bie (p. str, 76). Obwody szkolne maja. cz^sto 

ksztalt i rozmiar zgola przypadkowy. Pr6cz tego 

pofozenie punktu szkolnego w obwodzie jest nie-

raz bardzo niedogodne dla dzieci, punkt ten znaj-

ajq, nie przekra-

nieniu 1 kilome-

niewielkq 

chni pemego 

ma jednak za-

/stemu, opiera-

yb6r. punktbw 

|$cowosci. Dose 
)go i Skier-

ych miejsco-
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ktadem mog^ bye szkoty w miejscowo^ciach: 

Kki Lki St l 

duje sie na uboczu a nie w srodku, pomimo iz ze luaucin niug4 uy^ 5z,*uiy w nncj^uwusuacn: 
wzgled6w komunikacyjnych istniaJaby wszelka Krakowiany, Lukomie, Stawarowo, leza^ce 
mozliwosc umieszczenia go gdzieindziej. 'Przy- zgola na uboczu obwod6w, jak to widac 

^zechyU^p 

I^Sjtosunkowo^i 

i najwi( 

|destynowane?i 
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z mapki, zafqczonej powyzej. Racjonalniej—przy-

najmniej o He mozna o tern sa.dzic* z mapy — by-

foby umiescic szkofe w pierwszym obwodzie 
w miejscowosci, oznaczone] na mapie liczba dzie-

ci 22, w drugim — w miejscowosci, oznaczonej 

Iiczby dzieci 10, w.trzecim — w miejscowosci, 
oznaczonej liczba. 17 i t. p. 

Tego lodzaju przykfadow jak powyzsze ma-

my w projekcie z roku 1919 mn6stwo. Wszyst-

kie one ^wiadcz^ o ogromnem skrepowaniu swo-

body wyznaczania granic obwoddw i miejsca 

szkol wskutek przywi^zywania zbyt wielkiej wa-

s:I do r6znic zaludnienia miejscowosci. 

Oczywi^cie, w pewnym stopniu z zaludnie-

niem miejscowosci, jako czynnikiem, mog:a.cym 

przechylic* szale na korzysc wyboru miejsca na 

szkole, liczyc sip nalezy. Azeby jednak uniknqc 

wzmiankowanych nastepstw ujemnych tego sy-

stemu, ograniczyc si? nalezy do uwzgl^dnienia 

stosunkowo niewielkiej Iiczby miejscowosci isto-

tnie najwiekszych na terenie i jedynie te miejsco 

wosci, o ile w dodatku nie leza. zbyt blisko sie-

bie, traktowad jako predestynowane na punkty 

szkolne z tytulu zaludnienia. Natomiast za pre 

destynowane na punkty szkolne nie uwazac* tych 

miejscowosci, ktore wykazuj^ przewage zaludnie 

nia tylko lokalnie, w obrebie niewielkiej prze-

strzQiii. W naszych warunkach za predesty 

nowane na siedzibe szkoly moznaby uwazac" 

wszystkie miejscowoSci, licz^qe ponad 200 

1 dziefci (mapa ich rozmieszczenia na str. 40, 

a wykaz w cz. IV, w uzupefnieniu tablicy III) po-

Sci* miejscowosci, licza.ce 151—200 dzieci i mo-

ze poniek^d miejscowosci, liczqce 101 — 150 

dzieci. Na dow6d wystarczy, jesli zaznaczymy, 

ze w stosunku do Iiczby punktow szkolnych, za-

projektowanych w r. 1919 na wsi, liczba miejsco 

wosci. licz^cych ponad 200 dzieci, wynosi'okoio 
1/15, ponad 150 ok. 1/8, ponad 100 ok. 1/4. WyjSc 

tu nalezy z zafozenia, ze conaiwyzej niewielka 

czqsc ogolnej Iiczby miejscowosci moze by6 przez 

czynnik zaludnienia predestynowana na punkty 

szkolne. Jesli to beda. miejscowosci istotnie naj-

wieksze. mafa ich liczba nie przeszkodzi osia-

gnieciu dos"c znacznego nomimo to odsetka dzieci, 

maiacvch szkofe w poblizu, wzglednie na miejscu. 

we wfasnej wsi. ■ ■ ■ 

Pr^cz zaludnienia, inne jeszcze wzgl^dy mo-

c:?y byd i byjy tez w projekcie z r. 1919 powo-

dem predestynowania pewnych miejscowoSci 

z g6ry na punkty szkolne. Mianowicie w projek 

cie tym starano siQ wybrad na siedzibe szkofy nie-

tylko miejscowosci najwieksze, ale tez takie, kt6-

re miafy prze'dtem szkofe, zwfaszcza zaS te, kt6reN 

miafy szkof? w budynku wfasnym. Pewien,pow6d 

do liczenia sie z tern, czy miejscowoSd miaJa do-

tychczas szkofe, czy nie miafa, dafa ,,Instrukcja 

w sprawle opracowania sieci szkolnej", zaleca-

jqca scalanie, gdzie tylko mozna, szk6f, sqsiadujq-

cych ze sobq i nakazuj^ca specjalne uzasadnie-

nie kazdego wypadku wyboru punktu szkolne-

go w miejscowoSci innej niz ta, w ktrirej byfa 

szkofa dotychczas. 

Szereg liczb, zestawionych dla dziesi^'ciu 
powiat6w (1. Przasnysz, 2. Skierniewice, 3. Brze-
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ziny, 4. Sieradz, 5. Radom, 6. Wtoszczowa, 7. Bit-

goraj, 8. Krasnystaw, 9. Lomza, 10. Ostrow) po-

zwoli chociaz w przyblizeniu zorjentowac sie 

w tern, jak dalece przy projektowaniu punkt6w 

szkolnych pilnowano sie w r. 1919 tych miejsco-

wosci, w ktorych juz przedtem byla szkola. , 

1O powiatdw og6*em. -

Wplyw posiadania szkoty, zwlaszcza zas 

szkoly w budynku wJasnym, na wyb6r miejsco-

wo^ci na punkt szkolny uwidocznia sie w projek-

cie sieci najbardziej przy roipatrywaniu miejsco-

wosci o maJem zaludnieniu. Np. zpoSrtfd miejsco-

wo^ci, maj^cych ponizej 20 dzieci, kt6re przedtem 

szkoly nie posiadaty, uzyskato szkofe w projek-

cie, jak widzimy z powyzszej tablicy, zaledwie 

3.1%, tymczasem zposrdd miejscowo^ci o tem 

samem zaludnieniu, takich jednak, kt6re posiada-

?y szkofe w budynku wynajetym, uzyskuje szko-

}e: 45.6%, a zpos>6d takich, kt6re posiadafy szko-

Ic w budynku wJasnym: 63.6%. Nawet najmniej-

sza miejscowosc, gdy tylko przedtem posiadata 

szkote, predestynowana tem samem byla na po-

zyskanie szkoly w projekcie z r. 1919. 

Naog6! zpo^r6d 921 szk6l, zaprojektowanych 

w tych powiatach, przypada na miejscowoSci, 

w kt6rych dotychczas byly szkoly, 646, czyli 

70.1%,'natomiast na miejscowoSci nowe — zale 

dwie 275 szk6I,i czyli 29.9 % .Wszystko to wska-

zuje na bardzo powazne przystosowanie sieci 

szk6! projektowanych do sieci szk6I istniej^cych, 

czyli do tych szk6J, kt6rych rozmieszczenie ze 

wzgledu na cele, stawiane sieci dzisiaj, by to zgo-

la przypadkowe. Powstaje wiec pytanie, czy i o ile 

system taki mozna usprawiedliwic". 

Nalezy pod tym wzgledem wyraznie rozr6z-

nid dwojakie zadanie, jakie stawid mozna sieci 

szkolnej: Albb ma to by6 reforma sieci istniefacej, 

albo tez stworzenie sieci, niezaieznej od istnieja-

cej. W pierwszym wypadku chodzi wJasnie o to, 

azeby siec now^ pod wzgledem pofozenia pun-

kt6w szkolnych mozliwie w jaknajwiekszym 

stopniu oprzec na strukturze sieci dotychczaso-

wej. W drugim wypadku nalezy jaknajtnniej zwa-

zad na siec istniejac^, dostosowac" natomiast jak-

najbardziei punkty szkolne do wfasciwosci geo-

graficznych terytorjum i do warunk6w rozmiesz-

czenia ludnosci. Pierwszy wypadek zachodzic 

winien, gdy uzytkujemy budynki szkolne istnie-

j^ce, — drugi gdy wznosimy nowe. 

Strona. ujemn^ projektu sieci z r. 1919 jest to, 

iz rozmieszczenie szk6t przystosowuje w tak du-

zym stopniu do sieci istniejacej, natomiast dla jej 

zrealizowania posluguje sie prawie wszedzie bu-

dcwq nowych gmach6w, co jest srodkiem, nada-

j^cym siQ dla sieci teqretycznie najlepszej, jaknaj-

bardziej niezaieznej od istniejacej. Projekt ten nie 

jest wskutek tego miarodajny ani dla doraznycli 

zmian, ani dla zupemej przebudowy sieci. 

Jesli chodzi o siec teoretycznie najlepsza, to 

pilnowanie siq sieci istnieja.cej tem mniej by Jo 

w tym wypadku usprawiedliwione, iz budynk6w 

wlasnych, przedstawiaj^cych realn^ warto^c,, 

mamy na obszarze, objetym projektem z r. 1919, 

stosunkowo nader niewiele. 

Istotnie, wedlug danych projektu, na calym 

tym obszarze bylo budynk6w wJasnych og6tem: 
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Ppunkt6w 

imiejsco-

skota. , 

|kt6re miaty 

u wfosnym 

63.6 

78.9 

76.0 

83.3 

93.7 

97.0 

87.0 

Obszar calKowity. — Wies: 

Wlasne budynkl szkolne 

Stan tych budynk6w, wedftig sprawozdari 

z r. 1919, jest naog6I lichy, nie maja. one wyma-

ganych dzisiaj urza.dzeri, sa. przytem zbyt szczu-

ple, wznoszone bowiem byfy z mysia, o mniejszej 

liczbie rocznik6w dzieci, podlegajacych obowigz-

kowi szkolnemu (myslano o nauczaniu 4-letniem). 

To tez zdaniem inspektor6w szkolnych, wie.kszosc 

tych budynk6w nadaje si? tylko na mieszkania, 

cz^sc znaczna wymaga dobudowy (pojetej cz§-

stokrod w ten spos6b, iz do budynku jednoizbo-

wego dobudowac ma sie vW, szesc i wiecej sal 

szkolnych) — i zaledwie cz§sd bardzo mala na 

daje si? bez wiekszych zastrzezen do uzytku 

vv przyszfosci. Te ostatnie wyszczeg61nia zala.-

czona nizej tabliczka: 

i istnieja-
nie o to, 

lia pun-

iekszym 

hczaso-

miej zwa-

; jak-

geo-

niesz-

hodzic 

istnie-

') jest to, 

Ktak'du-

f dla jej 

dzie bu-

, nada-

tjaknaj-
i;ten nic 

laznych 

iszq, to 

fej byfo 

nk6w 

arto^c,. 

1919, 

Obszar calKowity. — Wiest 

Wtasne budynki szkolne, kt6re w/g projektu z r. 1919 zatrzymad mozna bez zmiany 

Dodajmy, ze nietylko do miejsca szk6I istnie-

jucych, ale cz^stokrod do miejsca gdzie niema 

szkoJy a tylko znajduje si? plac, kt6ry latwo uzy-

ska6 na szkoJ?, dostosowywano wyb6r punktu 

szkolnego. W ,,uwagach" inspektorowie bardzo 

szczeg6fowo zajmujq si? placami: opisuja, grunt 

upatrzony, wskazuja. fatwosc uzyskania go, kfada. 

nacisk, ze z tych wJa^nie powod6w w tym a nie 

w innym punkcie wskazana jest w przyszlosci 

budowa szkoly. Zupelnie nieslusznie sprawy te 

wysuni?te zostaty w projekcie sieci na plan pierw-

szy. Zawazyd one musiafy bardzo ujemnie na po-

Jozeniu i rozmiarach, a temsarnem i na zaludnie-

niu obwodow szkolnych. Raczej przyjqd nalezafo, 

ze pfac na szkof? odpowiednich rozmiarow i w od-
powiednich warunkach hygienicznych uzyska si? 

naog6f vwsz?dzie, gdzie tylko ustalona zostanie 

jego potrzeba dla celow szkolnych. Uzyskanie 

. placu moze nieraz by6 niewa.tpliwie polgczone 

z trudnosciami, trudno^ci te musza. by6 jednak 

przezwyci?zone, chociazby w najgorszym razie 

w drodze wywfaszczen. 

Liczenie si? z siecia szkfif istnieja.cych, z pla-

canii, posiadanemi lub fatwemi do uzyskania i t, p, 

w ni\yecz obrocid moze wszelka, pr6b? uJozenia 

sieci szkolnej planowej, majqcej dad dtize skupic-

nia dzieci i wysoki poziom szkolnictwa. 

pfxalym 
6Iem: 

:'$ 
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REJON SZKOLNY I ZAGADNIENIE ROZMIARU REJONU 

Zasadzic zakladania szkoly mozliwie w kaz-

dej wsi przeciwstawito, jak wiemy, nasze nowsze 

ust^wodawstwo zasade t. zw. ,,obwodow szkol-

nych" (inaczej ,,rewir6w szkolnych"). Obw6d 

szkolny jest wipe pojecicm podstawowcm nowcj 

ideologji. , 

. W mysl ustaw, obw6d szkolny uzalezniony 

jest od dwuch czynnik6w: od norm przestrzen-

nych, gdyz droga do szkoty przekraczac nie mbzc 

trzech kilometrow, oraz od norm zaludnienia, ob-

wod bowiem nie moze skupiad wiecej niz 650 

dzieci. Od norm przestrzennych zaleza gf6wnie 
obwody, projektowane na wsi, natomiast od norm 

zaludnienia—obwody, projektowane w wiekszych 

iniasteczkach i w miastach. W tym drugim wy-^ 

padku obwod redukuje sie nieraz do kilkunastej 

lub nawet kilkudziesia.tej czesci tego rozmiaru, ja-

ki osia.ga w wypadku pierwszym, przy tern takic 

maie obwody wystepuja^ zwykle na powierzehni1 

miast, wzglednie miasteczek, cafemi kolonjami. 

Z powodu tak zmiennych rozmiarow obwo-

du szkolnego, posJugiwanie siq przy sporzqdzaniu 

projektu sieci obwodem, jako jednostkq podstawo-

wa, nie jest dogodnc. Juz granice obwodow dose 

trudno w tych warunkach nalezycib ustosunkowad 

wzglQdem siebie. Jeszcze trudniej prowadzic kon-

trolQ projektu, wymagajqea. liczbowego ujecia wy-

n.;k6w. Czy mozna np. m6wic o przecietnej nor-

mie powierzehni obwodu szkolnego dla danego te-

renu, skoro norma ta jest tak zalezna od tego, czy 

na terenie znajduje si? jakies wi^ksze miasto, czy 

Musielibysmy chyba prowadzic zgota od-.. 

rejestracje tych obwodow, ktore sq okreslo-

ne warunkami przestrzennemi i tych, .kt'6re okre-

slone sa normami zaludnienia. . Jest to jednak dose 

skomplikowane i daje ponadto obraz mato przej-

rzysty. 

Z tych praktycznych wzgl?d6w znacznie wy-

godniej byloby postugiwad si$ przy projektowaniu 

sieci szkolnej bardziej stata, jednostka, podstawo-

wq. Mozna to osia.gnaA rozkladaj^c projektowa-' 

nie obwod6w na'dwa stadja. Najpierw projekto-

wac jednostki powierzehni, okreslone li tylko prze 

strzennemi warunkami. zupetnie siQ nie licza,c 

z zaludnieniem. A dopiero potem wybrac zpo-

nie. 

sr6d nich takie, kt6rc skupiaj^ ponad 650 

dzieci, i kazda. t nich podzielic" • na jedno 

stki mniejsze, odpowiadajqce pojedynczym obwo-

dom szkolnym. Bytby to podziat wt6rny, doko-

ny wany w obrc;bie jednostek przestrzennych, kt6-

rych granice byiy przedtem zaprojektowane, 

obecnie zas, przy wtornym podziale, mogJyby 

bye poddane niewielkiej1 korekcic. 

JednostkQ, okreslonq li tylko przestrzennemi 

warunkami, nazywac bedziemy (w odrdznieniu 

od ,,rewiru", wzgl^dnie ,,obwoduu) ,,rejonem 

szkolnym". Rejon bedzie wiec w pewnych wy-

padkach odpowiadat obwodowi, w pewuych 

zas — catej grupie obwod6w. 

: Rejon szkolny, uzalezniony zawszc od tego 

samego przestrzennego czynnika, jest jednostka 

mniej wiQcej statq. Mozna wiec rejony porowny-

wac ze soba., mozna siQ posfugiwac rejonem jako 

miarq. Dla projektu sieci szkolnej rejon jest je 

dnostka, podstawowa., gdyz najistotniejsze za-

gadnienia i trudnosci zwi^zane s^ z projektowa-

niem rejonow, od rozmiaru rejonu w gfownyin tez 

stopniu zalezy poziom szkolnictwa. 

Zaleznosc poziomu szkolnictwa od rozmiaru 

rejonu ilustrujemy kilku liczbami, dotycz^cemi 

norm przeci^tnych. Wiemy, iz na wsi, na obsza-

rze, objetyrn projektem z r. 1919, na jeden kilomelr 

kwadratowy przypada przecietnie 0.25 miejsco-

wosci i 11.17 dzieci w wieku szkolnym. W tych 

warunkach, np. rejon o powierzehni 8 klm,2 sku-

piafby przecietnie 2.0 miejscowosci i 89.3 dzieci, 

przecistnym zas stopniem szkofy bylaby szkofa 

dwuklasowa (61 — 100 dzieci). Rejon o powierz 

ehni 12 klm.2 skupiafby przeciQtnie 3.0 miejsco 

wosci i 134.0 dzieci, ze szkota. przecietnie trzykla-

sowa (101 — 150 dzieci). Rejon o powierzehni 16 

klma. skupiatby przeci^tnie 4.0 miejscowosci 

i 178.7 dzieci, ze szkola, przecietnie czteroklasowa. 

(151— 200 dzieci) i t. p. Faktyczny podziaJ szkol 

wedtug stopni organizacyjnych odbiegatby oczy-

wiscie od norm przecietnych, wykazywatby jed 

nak tak samo bardzo znaczn^ zaleznosd poziomu 

szkolnictwa od rozmiaru rejonu szkolnego. 

Ze wzgledu na tak podstawowe znaczenie dla 

PQziomu szkolnictwa, zagadnienie rozmiaru rejo-

feLteorcfi 

feS wyno 

grupie 

IJcbni' 

I/ z powodu ( 
^ekonon 

aje siatka "rl 
J remnych < 

ffgo szes*ciok«ita! 

POWIAT 

1. Skierniewice 

2. Miechdw . 

3. Szczuczyn 

3 powiaty 

kilomc 

1.25 

3.50 

4^25 

9.00 

Lfczb 

Na zasadzie liczi 

ppddalenie miejscowos 

8?>. 
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riu szkolnego i tych odchylen, kt6rym rozmiar ten 

moze ulegac w pewnych, okreslonych warunkach, 

wysuwa si§ przy projektowaniu sieci szkolnej na 

plan pierwszy. 

Rozwazmy zagadnienie to najpierw czysto 

teoretycznie, w warunkach oderwanych. Najwiek-

szy, prawnie dopuszczalny rozmiar rejonu to po-

wierzchnia kofa o promieniu trzech kilometr6w, 

wynoszaca « r.s = 3.14 X 32 = 28.26 klm.2 Ksztatt 

kofa moze jednak mie6 tylko rejon pojedynczy. 

W grupie nie moga, rejony zachowac ksztaftu kol, 

gdyz pomiedzy niemi zostawaJaby czesc powierz-

chni wolnej, z kt6rej nie byfoby dostepu do szkol 

z powodu oddalenia, przekraczaja^cego 3 klm. Naj-

ekonomiczniejsze w tym wypadku rozwiqzanie 

daje siatka rejonow w formie szesciok$t6w fo-

remnych o promieniu 3 klm. Powierzchnia takie-

3 r2 K3 
go szes"cioka,ta wynosi ——^— = 2.958 r2 = 

2.598.3* = 23.38 klm8. Jestto wiec w naszych wa 

runkach prawnych teoretycznie najwieksza po 

wierzchnia rejonu. ■ 

W obliczeniu powyzszem norme, 3 klm. od-

riies*lismy do dlugosci promienia. Tymczasem 

ustawodawstwo nasze stawia to ograniczenie nie 

promieniowi lecz drodze, kt6ra tylko wyjcitkowo 

bywa rdwnq promieniowi, przewaznie za§ jest 

dluzsza, od promienia. Powstaje przeto pytanie, 

jak wielki przecietnie promien odpowiada drodze 

dlugosci 3 klm. 

Azeby na to pytanie dac chociaz przyblizon^ 

odpowiedz, por6wnali^my dlugosd dr6g z oddale-

niem w promieniu dla wszystkich miejscowusci, 

przyJqczonych w projekcie z r. 1919 do szk6t 

w trzech powiatach (1. Skiernie.wice, 2. Miech6w, 

3. Szczuczyn).' PosJugiwali^my sie w tym celu 

mapami w skali 1 : 100000, a do pomiar6w uzy-

walismy specjalnego przyrzadu. Otrzymal^my 

co nastepuje: 

3 powiaty. — Wies: 

PodziaY dr6g wedlug sKali stostinRti dlugosci promienia 

do dltigosci drogi: 

Llczba drdg, dla kt6rych dlugoSd promienia w stosunku do dlugoSci drogi wynosi: 

Na zasadzie liczb tych przyj^c mozemy, ze 

ioddalenie miejscowosci, wzgl^diiie miejsca zamie-
szkania dziecka od szkoly, w linji powietrznej 

(,,w promieniu") r6wna sie przeci^tnie V» dlugosci 
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rzeczywistej drogi. Dla dr6g dlugosci trzech kilo-

metrtfw przyfoc wise mozna promieri dlugosci 

,2.4 klm. jako przecietnie odpowiedni. Promienio-

wi temu odpowiada powierzehnia szesciok^ta fo-

remnego, wynosza,ca 2.598.(2.4)* = 14.96 klm.*. 

Rozmiar ten mozna uwazac" za minimalny, zabez-

piecza on droge ponizej trzech kilometr6w wszy-

stkim naog6l punktom, lezqcym na powierzchni 

rcjonu, zar6wno zamieszkanym, jak niezamiesz-

kanym. A poniewaz na rejon szkolny przypada 

zaledwie pare miejscowosci, kt6re rzadko kiedy 

siegaja, jego kranc6w, przeto droga ze szkoty do 

miejscowosci,. pofozonych w rejonie najdalej, 

w wiekszosxi wypadkow -Tiniejsza jest od drogi 

do kranc6w rejonu, czyli w tym wypadku mniej-

sza od trzech kilometrow. • 

Teoretycznie itioznaby wie.c norme 14.96 klm.3 

(szeSciokqt o promieniu 2.4 klm., odpowiadaja^cym 

drodze 3.0 klm.) uwazac* dla przecietnego rozmia 

ru rejonu za zbyt niska., norms zas 23.38 klm.2 

(szeSciokqt o promieniu 3.0 klm.) raczej za zbyt 
wysoka.. Norma przecietna powierzchni rejonu, 

teoretycznie biorqc, lezec powinna pomiedzy 

16 i 20 klm.2 

Teoretyczne rozwazanie nie daje jeszcze wy-

nik6w pewnych, potrzebne S4 pr6by projektowa-

nia rejon6w w warunkach rzeczywistych. Pod 

tym wzgledem bardzo cennym przyczynkiem sa. 

dane projektu z r. 1919, akceptowane nietylko 

przez inspektor6w ale i przsz wladze szkolne sa-

morz^dowe. Rozwaiyd wiqc musimy, jak si^ 

przedstawia sprawa rozmiaru rejon6w szkolnych 

w swietle tego projektu. 

Niestety ustalenie liczby i rozmiaru rejon6w 

szkolnych w projekcie z r. 1919 moze by6 dokona-

ne tylko w pewnem przyblizeniu. Projekt nie 

przechodzil bowiem przez stadjum rejon6w. Pro-

jektowano odrazu obwody, przyczem nawet dla 

obwoddw nie oznaczono przewaznie granic, po-

przestajqc jedynie na wyszczeg61nieniu miejsco 

wosci, nalezqcych do obwodu. 

Liczbe rejon6w wedtug projektu z r. 1919 

ustalid mozna, przyjmujqc, ze kazda miejscowosc 

szkolna, bez wzglQdu na liczb^ szkof, reprezen-

tuje jeden rejon, z wyjqtkiem m. st. Warszawy, 

ktorego powierzchni^ (121 klm.a) przyjmujemy 

za r6wnowaznq 9 rejonom, i m. Lodzi — 3 rejo-

nom (pow. = 37 klm.8). Przy tych zatozeniach 

popemimy niewielkie conajwyzej niedoktadno§ci, 

naog6f bowiem powierzehm'e zamieszkane miast 

i miasteczek odpowiadaja, rozmiarowi jednego re 

jonu i stanowiq siedziby zupelnie odosobnionych 
grup obwod6w szkolnych. 

Przyjmujcic te zatozenia, obliczyli^my, ze na 
catym obszarze, objQtym projektem sieci, zapro-

jektowano w roku 1919 og6tem 8618 rejonow (p. 

czesc IV, tablica IV), z czego przypada na miasto: 

198 rejon6w i na wies\* 8420 (w tern miasteczko: 

281 rejonow; wie§ wlasciwa: 8139 rejondw). 

Jeszcze trudniej niz ilo§c ustalid rozmiar re-

jon6w, gdyz nie sa. wiadome dokJadne ich granice, 

w szczeg61nos"ci nie wiemy, czy i jak wielkie cze-

sci powierzchni calkowitej pozostawia projekt po-

za obr^bem rejon6w (poza obrebem 3 klm. od 

szkoly. Tak^ martwa powierzehnie, eliminowana. 
poza obr?b rejonu, stanowid moga. przedewszyst-

kiem wi?ksze terytorja niezaludnione, czyli g?6w-

nie duze obszary les*ne i bagniste. 

Przeci^tnej powierzchni rejonu nie mozemy 

wiec scisle obliczyd. Mozemy Scisle obliczy6 je 

dynie powierzehnie, kt6ra na danym terenie 

szkolnym przypada na rejon Jacznie z powierz 

chni^ wyJ^czonq. Obliczamy t^ powierzehnie, 

dziel^c catkowitq powierzehnie. terenu (woje-

w6dztwa, powiatu, gminy i t. p.) przez liczbe za-

projektowanych na niej rejpn6w. Otrzymana 

w ten sposob powierzehnia moze scisle odpowia-

dac przeci^tnej powierzchni rejonu, albo tez t? 

ostatni^ przewyzszad — w wypadkach, kiedy 

pewnq cz§s6 powierzchni terenu pozostawiono 

w projekcie poza obr§bem rejon6w. 

Dla calego obszaru, objetego projektem sieci 

z roku 1919, taka przecietna powierzehnia, przy-

padaj^ca na rejon, wynosi 14.54 klm.2 Dla woje-

w6dztw: L6dzkiego: 11.96 klm.2, Kieleckiego: 

13.21 klm.2,, Warsza^wskiego: 13.92 klm.2, Lubel-

skiego: 16.30 klm.2 i Bialostockiego 18.92 klm.2 

Juz wiqc dla wojew^dztw r6znice w normach tej 
powierzchni sa. znaczne. Wzrastaj^ one, gdy od 

wojewodztw przechodzimy do powiat6w. Dla po-

wiat6w waha si? ta powierzehnia od 8.81 klm.2 do 

24.78 klm.2 wedtug skali nast<?puja.cej: 

■•*; 

I 

H 

Jeszcze wi$ksz< 

J^ierzchni, przypad 
fgmin. 
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> przypada na miasto: 

(w tern miasteczko: 

l: 8139 rejon6w). 

ustalid rozmiar re-

idokladne ich granice, 

i jak wielkie cze,-

itawia projekt po-

lobrebem 3 klm. od 

?, eliminowana. 

przedewszyst-

ione, czyli gt6w-

liste. 

mu nie mozemy 

! obliczy6 je-

|na danym terenie 

|lacznie z powierz-
t$ powierzchnie., 

terenu (woje-

I przez liczbe za-

Otrzymana 

|poze §ci§le odpowia-
riu, albo tez t$ 

ladkach, kiedy 

nu pozostawiono 

_ > projektem sieci 

|ik)wierzchnia, przy-
[ klm.8 Dla woje-

Kieleckiego: 

^13.92 klm.s, Lubel-
,. 18.92 klm.2 

feice w normach tej 
. i one, gdy od 

y.powiat6w. Dla po-

i od 8.81 klm.8 do 

focej: 
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PI%C1U W0JEW6DZTW 

REJ0N6W SZKOLNYCH OGOtEM NA 

100 KLM? 

i,,i,,/ r i* r r 1* t r r r 

Jeszcze wieksze r6znice w rozmiarze po-

| wierzchni, przypadaj^cej na 1 rejon, dotycza. 
» gmin. 

Widad to z podziaJu gmin wedtug liczby 

rejon6w, przypadaja.cych na 100 klm.2, kt6ry po-

dajemy ponizej: 

Roznice przeciQtnych norm powierzchni, 

|t przypadaja,cej na 1 rejon, s^ wise bardzo duze, — 

fo wahaM siQ one dla wojewodztw w granicach sto 

sunku 1 : 1.6, dla powiat6w i znacznej wiekszoSci 

gmin w granicach stosunku 1 : 3. 

Wyzej na tej stronie zamies'cilis'my rnape, 
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przedstawiateca. liczbe rejon6w na 100 klm.a 

w poszczegdlnych powiatach. Ponizej zas powta-

rzamy wykaz tychze powiat6w, uszeregowanych 

wedlug rosn^cych norm powierzchni, przypada-

ja^cej na rejon: 

1. Pinczdw. . . 

2. L6dz . . . . 

3. task .... 

4. Brzeziny . . 

5. L^czyca . . . 

6. Koto .... 

7. Sandomierz. . 

8. Konin . . . 

9. Garwolin . . 

10. Lublin . . . 

11. Ciechanbw . . 

12. Sochaczew . . 

13. Miechtfw . . 

14. Piotrkbw . . 

15. Stupca . . . 

16. Lipno . . . 

17. Stopnica. . . 

18. Opatdw . . . 

19. Pionsk . : . 

20. Mtawa ' . . . 

21. Wys. Mazow. . 

22 IJza . . . . 

23. Hrubiesz6w . 

24. B^dzin . . . 

25. Radomsko . . 

26. Btonie . . . 

27. J^drzej6w . . 

28. Radzymin . . 

klm.a po 

wierzchni 

na 1 rejon 

8.81 

8.84 

9.29 

9.97 

10.36 

10.84 

10.95 

1.1.00 

11.10 

11.17 

11.38 

11.41 

11.62 

11.66 

11.92 

11.95 

12.02 

12.15 

12.17 

12.20 

12.29 

12.43 

12.61 

12.62 

12.65 

12.69 

12.70 

12.90, 

29. Warszawa . . 

30. Kielce . . . 

31. Nieszawa . . 

32. Opoczno . . 

33. Sieradz . . . 

34. Olkusz . . . 

35. Ptock .... 

36. Sierpc ... 

37. Puttusk . . . 

38. Putawy . . . 

39. CzQstochowa . 

40. Gostynin . . 

41. Krasnystaw. . 

42. Rawa .... 

43 Wtoszczowa . 

44. Rypin . . . 

45. Wielun . . . 

46. Skierniewice . 

47. Kozienice . . 

48. Chelm ... 

49. ZamoSC . . . 

50. Suwalki . . . 

51. Minsk. Mazow. 

52. Turek . . . 

53. Wloctawek . . 

54! Kutno. . . . 
55. Gr6jec . . . 

56. Jandw . . . 

klm.2 po 

wierzchni 

na 1 rejon 

12.96 

13.03 

13 09 

13.43 

13.55 

13.74 

13.78 

13.96 

14.00 

14.15 

14.25 

14.25 

14.41 

14.43 

14.44 

14.48 

14.59 

14.67 

15.19 

15.38 

15.67 

15.72 

15.90. 

16.00 

16.01 

16.07 

16.21 

16.23 

57. Mak6w . . . 

58. Ostr6w . . . 

59. tukdw . . . 

60. Konskie . . . 

61. Tomaszow . . 

62. Kalisz . . . 

63. Sokotaw. . . 

64. Przasnysz . . 

65. We.grow. . . 

66. towicz . . . 

67 Bielsk . . . 

68. Radom . . . 

69. Lubartdw . . 

70 BiaJa . . . . 

71. Kolno . . . 

72. Radzyn . . . 

73. Szczuczyn . . 

74. tomza . . . 

75. Ostrol^ka . . 

76. BUgoraj . . . 

77. Augustow . . 

78. Siedlce . . . 

79. Sejny . . . 

80. Sok6Jka . . . 

81. Wlpdawa . . 

82. Konstantyn6w 

klm." po 

wierzchni 

na 1 rejon 

16.24 

16.30 

16.68 

16.92 

16.92 

17.01 

17.45 

17.46 

17.68 

17.78 

18.08 

18.42 

18.51 

18.65 

19.35 

19.61 

19.82 

20.10 

20.78 

20.83 

22 15 

22.58 

23.81 

23.91 

24.44 

24.78 

Obliczone powyzej przeciejne normy po-' 

wierzchni, przypadajqcej na 1 rejon, beda^ sie r6-

znity od wla§ciwej przecietnej powierzchni rejonu 

g!6wnie z powod6w nastepuja^cych: 1) w niekt6-

rych powiatach znajduja. sis duze obszary nieza-

ludnione (lasy zwarte i bagna), kt6re w projekcie 

mogly bye", jak wspominalis*my, wyfaczone poza 

obr^b rejon6w, natomiast przez nas nie zostaly 

z og61nej powierzchni powiatu wyeliminowane,— 

wskutek tego otrzymac* nieraz moglismy norms 

powierzchni, przypadaja,cej na rejon, wyzsza, od 

rzeczywistej przeci^tnej powierzchni rejonu; 

2) w kilku powiatach wyla.czyc* nalezalo rejony 

szkol z innym j§zykiem wyktadowym niz polski 

w wypadkach, kiedy sie one pokrywaty catkowi-

cie lub cz^sciowo z rejonami szk6t polskich, mia-

ly zas szkole w innej miejscowosxi niz szkota pol-. 

ska i liczone byly przeto jako odrebne rejony. 

Nalezy rozwazyd, jak wielkie odchylenie po- « 

wierzchni, przypadajqcej przeci^tnie na rejon od 

wlaSciwej przeci^tnej powierzchni rejortu moze 

byd spowodowane przez te uboczne czynniki. 

Co sie tyczy obszarow niezaludnionych, 

gJ6wnie wi^c wielkich lasdw i bagien, wskazali-' 

smy w rozdziale VIII szereg powiatow i gmin, 1 

K Na podstawie t3 

g obszary niezaludnior 

|:na norniQ powierzc 



wierzchni, przypada-

ryktadowym niz polski 

le pokrywaly calkowi-

mi szk6l polskich, mia-

cowos*ci niz szkola pol-

ko odrebne rcjony. 

wielkie odchylenie po-

>rzecietnie na rejon od 

vierzchni rejoilu moze 

* uboczne czynniki. 

irdw niezaludnionych, 

6w i bagien, wskazali-

ireg powiat6w i gmin, 
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w kt6rych te obszary zajmuja. bardziej znaczna. 

czes"c powierzchni. Do pierwszej grupy — po-

wiat6w, w kt6rych te obszary sa. szczeg61nie 

rozlegfe, zaliczyltemy Augustdw i Sejny, do dru-

giej zaliczylis*my, ze wzgledu na lasy: Konskie, 

Kielce, Nza, Kozienice, Wtoszczowa, Opoczno, 

Bilgoraj, Zamo§6, Jan6w, Bielsk, Sok6Ika, i ze 

wzgledu na biota: Kolno, Ostrofeka, Lomza, 

Szczuczyn, Wfodawa. Wreszcie do trzeciej gru 

py — powiattiw z niewielkiemi naog61 obszarami 

niezaludnionemi — zaliczylismy wszystkie pozo-

stafe. 

Z caJkowitej powierzchni powiat6w, naleza.-

cych do grupy pierwszej i drugiej, wybrac" moze-

my oddzielne gminy, nie posiadaja.ce wiekszych 

Ias6w i bJot, zblizone z charakteru do gmin, nale-

zqcych do powiat6w grupy trzeciej. Dla tych wy-

branych w kazdym powiecie gmin obliczyd moze-

my powierzchnie, przypadaja^c^ na jeden rejon 

i portiwnac" ja, z powierzchni^, przypadaj^c^ na re 

jon w cafym powiecie. R6znica Swiadczyd bedzie 

o tern, w jakim mniej wiecej stopniu w kazdym 

danym powiecie zacia.zy6 mogfo eliminowanie 

obszar6w niezaludnionych na normie powierz 

chni, przypadajqcef na jeden rejon szkolny. Re-

zultaty takich obliczefi powtarzamy ponizej dla 

kilku powiat6w: 

Na podstawie tych danych wnosic" nalezy, ze I szkolny, jedynie w powiatach pierwszej grupy 

* ''it 

t obszary niezaludnione wywierajq wiekszy wplyw 

|. na norm^ powierzchni, przypadaj^cej na rejon 

(August6w, Sejny), — tutaj przyczynic" sie one 

mogty do podniesienia normy tej powierzchni 
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o 50%. Natomiast w powiatach, nalezacych do 

drugiej grupy, zwyzka normy powierzchni, przy-

padacej na rejon, spowodowana obszarami nie-

zaludnionemi, nie wykracza ponad 10% — 20%, 

czyli w porownaniu z olbrzymiemi roznicami 

rozmiaru tej powierzchni w poszczeg6lnych po 

wiatach nie posiada istotnego znaczenia. 

Jeszcze mniejsze odchylenia w normach po 

wierzchni, przypadajacej na rejon, powoduje 

traktowanie rejon6w szk6t z jezykiem wyklado-

wym polskim I^cznie z rejonami szk6t z innym te-

zykiem wykJadowym. Przy obliczeniu przecie> 

nej powierzchni wylaczyd wtasciwie nalezatoby 

z posrod rejon6w ze szkola, w innym jezyku niz 

polski, tylko te, kt6rych powierzchnie catkowi-

cie lub w znacznym stopniu pokrywafo siQ z po-

wierzchnia. rejonow szk6t polskich. Ot6z takich 

rejon6w (szkola z innym jezykiem znajdowac siQ 

musi w innej miejscowos'ci, niz szkola z jezykiem 

polskim, o ile bowiem znajduje si<? w tej same], 

liczone byJy jako jeden rejon szkolny) mamy co-

najwyzej po kilka w kilku powiatach, — gt6wnie 

w Koneckim, Stupeckim i Lipnowskim. Czynnik 

ten powoduje w obliczeniu powierzchni, przypa-

• dajacej na rejon, blad in minus, nie przekracza-

j^cy 10%. 

Przypu^cmy, ze wszystkie te odchylenia 

w normach przecie,tnej powierzchni, przypadaja-

cej na rejon, uwzglpdnimy, obnizymy wi^c normy 

(p. str. 84) dla powiat6w Augustowskiego i Sej-

ncnskiego w przyblizeniu, o 50%, a dla powia-

tow: Konskie, Kielce, Uza, Kozienice, Wloszczo-

wa, Opoczno, Bilgoraj, Zamo§6, Janow, Bielsk, 

SokoJka, Kolno, Ostroleka, Lomza, Szczuczyn, 

Wfodawa i ewentualnie dla kilku innych ze znacz-

ii^ powierzchnia. Ias6w i blot, o 10 — 20%. Nato 

miast powiekszymy — w przyblizeniu do 10%— 

normy te dla powiat6w: Koneckiego, SJupeckiego 

i Lipnowskiego. W takim razie zblizymy sis juz 

bardzo do rzeczywistych norm przecietnej po 

wierzchni rejonu szkolnego. Od norm rzeczywi 

stych nasze normy r6znic sie bQda conajwyzej 

z powodu pozostawiania poza obrebeni granic re-

jon6w tu i owdzie mafych skrawkriw powierz 

chni niezamieszkanej, ktore w i6znych powia 

tach moga. miec nieco inny rozmiar (p. nizej rozdz. 

XIV, str. 91 — 92). 

Dochodzimy w ten spos6b do wniosku, ze nie-

tylko w normach powierzchni, przypadaj^cej na 

rejon, lecz r6wniez w faktycznych normach prze-

cietnej powierzchni rejonu dla wojewddztw, po-

wiat6w i gmin istnieja, w projekcie z roku 1919 

r6znice olbrzymie, dochodza.ce do tego, ze po-

wierzchnia przecietna rejonu szkolnego w jednym 

powiecie jest 2 — 3 razy wieksza niz w drugim. 

Zanim wiec skorzystamy z wynikow projektu dla 

ustalenia normy rozmiaru rejonu, zbadac musi-

my, w jakim stopniu r6znice te sa. spowodowane 

warunkami zewnQtrznemi, w jakim zas przypisac 

je nalezy odmiennym intencjom os6b, blor^cych 

w roku 1919 udziat w projektowaniu sieci. Wyb6r 

jednostki tak podstawowej nie moze bye bowiem 

rzeczq dowolna. Zmierzac nalezy do ustalenia 

dla niej normy przeciQtnej i do okreslenia odchy-

len, jakim ta norma moze ulega6 w pewnych 

scisle okreslonych warunkach. 



ROZDZIAL XIV 

WPfcYW WARUNK6W GEOGRAFICZNYCH I ZALUDNIENIA NA ROZMIAR 

REJONU SZKOLNEGO 

Z po|§r6d czynnik6w zewn^trznych wpjyw 

najwi^kszy na rozmiar rejonu szkolnego wywie-

raja. w projekcie z r. 1919 warunki geograficzne, 

wJa^ciwie komunikacyjne, oraz charakter zalud-

nienia. 

Dla zorjentowania sie^ w warunkach komu-

nikacyjnych zestawiamy ponizej dla trzech powia-

tdw, do§6 r6znych pod wzgledem geograficznym 

(I. Skierniewice, 2. Miech6w, 3. Szczuczyn) dlu-

go$6 roznego rodzaju dr6g, kt6remi wedlug pro 

jektu sieci szkolnej z roku 1919 maja, dzieci ucze-

szczad do szk6J. Pomiar dtugo^ci dr6g wykona-

ny zostal za pomoca. specjalnego przyrzqdu, stu-

zqcego do mierzenia linij krzywych, przyczem 

brano zawsze przecie.tna. z trzech pomiar6w. Za 

podstawQ sfuzyjy mapy w skali 1 : 100000. Droge 

do szkoly, skJadaj^ca. siq z kilku odcink6w, 

r6znych co do rodzaju drogi, mierzono 

mi, — kazdy odcinek oddzielnie. 

3 Powiaty. ~ Wies: 

Liczba kllometr6w dtugo§d drdg og6fem 

Liczba szkdt, do ktdrych ucze^szczal maja. dzieci drogaml roznego rodzaju: 

Jak widzimy, dominujqeym typem drogi 

w naszych warunkach, przy komunikacji w obre 

bie niewielkich odlegtos*ci, jakie w gre wchodzn 

w szkolnictwie, jest t. zw. ,,droga wiejska bez ro-

w6w". DIugo§6 ,,dr6g wiejskich bez rowow*4 

w rozpatrzonych wyzej trzech powiatach wynosi 

78.23% dg61nej dlugo^ci wszystkich dr6g, uzywa-

nych w komunikacji szkolnej. Drogi te spotykamy 

w 96.5% og61nej liczby rejon6w, zaprojektowa-

nych na wsi. Drogi gorsze od tych stanowia. kil-

ka procent, sa. tez zwykle w obrebie dr6g dluz-

szych tylko cz?§cia. caJej drogi. Drogi lepsze wy-



nosza. kilkanaScie procent (w tern szosy 6.54%) 

i jakkolwiek siec tych dro£ w jednych powiatach 

-jest gestsza, w innych rzadsza, zawsze jednak sta-
nowh* one znaczns mniejszosc wsrod owych dr6g, 

ktdremi dzieci uczeszczaja. do szk6t. 

W obrebie wiekszych teren6w (np. powia-
tow) rdznice w ustosunkowaniu roznego rodzaju 
dr6g, sfuzacych do komunikacji szkolnej, nie sa 
wiqc duze i dlatego na rozmiar przecietny rejonu 

szkolnego nie wywieraj^ wiekszego wpfywu. 

Hi: ZASADY PR0JEKTUS1EC1 SZKO.LNEj 

Jcdynie gdy rozpatrujemy rejony odosobnionc 
zarysowuje sie nieraz nieco silniej wpfyw roznicy 
rodzaju drogi. 

Np. norme 3 kilometr6w, zastrzezon^ praw-
nie, przekraczano w projekcie czQsciej, gdy dzieci 
isc mogfy do szkofy szosa, niz kiedy droga. grun-
towa. Swiadcza o tem liczby ponizej podane, 
z ktdrych widzimy, ze szosy wsrod drog, przekra-
czajacych 3 kilometry, stanowia nieco wiekszy 
odsetek (8.18%), niz wsrod dr6g, nie dochodza-
cych do trzech kilometrow (5,96%). 

3 Powiaty. - Wies: 

Dlugo&t drdg w kilometrach 

Wptyw dr6g gorszych od przecietnych na 
rozmiar rejonbw szkolnych wyraza sie przewaz-

nie w tem, iz w kierunku, w kt6rym prowadzila 

gorsza droga, nie siegano przy zakreslaniu granic 
rejon6w tak daleko, jak w kierunku, w kt6rym 

prowadzifa droga lepsza. Typowym tego przy-

kfadem jest tak charakterystyczna dla projektu 

z roku 1919 przewaga wypadkow Jaczenia wsi 
wzdfuz ich biegu nad Ia.czeniem wpoprzek. Poni 

zej podajemy dla ilustracji pare takich prob. 

Mamy naprzykfad w powiecie SJupeckim dwie 
wsie blisko siebie lezace: Rozalin i Cienin 

Zaborny, albo tez w powiecie Sandomier-
skim wsie Tursko Wielkie i Szwagrow. Kazda 

,'c/M.m/f 
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bnione, 

JCT6znicy 

, praw-

r dzieci 

t grun-

|;podanc, 

zekra-

riekszy 

hodzn-

fhia wsi 

i-Poni-

f dwie 
Cienin 

nier-

azda 

Mz tych wsi otrzymuje wlasna. szkolc?, przytem 
Ijdzieci isc musza. wzdfuz wsi z dos6 daleka. Tym-

l czasem wsie te mozna byfo pola.czyc poprzecznie 

|^i skupid dzieci z dwuch takich wsi w jednej szkole, 
[przez co podniosloby sie znacznie poziom organi-

Kzacyjny szkol. Niew^tpliwie starano sie tu unik-
|f na.6 Ja.czenia wsi wpoprzek zpowodu dr6g naog6t 
l^gorszych, nie zasfoni^tych zabudowaniami, mate 

uczQszczanych, zima. zas nieraz niewyjezdzonych. 

Wskutek tego jednak powstaja. rejony podtuzne 

i poziom szk6I ulega obnizeniu. Podobny przyklad 

cafej grupy rejon6w wydtuzonych z powodu uni-

kania poprzecznego I^czenia wsi zalqczamy je-

szcze ponizej z projektu dla powiatu Tomaszow-

skiego. 

Znacznie wiQksze znaczenie niz sam rodzaj 

drogi ma dla rozmiaru rejonu, ze wzglQdu na ol-

bizymia, przewag^ dr6g gruntowych, gleba. Zazna-

cza si^ tu w projekcie z r. 1919 wplyw ujemny 

gleby tfustej, wzglQdnie teren6w btotnistych. Wy-

kazac mozna ten wptyw w przyblizeniu, porow-

nuja.c przeci^tne normy powierzehni, przypadaja-

cej na jeden rejon, w grupie powiatow z gleba, ttu-

sta. i w grupie powiat6w z gleba, chuda., zblizonych 

ska.dina.d pod wzgledem warunk6w geograficz-

nych i warunk6w zaludnienia. Dla przyktadu po-

dajemy tabliczk^ nast^pujqea.: 
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Widzimy, ze w grupie powiat6w, maja.cych 

glebe tfustq, przypada na rejon szkolny przecie-

tnie mniej powierzchni (12.39 klm.8), niz w grupie 

powiatdw, majqcych glebe chuda (14.25 klm.9). 

Zmniejszenie powierzchni rejon6w z powodu gle-

by thistej wynosi przecietnie 15.01%. 

Nietyle wise r6znice w rodzaju drogi co r6z-

nice w rodzaju gleby miaty w projekcie z roku 

1919 wpfyw na rozmiar powierzchni, przypada-

jiicej na rejon. Czynnik ten uwzgledniono jednak 

dose samorzutnie, gdyz ,,Instrukcja w sprawic 

opracowania sieci szkolnej" w to zagadnienie bli-

zej nie wchodzila, a wyznaczaja.c trzy kilometry* 

jako norm? maksymalnego oddalenia dziecka od 

szkoly, og6l dr6g generalizowala (z wyj^tkiem 

specjalnych warunk6w ,,jak rzeki, bagna, gdry 

it.d."). 
Ze wzgledu na roznice wysilku fizycznego 

i na r6znice czasu, potrzebnego na przeby-

cie drogi zlej i drogi dobrej mozna uwa-

za£ za sluszne dopuszczenie pewnych wahan 

w normach oddalenia, z kt6rego moga. dzieci ucze-

szczad do szkofy, a wraz z tem pewnych wahari 

\v normach powierzchni, przypadaj^cej na rejon. 

Granice tych wahan nie powinny jednak bye 

wielkie, w kazdym razie nie wieksze od r6znicy 

czasu, potrzebnego dla przebycia tej lub innej 

drogi. Liczyd sie nalezy z tem, ze stan dr6g be-

dzie ulegal poprawie, zwtaszcza gdy siec szkolna 

stworzy nowe, bardzo istotne dla ludnoSci po-

trzeby. Mozna przypuszczad, ze te rozmiary od-

chylen, jakie zarysowaly siQ w projekcie z ro 

ku 1919 dla grupy powiat6w z gleba tlusta, w prze-

ciwstawieniu do powiat6w z gleb^ chudq, sj* zu-

peJnie dostateczne (ok. — 15 %). 

W por6wnaniu do warunk6w komunikacyj-

nych, wplyw znacznie wi^kszy, niemal dominu-

jqcy, na rozmiar powierzchni rejonu szkolnego 

wywarly w projekcie z roku 1919 warunki zalu-

dnienia. Dos6 przyjrzed si? uwaznie mapie rejo-

n6w na 100 klm.s (p. str. 83) i por6wna6 k\ 

z mapa. miejscowosci na 100 klm.8 (p. str. 39) i ma-

pa, dzieci na 100 klm.3 na wsi (p. str. 38), azeby 

zauwazyc znaczna. zbiezno$6 tych czynnik6w. 

Te zbiezno§6 jeszcze jaskrawiej uwydatniaj.i 

krzywe, zamieszczone ponizej, na dwuch schema-

tach. Na pierwszym uszeregowane, sa. powiaty 

w porzadku rosn^cym wedfug liczby. miejscowo 

sci na 100 klm*. Por6wnajmy tutaj krzywa. liczby 

dzieci na 100 klm.9 z krzywa. liczby rejon6w na 

100 klm.*, a przekonamy sie, ze odchyleniom 

pierwszej z nich towarzysza. analogiczne przewaz-

nie odchylenia drugiej. Na drugim schemacie 

uszeregowane sa. powiaty w porzadkti rosnacyrn, 

wedJug liczby dzieci na wsi na 100 klm.9 Mozemy 

tutaj porowna£ krzywa. liczby miejscowosci na 

100 klm.2 z krzywa. liczby rejon6w na 100 klm.' 

i przekona6 sie, ze biegowi odchylen pierwszej 

krzywej towarzyszy naog6I bieg odchyleA drugiej. 
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P o w i a t 

36. Siedlce 

37. Stopnica 

38. Lipno 

39. Bedzin 

40. Wielun 

41. Ostr6w 

42. Miech6w 

Widzimy wi^c, ze rozmiar rejonu szkolnego 
w projekcie z roku 1919 zalezny jest zar6wno od 

gestosci rozmieszczenia miejscowosci jak tez od 

gestoSci zaludnienia dziedmi, mianowicie im wfe-

cej miejscowosci albo tez im wiecej dzieci prz^-

pada na 100 klm.8, tern wi?cej r6wniez przypada 

rejon6w, czyli rozmiar rejonu jest tern mniejszy, 

i naodwr6t. 

W pewnym stopniu jestto zaleznoSd posre-

dnia: w powiatach, maj^cych na 100 klm.* wiecej 

miejscowo^ci i wiecej dzieci, znajduje s\$ przewaz-

nie wiecej tez wsi duzych i takich wsi, w kt6rych 

przedtem byJa szkola, — te za£ okolicznoSci ze 

swej strony sprzyjaja, wyborowi wiekszej liczby 

miejscowoSci na siedziby szk6J. Czynnikowi te-

mu nie nalezy jednak przypisywac* dominujacego 

znaczenia. 

Zalezno^d rozmiaru rejonu od gestoSci roz 

mieszczenia miejscowosci mozna pocz^Sci przy-

pisad temu, ze im rzadziej leia. miejscowoSci, tern 

czeSciej zdarza sie sposobno§6 do pozostawienia 

chociaz niewielkich p61 poza obrebem granic rejo 

nu, im za$ geSciej polozorie sa, miejscowoSci—tern 

o tak^ sposobnoSd naog6l trudniej. Mamy tu na 

mySli wyJaczanie pdl stosunkowo niewielkich, nie-

zaleznie od duzych obszar6w niezaludnionych (la-

s6w zwartych i bagien), kt6re w gre wchodzq 

w niewielu tylko powiatach i o kt6rych m6wili-

Smy w rozdziale poprzednim. 

Roli tego czynnika nie nalezy jednak prze-

ceniad, gdyz okazuje sie, ze o ile tylko nadajemy 

rejonom ksztaft foremny, nie spos6b przewaznie 

nawet przy najwiekszych usilowaniach i nawet 

w powiatach najrzadziej zaludnionych wyt^czy6 
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znaczniejszej czesci powierzchni poza obreb re-
jo»6w. 

Dla przyktadu podajemy tu mapki schema-

tyczne dwuch powiatow, majacych w projekcie 

z roku 1919 duze rejony szkolne i nalezacych do 

grupy powiatow o rzadkiem rozmieszczeniu miej 

scowosci, mianowicie powiatu Bialskiego (12,47 

miejscowosci na 100 klm.8; powierzchnia, przypa-

dajcica na jeden rejon = 18.65 klm.9) i powiatu Kon-

stantynowskiego (14.06 miejscowosci na 100 klm.8; 

powierzchnia,' przypadajqca na jeden rejon=24.78 
klm.8). Na tych mapkach dla wszystkich miejsco 

wosci szkolnych opisalismy kola promieniem 

2.3 klm. W obrebie tych k6t dost§p do szkofy 

jest prawie zawsze mozliwy (droga naogol nie 

przekracza 3 klm.). Czesc powierzchni, jaka sie 

znalazla poza obr^bem k6f, nie jest, jak widzimy 

wielka, co zas najwazniejsze, jestto w "du-
zym stopniu powierzchnia zamieszkana (poJo-

zenie miejscowosci poza obrebem kdt jest 

hi \ \ \ f r 1111 t»«.>*■ 

ROZ 

na i 

na tej" 
z r. 

kola, v 

1. obreb 

« powier 

;* moze w 

,. znaczn^ ] 

■) ' Poniewai^f 
wiecej to san>o| 

; t6w, przyjqd mi^ 
; :jon6w, spowod^ 

h ^wierzchni" niezaij 
^ znaczne dla po>^ 
o gestem rozmi^| 

j(. blizeniu odchylerii 
%•>; Powierzchni refoni 
,|&" , Samtezsyste 
ffev, waniu sieci szkoli] 

^Jr' stepu do szkoly, c 
||t r6w niezaludniony 
|v*',dziale poprzednim 

cza sie do matych 

watpliwo^ci. 

-■ Przedewszyst 

||f, .miejscowosci z rol 
niekompletny, cze: 

.przestrzeniach, me 

'nie mieszkaja — i 

przyszfos*ci, a w6w 

POWIAT 

1. PlAcz6w 
2. L6di. . 
3. task. . 
4. Brzeziny 

5. t^czyca 
6. KoJo. . . 

7. Sandomierz 
8. Konin . 

9. Garwolin 

10. Lublin . 

10 powiatow 

|; Podobnie jak r: 
g^wosxi, wplywa w 

|;*miar rejonu niskie 
Jwiatach o jednakc 

l^miejscowosxi, rozm 
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cana jeden rejon=24.78 

dla wszystkich miejsco-

smy kola promieniem 

i k6l dostep do szkoty 

liwy (droga naogol nie 

;c powierzchni, jaka sie. 

>f, nie jest, jak widzimy 

niejsze, jestto w du-

nia zamieszkana (polo-

za obrebem k6l jest 

na mapkach uwidocznione) i dzieci, znajdufoce sie 

na tej powierzchni, przy?a.czone sq w projekcie 

z r. 1919 do tych szk6I, dokola ktdrych opisaliSmy 

kola. Wfasciwa powierzchnia, wyla^czona poza 

obreb rejon6w, jest wie.c znacznie mniejsza od 

powierzchni, wyfa^czonej poza obre.b k6l i stanowi6 

moze w najlepszym razie zaledwie czqSc* nie-

znaczna. powierzchni og61nej tych powiat6w. 

Poniewaz pr6by analogiczne wykazaty mniej 

wie.cej to samo w calym szeregu innych powia-

t6w, przyja.6 mozemy, ze r6znice w rozmiarze re-

jon6w, spowodowane wyf^czaniem skrawk6w po 

wierzchni niezamieszkanej, nie powinny bye* 

znaczne dla powiat6w o rzadkiem 1 powiat6w 

o gestem rozmieszczeniu miejscowosci, w przy-

blizeniu odchylenia nie powinny przekraczac 25 % 

powierzchni rejbnu. 

Sam tez system pozostawiania przy projekto-

waniu sieci szkolnej pewnej powierzchni bez do-

st$pu do szkoly, o ile nie dotyczy duzych obsza-

r6w niezaludnionych, o ktdrych mdwilismy w roz-

dziale poprzednim (lasy zwarte i bagna), a ograni-

cza sie. do malych powierzchni, nastreczad moze 

wa^tpliwosci. 

Przedewszystkiem bowiem, poniewaz spis 

mieiscowos*ci z roku 1919 byl, jak wiemy, bardzo 

niekompletny, czesto na tych, napoz6r wolnych 

przestrzeniach, moga^ mieszkac dzieci. JeSli zas 

nie mieszkaj^ — zamieszka6 mog^ w najblizszej 

przyszlosci, a w6wczas b^dz b?d^ pozbawione do-

st?pu do szkofy, ba.dz stanie sie, rzecza. konieczna. 

utworzenie nowego rejonu dla matej zazwyczaj 

powierzchni. 2eby temu zapobiedz, — nalezy nie 

wyjqcza^ poza obr^b rejonu, wzglednie przynaj-

mniej poza obreb 3 klm. w promieniu, powierz 

chni malych, mniejszych od przeci<?tnej powierz 

chni rejonu. 

Wiekszy rozmiar powierzchni, przypadajq-

cej na rejon, w powiatach o rzadkiem rozmieszcze 

niu miejscowosci w malym wiec tylko stopniu 

przypisywany moze by£ wyfaczeniu cz^sci 

powierzchni terenu poza obr^b rejon6w. 

Wi^kszy rozmiar tej powierzchni pochodzi prze-

waznie stqd, iz w powiatach o rzadkiem 

rozmieszczeniu miejscowosci przyj^czano dzieci 

do szk6l z dalszych naog6I odlegfos*ci, czyli two-

rzono faktycznie rejony wieksze niz w powiatach 

o gestem rozmieszczeniu miejscowosci. 

Pod tym wzgl^dem zasJuguje na uwag? oko-

\kznoitt ze liczba miejscowosci, przypadaj^cych 

przeci^tnie na jeden rejon, jest mniej wiecej ta sa-

ma w powiatach o rzadkiem i w powiatach o ge-

stem ich rozmieszczeniu. Liczba ta jest w pro 

jekcie z roku 1919 jakby wsp61nq miara, we-, 

dtug kt6ref, nie zdaja.c sobie z tego sprawy, usta-

lono rozmiar rejonu. Dla przykladu podajemy 

liczbQ miejscowoSci, przypadaj^cych na jeden re 

jon szkolny, w 3 grupach powiat6w: w dziesieciu 

powiatach, maj^cych rejony najmniejsze, w dzie-

sieciu, zajmuj^cych miejsce poSrednie, i w dzie-

si^ciu, maj^cych rejon najwiekszy: 

POWIAT 
klm." po 

wierzchni 

na 1 rejon m
i
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POWIAT 
klm.' po 

wierzchni 

na 1 rejon 

POWIAT 
klm.* po 

wierzchni 

na 1 rejon 

1. Pificzdw . . . . 

2. L6di 

3. task 

4. Brzeziny . . . . 

5. te,czyca . . . . 
6. Koto 

7. Sandomierz . . . 

8. Konin 

9. Garwolin . . . . 

10. Lublin 

10 powiatdw 

8.81 

8.84 

9.29 

9.97 

10.36 

10.84 

1095 

11.00 

11.10 

11.17 

10.27 

2.44 

2.96 

2.96 

3.86 

4.31 

450 

3.31 

4.36 

3.10 

2.05 

3.30 

1. Sierpc 

2. Pultusk. . 

3. Putawy . 
4. Cz^stochowa 

5. Gostynin . 

6. Krasnystaw 

7. Rawa 

8. Wtoszczowa 

9. Rypin 

10. Wielun 

10 powiat6w 

13.96 

14.00 

14.15 

14.25 

14.25 

14.41 

14.43 

14.44 

14-48 

14.59 

14.31 

3.95 

409 

3.07 

2.36 

5.66* 
2.63 

4.02 

2.60 

3 83 

3.75 

3.51 

1. Szczuczyn. 
2. Lomza . . 
3. Ostrole>a 

4. BUgoraj 

5. August6w 

6. Siedlce . 

7. Sejny . 

8. Sok61ka 

9. Wtodawa 

10. Konstantyndw 

10 powiatdw 

19.82 

20.10 

20.78 

20.83 
22.15 

22.58 

23.81 

23.91 

24.44 

24.78 

22.23 

3.27 

4.40 

3.63 

2.05 

4.17 

5.44 

3.25 

3.77 

2.40 

3.48 

3.57 

Podobnie jak rzadkie rozmieszczenie miejsco 

wosci, wplywa w projekcie z roku 1919 na roz 

miar rejonu niskie zaludnienie dziecmi. W po- . 

wiatach o jednakowej gestoSci rozmieszczenia 

miejscowosci, rozmiary rejon6w sa rozne: 

sze przy rzadszem, mniejsze przy gestszem za-

ludnieniu. 

Dla przykfadu podajemy ponizej mapy sche-

matyczne dla powiat6w: Pinczowskfego, Qarwo-

linskiego i Siedleckiego, zblizonych co do 
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rozmieszczenia miejscowosci (27.73; 27.95; 24.09), 

r6znych natomiast co do gesto$ci zaludnienia wsi 
dzie&ni (1665.6, 1347.0. 863.0) i co do rozmiaru 
powierzchni, przypadajacej na rejon (8.81, 11.10, 

22.58). Przyglsdafoc sie ustosunkowaniu k6t 
o promieniu 2.30 klm., opisanych dokola wszyst-

kich miejscowo$ci szkolnych, stwierdzamy, ze 
w powiatach o gestszem zaludnieniu nakrywajq 
sie one w daleko wiekszym stopniu, niz w powia 

tach o zaludnieniu mniejszem, co dowodzi, ze 

w tych pierwszych przyl^czano dzieci do szk6J 
z blizszych odlegiosci, niz w ostatnich. 

Jak widzimy, norms oddalenia z jakiego przy-

l^czane s^ dzieci do szkof, uzalezniano w projekcie 

z roku 1919 w bardzo znacznym stopniu od ge- . 

stosci rozmieszczenia miejscowosci i od gestosci 

zaludnienia dziedmi. Widocznie decydowano sie 

zmusza^ dzieci do ponoszenia trudu dalekiej drogi 

tylko tarn, gdzie okolica byla rzadko zamieszkana 

i maJo zaludniona. 

Stanowisko to budzid moze powazne zastrze-

zenia. Sil fizycznych dziecka nie nalezy naduzy-

wac nigdy, nawet w powiatach najrzadziej zalu* 

^ dniony 

|:; najwyzej # 
|4 mu szkp 

§ loby 

f, Mcych i 

s dnieniu 

&m 
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dnionych. W powiatach tych szukac" nalezy co-

najwyzej innych Srodk6w ku podniesieniu pozio-

mu szkolnictwa. Z drugiej jednak strony nie by-

Joby wskazane niewykorzystanie sit dziecka 

dla podniesienia organizacji szkdl w powiatach ge-

Scief zaludnionych. To tez w powiatach, wykazu-

j^cych g^stsze rozmieszczenie miejscowoSci 

i g^stsze zaludnienie, nie powinno sie redukowac 

oddalenia od szkoty ponizej normy, lecz utrzymac 

te sam^ norme co w powiatach o rzadkiem zalu-

dnieniu. Zasada^ og61n^ winno by6 calkowite wy-

korzystanie warunk6w kazdego danego terenu dla 

uzyskania szkolnictwa mozliwie jaknajwyzej zor-

ganizowaneo. 

Mozemy wi^c uznad za sluszn^ pewnq zalez-

nos"6 rozmiaru przecietnej powierzchni rejon6w 

szkolnych od rodzaju dr6g i rodzaju gleby na da-

nym terenie. Natomiast nie mozemy usprawiedli-

wic" tak daleko posuni^tej w projekcie z roku 1919 

zaleznoSci rozmiaru rejon6w od g^sto^ci rozmie-

szczenia miejscowo&i i gestasci zaludnienia wsi 

dziecmi. 

\ti 
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TENDENCJE PROJEKTU, WYWIERAJACE WPLYW NA ROZMIAR 

REJONOW SZKOLNYCH 

Mozna rozmaicie pojmowac idee podniesienla 

poziomu szkolnictwa. Np. mozna przypuszczac, 

zc najlcpiej przyczyni sic do podniesicnia tego po 

ziomu rozsianie dostatecznej liczby szk6t najwyz-

szego stopnia organizacyjnego, tych prawdziwych 

pionierdw postepu, wsrod og6Iu szkdl chociazby 

najnizej zorganizowanych. Mozna sa^dzic inaczej, 

np. ze najwazniejsze jest unikniecie szk6l najniz-

szych stopni, jako siedlisk wieloletniego na przy-

szJoSc" zacofania, natomiast nie przywia,zywac tak 

istotnego znaczenia do liczby szk6f najwyzszego 
stopnia. I t. p. 

Z pogladem na te sprawy wicizQ siQ zazwy-

czaj pewne og61ne tendencje, kt6re latwo prowa-

dzic mogs do nadawania przy projektowaniu sie-

ci szkolnej jednym rejonom wiekszych rozmiarow 

niz innym, w celu poparcia tego ustosunkowania 

szkdl wedlug stopni organizacyjnych, kt6re s'k 

uwaza za najbardziej pozqdane. 

Jezeli majac to na wzgl^dzie por6wnamy 

w projekcie sieci z r. 1919 powierzchnie strefy za-

mieszkanej w r6znych rejonach szkolnych (na tej 

powierzchni poprzestajemy, nie mogac pelnej po-

wierzchni rejonu scisle ustalic) to zauwazymy, ze 

w rejonach, skupiaja.cych mafo dzieci i przeznaczo-

nych na szkoly nizszych stopni, powierzchnie te 

mniejsze s^, nizeli w rejonach, skupiajqcych duzo 

dzieci i przeznaczonych na szkoly stopni wyz-
szych. 

Dla zilustrowania tych r6znie zapozyczylismy 

z map sieci szkolnych kontury stref zamieszka-

nych wszystkich rejon6w, zaprojektowanych na 

wsi w czterech powiatach (1. Sieradz, 2. Miech6w; 

3. Sandomierz, 4. Tomasz6w), i ugrupowalismy 

je w osobne szeregi, zaleznie od liczby dzieci. 

W tern sztucznem ugrupowaniu przedstawione sa 

one na str. 97. Widzimy, jak powierzchnie stref 

zamieszkanych wzrastaja. stopniowo, w miare 

gdy si? posuwamy od rejon6w, licz^cych mniej 

dzieci, ku rejonom, licz^cym wi^cej dzieci. Szcze-

g61nie duze r6znice dotyczq rozmiaru powierzchni 

strefy zamieszkanej w rejonach, skupiaja^cych po-

nizej 60, wzgl^dnie 61 — 100 dzieci z jednej, 

i w rejonach, skupiajqcych powyzej 200, wzglQd-

nie powyzej 250 dzieci, z drugiej strony. 

Scisle biorqc, r6znice w rozmiarzc powierz 

chni strefy zamieszkanej same przez sic nie swiad-

CZ3 jeszczc o roznicach w rozmiarzc powierzchni 

caJkowitych rejonow. Mate strefy zamieszkane 

otoczone mogq bye znacznemi pasami powierzchni 

niezamieszkanej rejonu, natomiast duze — wypel-

nia6 rejon calkowicie. Kozmiar stref bytby w obu j 
tych wypadkach rozny, a rozmiar rejonow pomi-
mo to moglby byd jednakowy. 

Jesli jednak przyjrzymy siQ wJasciwemu po-
Jozeniu rejonow na mapach powiatow, stwierdzi-
my, iz prawie zawsze tuz w poblizu stref maJych 

mieszkajq dzieci, s^ tylko przyJ^czone do inne-

go, s^siedniego rejonu. Roznica w rozmiarze 

stref zamieszkanych nie jest wiec bynajmniej wy-
wotana roznica, warunkow otoczenia. Wiqze sie 
ona z roznica, rozmiaru calkowitych rejon6w i wy-

nika ze scisle okreslonych tendency] projektu. 

Bardziej doktadne obliczenia, stwierdzaja.ee, 
iz w projekcie z roku 1919 rejonom, moga.cym 
skupic wieksz^ liczbe. dzieci, nadawano wiekszy 
tez rozmiar, przeprowadzilismy w nastepuja.cy 

TowiM.M.*e> 

sposob: W 15-tu powiatach (1. Btonie, 2. Prza-

snysz, 3. Rypin, 4. Skierniewice, 5. Lask, 6. Sie 

radz, 7. Turek, 8. Miech6w, 9. Sandomierz. 10. 

Bilgoraj, 11. Hrubiesz6w, 12. Lublin, 13. Toma-

szow, 14. August6w, 15. Kolno) zakreslilismy gra-

niCQ strefy zamieszkanej we wszystkich rejonach, 

zaprojektowanych na wsi, i opisalismy w kazdym 

punkcie szkolnym koto promieniem 2.30 klm. (po-



owyzej 200, 

jiej strony. 

rozmiarze powierz-

i przez siQ nie swiad-

zmiarze powierzchni 

strefy zamieszkane 

i pasami powierzchni 

niast duze — wypet-

iar stref bylby w obu 

zmiar rejonow pomi-

sie. wlasciwemu po* 

powiatow, stwierdzi-

poblizu stref matych 

tfzyfeczone do inne-

iznica w rozmiarze 

wi(?c bynajmniej wy-

toczenia. Wi^ze sig 

witych rejori6w i wy-

mdencyj projektu. 

:enia, stwierdzaj^ce, 

rejonom, mog^cym 

, nadawano wiQkszy 

ismy w naste.puj^cy 

l (1. Blonie, 2. Prza-

wice, 5. task, 6. Sie-

; 9. Sandomierz. 10. 

2. Lublin, 13. Toma-

10) zakreslilismy gra-

wszystkich rejonach, 

opisalismy w kazdym 

lieniem 2.30 klm. (po-
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POWIATY. Sieradz, Miechdw, Sandomierz, Tomaszow. 

W I E 6, 

Rcjony, liczgce poniiej 61 dzieci: 

Rejony, Mczqce 61 — 100 dzieci: 

Rejony, liczgce 101—150 dzieci 

Rejony, liczgce 151 — 200 dzieci: 

Rejony, llczgce 201 — 250 dzieci 

Rejony, liczqce. 251-300 dzieci: 

Rejony, licz^ce 301 dzieci iwyzej: 

f © O © ~ 

<Sr 
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wierzchnia kola o promieniu 2.3 klm. zblizona jest 

do przecietnej powierzchni rejonu w projekcie 

z r. 1919). Pordwuujqc w kazdym rejonie kon-
tur strefy zamieszkanej z obwodem kola, ustalic 
mozemy, w jakim stopniu strefa ta siega poza 

obrcjb kola, w jakim zas nie dochodzi do je-
go granic. Wypadek pierwszy bedzie swiadczyl 
o przyta.czeniu dzieci do szkoly z odleglosci dal-
szej od przecietnej, drugi — o nieprzytaczeniu 
dzieci do szkoty pomimo odlegtosci mniejszej od 
przecietnej. Uwidocznia to za^czony wyzej (p,. 
str. 96) rysunek schematyczny. Powierzchnia ,,C". 
obejmujaca tQ czesc strefy zamieszkanej rejonu, 

kt6ra wykracza poza obreb kota — swiadczy 
o przylaczeiiiu dzieci zdaleka..Powierzchnia ,,B , 
Iczaca wewimtrz kola, pomicdzy konturcm strc-

iy zamieszkanej a obwodem kola, o ile jest za-

mieszkana, swiadczy o nieprzylaczeniu do daiie-

go obwodu dzieci, zamieszkatych blisko. Im wie-

cej dzieci ma pewien rejon lub grupa rejon6w na 

powierzchni ,,C", im zas mniej na powierzchni 
MB", — tern silniej wykorzystano warunki oto-

.czenia na rzecz duzego rozmiaru rejonu. I od-

wrotnie. 

Mozemy wiec podzielic ogot rejonow na gru-

py, zaleznie od zaludnienia dziecmi, i nastepnic 

ustalic, jaki w kazdej grupie odsetek stanowia rc-

jony, do ktorych przyta.czonb dzieci z powierz 

chni ,,C" i do ktorych, nie przyta.czono dzieci z po 

wierzchni ,,B". Rezultat tych obliczen dla wymic-

nionych 15-u powiatpw podajemy ponizej: 

15 p o w i a t 6 w. — W i e s« 

A. Liczby bezwzgl^dne 

Rejon6w og61em . 

do kt6rych przy^czo-

no dzieci z pow. BC" 

do kt6rych nie py* 
czono dzieci zpow.MB' 

iczby wzgl^dne 

Rejon6w ogdlem 

do kt6rych przylqczo-

no dzieci z pow. MC" . 

do kt6rych nie przyJ^-
czono dzieci z pow. ,.B* 

Z tablic widzimy, ze im bardziej zaludniony 

jest rejon, tern czesciej spotykamy w nim dzieci. 

przytaczone zdaleka (z powierzchni ,,C", czyii 
z poza oddalenia 2.3 w promieniu) i tern rzadziej 

znajduja. sie w nim w poblizu puaktu szkolnego 

(na powierzchni ,,B", w obrebie 2.3 kilm.) dzieci, 

w obreb rejonu nie wtaczone. Bardziej miaro-

dajne sa. liczby pierwsze, odnosz^ce sie do zalud--
nienia powierzchni ,,C", liczby bowiem, dotycz^ce? 

zaludnienia powierzchni ,,B", w obrpb rejonow j 

nie wta.czonej, sa. w znacznym stopniu zneutrali-( 
zowane, wskutek tego, ze w wielu wypadkacli'j 
zaliczane s<t te same dzieci jako nie wtqezone doj 

dwuch i wiQcej rejonow sqsiednich. 
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Ponizej (por. tablicz.) podajemy jeszcze prze-
cietna. liczbe dzieci, przypadajqca. na . powierz-
chnie ,,C" w grupach rejonow o roznem zaludnie-
niu. Widzimy, ze nietylko liczba wypadkow przy-

fqczenia dzieci z powierzchni ,,C", ale i liczba 
dzieci przylqczonych jest tern wieksza, im rejon 
jest bardziej zaludniony. 

Istotnie. Na powierzchnie ,,C" w rejonach, 
liczgcych 41 — 60 dzieci, przypada przecietnie 
da 15-tuv powiat6w zaledwie 1.4 dzieci, w rejo 
nach, liczqcych 61 — 100 dzieci, — 4.1, nato-
miast np. w rejonach, licza_cych 251 — 300 dzie 
ci — 39:4, a w rejonach, liczqcych 301 dzieci i wy-
zej ■— 50.7. i , 

Dochodzimy w ten sposob do wniosku, ze r6z-
ny rozmiar powierzchni strefy zamieszkanej re 

jonow szkolnych spowodowany jest w projekcie 
z r. 1919-tem, iz wszedzie, gdzie istniaJy warunki 
do utworzenia rejonu o wiekszej liczbie dzieci, 
w wiekszym stopniu wykorzystano otoczenie, to 
znaczy z dalszej odlefflosci przyfa.czono dzieci, 
niz tam, gdzie tych warunkdw nie byfo i gdzie 
z gtfry zamierzano utworzyc rejon o mniejszej. 
liczbie dzieci. Postepowanie takie budzic jednak 
moze bardzo powazne zastrzezenia. 

Przedewszystkiem zaznaczyd nalezy czeste 
uchybienia natury formalnej. Usifujqc nadac duzy 

g" rozmiar rejonom, maja.cym skupiac duzo dzieci, 
przekraczano daleko czesciej, niz przy projekto-
waniu rejondw, skupiaja.cych mafo dzieci, zastrze-
zonq prawnie norme drogi dziecka do szkoJy, w^^-

nosza.ca. 3 kilometry. Coprawda do przekroczenia 
tej normy przyznaja. sie inspektorowie, projek-
tujqcy siec, bardzo rzadko: np. w 16 powiatach 
(1. BJonie, 2. Skierniewice, 3. Rypin, 4. Prza-
snysz, 5. Lask, 6. Turek, 7. Sfupca, 8. Sieradz, 
9. Tomaszdw, 10. Hrubieszow, 11. Lublin, 12 
Miechow, 13. Sandomierz, 14. SuwaJkl, 15. Kol 
no, 16. Augustow) na ogtffem 1594 rejon6w, dla 
ktorych podano odlegfosc kazdej miejscowo^ci od 
szkoly, fakt przekroczenia drogi 3 kilometr6w no-
towano zaledwie w 9-ciu wypadkach. 

Liczbom tym nie nalezy jednak ufac. 

Oto w tych samych powiatach, z kazdego 
punktu szkolnego, pofozonego na wsi, opisali^my 
kolo promieniem rownym 3 kilometrom i obliczy-
lismy, w ilu rejonach sa. dzieci przylqczone z od-
legJosci dalszej, niz 3 kirn, w promieniu. Chociaz 
odlegJosc 3 klm. w promieniu odpowiada zwykle 
drodze dluzszej, niz 3 klm., otrzymalismy mimo 
to stosunkowo bardzo duza. liczbe rejondw, w kto 
rych przyla_czono dzieci z tak daleka. Dotyczy to 
g!6wnie rejonow o duzej liczbie'dzieci. Przy-
patrzmy sie liczbom: 
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16 powiatow. — W i e s: 

A. L-iczby bezwzgl^dne. 

Widzimy, ze \v rejonach, skupiajacych duzo 

dzieci, znacznie czesciej przekraczano odleglosc 

3 kltn. w promieniu, niz vv rejonach, skupiaja.cych 

mato dzieci. ZwJaszcza czeste S3 wypadki prze-

kraczania tej odletflosci w rejonach, licz^cych 

powyzej 250 dzieci. 

Jak powazna. jest liczba rejonow, skupiaja 

cych ponad 200 dzieci, w ktorych dfugosc rzeczy-

wistej drogi dziecka do szkoly przekracza 3 kilo-

metry, daj3 pojecie tabliczki liczbowe, zamiesz-

czone na nastQpnel stronie (p. str. 101). Ulozo-

ne one zostaty po wymierzeniu najblizszej drogi 

do szkoJy (wedtug mapy w skali 1 : 100000) dla 
wszystkich miejscowoSci kazdego rejonu, skupia-

jc?cego ponad 200 dzieci (bralismy zawsze drogQ 

od kraiica kazdej miejscowosci do tego punktu, 

w ktorym w projekcie z r. 1919 wyznaczono szko-

t§). Z liczb widzimy, ze przeszfo Vs czesc rejo 

now, skupiajacych ponad 200 dzieci, przekracza 

zastrzezon^ prawnie norm^ 3 kilometrow, ze przy-

tem przekraczanie tej normy zachodzi czQSciej 

w rejonach, licz^cych 251 — 350 dzieci, niz w re 

jonach, liczacych 201 — 250 dzieci i czesciej 

w okolicach o rzadszem zaludnientu wsi (up. wo-

jew. BiaJostockie), niz w okolicach o zaludnieniu 

gestszem (np. wojew. Kieleckie). 

Juz chociazby z formalnych wzgledow, we -

wszystkich tych wypadkach, w ktorych droga do 

szkoJy 

korekta pn 

' riie dotyczQ rej 

IVejony si 

wojew6dztwo 

W0JEW6DZTW0 

1. m. Warszawa . 

2. Warszawskie . . 

3. Lddzkie . . . . 

4. Kieleckie. . . 

5. Lubelskie . . 

6. Bialostockie bez 
pow. Blalost-go 

Wazniejsze od 
|; rzeczowe. Dotyczii 

h4 by rcioii6w, nietyll 
M szkoly przekracza ;■ 
|p Wli do normy 3 kil< 
||;;nie rejonoin, inogeje 
P'wiQkszych tez roz? 
|^z r. 1919 z dazenia 

i^wysokich stopni orj, 
g£.mo przez siQ, zasfu 

lijednak wypadku « 

I 
t 
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my zawsze drogQ 

:i do tego punktu, 

wyznaczono szko-

;zto V» czqsc rejo-

dzieci, przekracza 

ometrow, ze przy-

zachodzi czQ^cicj 

0 dzieci, niz w re-

dzieci i czesciej 

ieniu wsi (np. wo-

;ach o zaludnieniu 

). 

:h wzgledow, we 

ktorych droga do 

szkoly przekracza 3 kilometry, nasta.pic winna 

korekta projektu. A poniewaz wypadki te g?6w-

' nie dotycz^ rejonow, skupiaja.cych duzo dzieci, 

wynikiem korekty bedzie pokazne zmniejszenie 

sie liczby rejonow, moga.cych si? szczycic tak wy-

sok^ liczba. dzieci, jak 201 i wyzej, lub 251 i wyzej. 

Rejony szRolne, w Ktorych droga do szKoly przekracza 3 Kilometry 

Wazniejsze od formalnych sa, jednak wzgledy 
rzeczowe. Dotycza, tez one znacznie wiekszej licz 

by rejonow, nietylko tych, w ktorych droga do 

szkoly przekracza 3 kilometry, lecz i tych, w kto 

rych do normy 3 kilometrow nie dosiega. Nadawa-

nie rejonom, mogqcym skupic duz^ liczbQ dzieci, 

wiekszych tez rozmiarow, wynikto w projekcie 

z r. 1919 z dqzenia do zwie.kszenia liczby szkot 

wysokich stopni organizacyjnych. Da.zenie to, sa-

mo przez si<j, zastugiwaloby na uznanie. W tym 

jednak wypadku sprawa si^ komplikuje, gdyz 

w istocie podniesienie stopnia organizacyjnego 

jedriych szkol odbywa sie kosztem innych szk6f? 

kt6rych poziom wskutek tego sie obniza. 

Wyraznie to widac z paru przyktad6w roz-

wia^zania sieci szkolnej, ik>nizej zafa.czonych (p. 

str. 102), zaczerpnietych z projektu z roku 1919. 
Jak widzimy, w powiecie Rypinskim wies Ba-

chorz, w powiecie Przasnyskim wies Jano-

wi^ta, w powiecie Skierniewickim wies Kawe-

czyn, w pow. Sandomierskim wies Zimnawoda, 

w powifecie Laskim wies Lazy, w powiecie Mie-

■*« 

41 

1 

:i 



102 
CZE.SCI1I: ZASADY PROJEKTU S1EC1 SZKOLNEJ *:■ M 

chowskim czqsc wsi Poskwitow, — kazda z tych 

wsi przyla.czona zostala nie do szkoly najblizszej 

od niej (szkoly we wsiach: Dobre, Ogl<?da, Drzew-

ce, Wolka Laz., Chocim, Poskwitow), lecz do 

szkoty, lez^cej dale] (szkoly we wsiach: Radomin, 

LaniQta, Godzianow, Bogorja, Restaszew Cment., 

Iwanowice). 

Sztucznie wiec zwiQkszano ' liczbe. dzieci 

w tych rejonach, ktore i bez tego miatyby ich 

stosunkowo duzo, ogalacaja.c w tym celu z dzieci 

te rejony, w ktorych nawet przy najwiek-

szym wysitku nie mozna uzyskac wiekszej ich 

liczby. Mozna coprawda powolywac siQ na to, 

ze ze szkofy wyzej zorganizowanej korzysta wiQ-

cej dzieci, niz ze szkoty nizej zorganizowanej, 

ze wiQC robi si? w tym wypadku przywilej dla 

wiQkszosci a krzywde. dla mniejszosci. Wzgla.d 

ten nie tagodzi jednak bynajmniej calej niespra-

wiedliwosci takiego systemu. 

Predzej chyba mozna byloby usprawiedliwic 
tendencjQ wprost odwrotna.: nadawania wi^ksze-

go rozmiaru rejonom, w ktorych trudno skupie 

duzo dzieci, kosztem rejonow, w ktorych latwiej 

o stworzenie duzego skupienia. W tym wypadku 
tendencja bytaby przynajmniej skierowana ku 

pcwnemu wyrownaniu, nie zas ku zwiQkszeniu 

nierownosci szkol pod wzgl^dem stopnia organi-

zacyjnego. 

Najsluszniej chyba jednak uzaleznic rozmiar 

rejonow szkolnych nie od tych wzglQdow ubocz-* 

nych, a od czynnika objektywnego, jakim jest 

norma drogi, ktora. uwazamy za mozliwa. do prze-

bycia dla dziecka. Ani przekraczac tej normy, ani 

obnizac jej nie nalezafoby zar6wno wtedy, gdy 

chodzi o rejon, mog^cy skupie duzo dzieci, jak 

i wtedy, gdy chodzi o rejon, moga.cy ich skupie 

mafo. Znalazlaby tu wyraz zasada, iz ludnosc ma 

prawo wykorzystac warunki swego potozenia 

w rownym stopniu wszQdzie. Zaludnienie rejo- . 

now zostaloby uzaleznione bezposrednio od \ 

stosci zaludnienia danej okolicy. W mysl tej zasa- j 

dy w podobnych jak powyzsze wypadkach kie-

rowac si? nalezaloby wytqeznie normami odda-'j 

lenia i przyla.czac wies sporna. do tej szkoly, do j 

ktorej jest blizej. 

System nadawania wiQkszych rozmiarow re-i 

jonom, moga.cym skupie znacznq liczbQ dzieci, 1 
mniejszych zas rejonom, mogqeym skupie ichj 
malo, stosowany byl w projekcie z roku 1919. na| 
bardzo szeroka. skalQ. 0 ile sie przeto zgodzimyj 
iz nie jest on uzasadniony, wymagac musimyf 
gruntownej przerobki calego tego projektu. Na-i 

st^pstwem takiej przerobki byloby zmniejszeniej 

siQ liczby rejonow krancowych typow, czyli re-| 
jonow o bardzo duzem zaludnieniu z jednej i bar-] 

dzo malem z drugiej strony, na korzysc rejonow| 
srednich typow — o sredniej normie zaludnienij 

daja.cej podstaw? dla szkof srednich stopni organi-] 

zacyjnych. 
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ROZDZIAL XVI 

CZYNNIK INDYWIDUALNY W PROJEKTOWANIU ROZMIARU I KSZTALTU 

REJON6W SZKOLNYCH 

Procz warunkow zewn(?trznych i pewnych 

ogdlnych tendencyj, o rozmiarze rejonu szkolne-

go decyduje w projekcie z r. 1919 w bardzo du-

zym stopniu czynnik indywidualny. 

Stwierdzamy mianowicie cze.stokroc w po 
wiatach, bardzo zblizonych pod wzgl^dem warun 

kow geograficznych i zaludnienia, wre.cz rozne 

normy przeciejnej powierzchni rejonu szkolnego. 

Porownajmy up. powiaty: Lodz, Lask, Brze-

ziny—z jednej, i Sieradz, Wieluh, Kalisz—z dru- , 

giej strony. Wszystkie warunki, ktorym mozemy 

przypisywac wpjyw na rozmiar rejonu, sa. w nlch 

prawie jednakowe, natomiast rozmiar rejonu 

w powiatach pierwszej grupy jest znacznie mniej-

szy, niz w powiatach grupy drugiej. Uwidoczriia-

J4 to liczby nizej podane: 

W innych znowu powiatach, wprost naod-

wrot, warunki zewn^trzne sa, nieraz bardzo roz 

ne, natomiast normy przeciQtnej powierzchni, 

przypadaj^cej na rejon, zblizone. Dla przyktadu 

dos*c porownac ze sob^ chociazby powiaty: Ra-
dom i Bielsk albo tez Kutno i Jan6w: 

Czynnikowi indywidualnemu przypisac mu-

simy te przedewszystkiem r6znice w rozmiarze 

rejonow szkolnych, dla ktorych nie znajdujemy 

podstaw w postaci roznicy struktury warunkow 

zewnejrznych. Do tych wypadkow hynajmniej 

siq jednak wpfyw czynnika indywidualnego nie 

ogranicza. Czynnik ten wystepuje rowniez tarn, 

gdzie wsptifdziataja. z nim roznice warunkow ze-

wnetrznych i odgrywa wogole w projekcie z r. 

1919 bardzo duz^'role, — w znacznym, bye moze 

stopniu dlatego, ze ,,Instrukcja w sprawie opra-

cowania sieci szkolnej" nie wyznaczaJa zadnych, 
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bardziej okreslonych norm dla rozmiaru rejonu 

szkolnego i nie ustalata zaleznbsci tego rozmia 

ru od takich lub innych warunkow*. 

Przedewszystkiem juz norme oddalenia, z ja-, 

kiego nalezy przyl^czac dzieci do szkot, mozna 

bylo interpretowac w znacznym stopniu dowol-

nie. Dekret o obowiqzku szkolnym jak rowniez 

Instrukcja w sprawie opracowania sieci szk. 

(a potem Ustawa o zakt. i utrz. publ. szk. powsz.) 

mowity tylko tyle, ze droga dziecka do szkoty 

nie powinna przekraczac 3 kilometrow. Jaka. je-

dnak powinna bye ta droga w rzeczywistosci, czy 

zblizona. do 3 klm., czy tez znacznie nizsza., o tern 

wskazowki pozytywnej brakowalo. Conajwyzej 

posrednio, ze wzgledu na za.danie osia.gniecia mor 

zliwie najwyzszego poziomu szkolnictwa, mozna 

byto wnosic, iz normQ drogi wykorzystac nalezy 

mozliwie wszedzie do ostatecznej granicy, okre-

slonej liczba. 3 kilometrow. Tak jednak, widac, nie 

rozumowano, gdyz w normach najdalszej drogi 

do szkoty spotykamy w projekcie z r. 1919 ogrom-

na. skale , roznic, ktorym czasem towarzysza., 

a czasem nie towarzysza. roznice warunkow ze-

wnetrznych. 

Dla zilustrowania tych roznic wybralismy 3 

pary powiatow, zblizonych pod wzglgdem zalud-

nienia, wymierzylismy we wszystkich rejonacli 

kazdego powiatu droge najdtuzsza. i zestawilismy 

te najdiuzsze drogi w poszczegdlnych rejonach 

wedfug skali dhigosci, jak to wskazuje zata.czona 

ponizej tabliczka: 

Porownuj^c kolejno powiaty: Btonie i Grojec, 

Mtawa i Rypin, Biala i Konstantynow, stwierdza-

my duze roznice w skali drog najdtuzszych, po-

mimo jednakowych mniej wiecej warunkow za-

ludnienia. Tak wiec w pow. Btonskim mniej mamy 

drog dtugich (3 klm. i wyzej) niz w pow. Grojec-

kim, w pow. Mtawskim mniej niz w Rypinskim, 
w pow. Bialskim raniej niz w Konstantynowskim. 

Z temi roznicami idq w parze roznice przecietnej 

dlugosci drog najwiekszych w rejonie, jak tez 

w znacznym stopniu roznice w rozmiarze powierz-

chni, przypadaj^cej na rejon. A nie s^ to bynaj-

mniej wypadki odosobnione, kraftcowe, specjalnie 

wybrane. 

Powodem roznicy rozmiaru rejonu byty wiec 

bardzo czQsto rbznice stosunku osob, proje-

ktuj^cych siec, do normy oddalenia, z jakiego na 

lezy przytaczaC dzieci do szk6I. Te roznice 

dostrzec mozna nieraz bezposrednio przy prze-

gla.daniu map sieci szkolnej z roku 1919. Przyj-

rzyjmy sie naprzyklad mapom stref zamieszka-

nych w rejonach, zaprojektowanych w pow. Las 

kim i w pow. Tureckim (p. str. 105), a odrazu zau-

wazymy, ze w pow. Laskim przyta.czone sa. dzieci 

do szkot ze znacznie blizszych naogot odlegtosci 

niz w pow. Tureckim. Tarn gdzie w pow. Laskim 

zrobiono 2 lub 3 rejony, w pow. Tureckim zrobio-', 

noby jeden rejon. (Dla utatwienia porownania obic j| 

mapy sfotografowane zostaty w tej samej skali).* 

W catym znow szeregu powiatow zauwazyc-: 

mozna chwiejnosc stosunku osob, projektuj^-' 

cych siec, do normy oddalenia dziecka od szkoty ;| 

do jednej szkoty przyt^czano dzieci z bardzo da-| 

leka, do innej, sqsiedniej, tylko z bardzo bliskaj 
Nieraz dwa — trzy rejony zmiescic moznabyj 
w granicach jednego, w tym samym powiecie| 
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Dla ilustracji podajemy ponizej urywki projektu 

sieci z\ powiatow: Augustowskiego, Laskiego 

i Sandomierskiego. Najwidoczniej gra tu glowna 

role czynnik indywidualny, gdyz zadnych powaz-

nych zewnetrznych powodow dla tak duzej roz-

nicy w rozmiarze poszczegolnych rejonow nie 

znajdujemy. 

Procz roznic stosunku osob, projektuja^cych 

siec, do norm odlegtosci dziecka od szkoly, miec 

jcszcze nalezy na wzgledzie roznice stosunku do 

ksztattu rejonu szkolnego. Najelementarniejszem 

wymaganiem winno bye, azeby rejon zajmowal 

jaknajwickszci powierzehnie, na jak*i pozwala 

przyjeta riorma drogi, azeby wiQC skupiat w szko-

le wszystkie dzieci, zamieszkate w obrebie tej 

normy. W idealnych warunkach ksztatt rejonu 

vrinien sig zblizac do kota, wzglgdnie do szescio-

k^ta foremnego, ktorego srodkiem bytby punkt 

szkolny, a promieniem — oddalenie, odpowiada-

J4ce normie drogi dziecka do szkoly. 

Ta prosta zasada geometryczna jest w pro-

jekcie z roku 1919 naruszana na kazdym kroku, 

przytem w niektorych powiatach w wiekszyrn, 

w innych — w mniejszym stopniu. Raz po raz spo-

tykamy rejony, maj^ce ksztatt nieforemny, wy-

dluzone w pewnych kierunkach (czesto tylko 

vv jednej linji), pozostawiajqee poza obrgbcin re 

jonu wiele dzieci, zamieszkafycli stosunkowo 

blisko^od szkoty. W pewnym stopniu te nieeko-

nomiczne ksztaJty rejonow mozna ktasc na karb 

tych lub innych czynnikow zewnQtrznych (prze-

szkody naturalne, granice administracyjne, lepsze 

drogi, lepsze pofozenie punktu szkolnego i t. p.), 

w znacznej jednak mierze przypisac je nalezy nie-

dostatecznemu zrozumieniu znaczenia tej zasady 

u os6b, projektuja.cych siec szkolna. 

Z rozwazan tych wynika, ze czynnik indy 

widualny odgrywat w roku 1919 przy ustalaniu 

rozmiaru i ksztaJtu rejonow szkolnych role ogro-

mn^. Nawet tarn, gdzie w gre wchodzity odmien-

ne warunki zewnetrzne, uzalezniano od' tych wa-

runkdw ksztatt i rozmiar rejonow szkolnych 

w najzupetniej dowolny sposob. 

Z ogolnego stanowiska nie jest jednak do-

puszczalne, azeby w jednym powiecie przyla.-

czano dzieci do szkot zdaleka i przez to osia.gano 

duze skupienia i wysokie stopnie szk6t, w innym 

zas przyla.czano dzieci li tylko zbliska, osiajjaja^c 

mate skupienia i niskie stopnie szk6f. Ze wzgledu 

na te niejednolitosc opracowania, projekt z roku 

J919 wymagac musi gruntownej przerobki. 

Jak wspominalismy, podstawa. takiej prze 

robki winno bye ustalenie normalnego rozmiaru 

rejonu szkolnego i sciste okreslenie odchylen, kto-

rym rozmiar ten moze ulegac" w specjalnych wa 

runkach. Trzeba tez zwrocic uwage na stronc 

techniczii£\ systemu projektowania rejonow, kto-

. ra winna umozliwiac zachowanie zgory ustalonei. 

przeciQtnej normy rozmiaru rejonu szkolnego. 

Pod tym wzgledem najpraktyczniej chyba 

postugiwac siQ przy projektowaiiiu rejonow szkol 

nych ruchomq siatk^ kotek lub szescioka.tow fo-

remnych o promieniu, odpowiadaj^cym prze-

cietnemu rozmiarowi rejonu szkolnego, przyje-

temu zg6ry (promieniowi 2.50 klm. odpowiada 

np. szes*cioka.t o powierzehni 16.24 klm.2, pro 

mieniowi 2.80 klm. — szescioka.t o powierzehui 

20.36 kirn.2 it. p.). Takie geometryczne szablony 
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[^cym prze-

przyje-

M.< odpowiada 

*, pro-

^powierzchni 

) szablony 

rejonow wykrajac np. mozna z kalki, w skali, od-

pcwiadaja.cej skali mapy, i potem nakladac na 

maps terenu, obrazuja.ca. warunki zewnetrzne 

oi az rozmieszczenie dzieci w wieku szkolnym. 

Mozna nawet ustalic w przyblizeniu zgory liczbs? 

takich koJ lub szescioka.tow, dzielac catkowita. 

powierzchniQ terenu szkolnego przez powierz-

chnie szesciokqta, przyj^tego za norm^ rozmiaru 

rcjonu. 

PosJugiwanie siQ takiemi szablonami daje 

moznosd zapobiezenia zbytniej nierownomierno-

sci rozmieszczenia szkot i zbvtniej nierownosci 

rozmiaru rejonow szkolnych. Przestrzegac tylko 

nalezy, azeby szablony nie zachodzify zbytnio je-

den na drugi i azeby na mapie nie pozostawafv 

poza obr^bem tych szablonow obszary zalud-

nione. 

Przyjrzyjmy sie zaJa.czonej ponizej mapce 

pow. Janowskiego, na ktorej we wszystkich 

punktach szkolnych opisano kota odpowiadaja.ce 

pizecietnemu rozmiarowi rejonu. Powierzchnie 

k6l, zachodza.ce jedna na druga., zostaty na tej 

mapce zakreskowane (pojedynczo, gdy nakla-

daj^ si? dwie powierzchnie, podw6jnie — gdy 

tizy lub wiecej), a cz^§ci powierzchni powiatu, 

leza.ce poza obr^bem k6f, oznaczone kropkami. 

Odrazu sie tu uwidoczniajq wszystkie miejsca, 

w ktorych punkty szkolne zaprojektowano zbyt 

gesto (duze ptaszczyzny zakreskowane), jak tez 

miejsca, z kt6rych niema dostepu do szko? 

(plaszczyzny zakropkowane). Sprawdzenie, czy 

powierzchnie, z kt6rych niema dostepu do szkol, 

nie sa, zamieszkane, jest dzi^ki mapce bardzo 

uiatwione. Oczywi^cie, granice k6\ daj£t tylko 

ogoln^ orjentacj? co do wfa§ciwych oddalen dzieci 

od szkof, — nalezy potem te oddalenia sprawdzic 
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wedlug rzeczywistej dlugosci dr6g i odpowiednio 

skoregowac*. 

Szablony ruchome nietylko ulatwiaja, utrzy-

manie normalnego rozmiaru rejonu, lecz nadaja. 

si? tez najzupelniej do prob rozmieszczenia 

punkt6w szkolnych i zakreslenia granic rejondw. 

Mozna przy ukfadaniu ich na mapie uwzglednic 

wszystkie wskazania co do pofozenia rejonofw 

wzgledem granic teren6w szkolnych, predesty^ 

nowania miejscowoSci o duzem zaludnieiiiu i t. p., 

o kttirych by la mowa wyzej. >■ 

Pr6b rozmieszczenia rejonow wykonac na-

lezy caty szereg, mamy tu bowiem zazwyczaj 

rozne mozliwosci i zgory nie mozemy przewi-

dziec, ktore rozwi^zanie jest najlepsze. Dopiero 

z kilku prob, po scisfem wyznaczeniu i sprawdze-

niu granic rejonow i po ustaleniu zaludnienia kaz-

dego rejonu dziecmi, wybrac nalezy najlepszi^. 

t. zn. t$, ktora, czyni^c zadosc wszelkim innym 

wymaganiom, daje zarazem najlepszy rezultat dla 

poziomu szkolnictwa, czyli wyraza siq w jaknaj-

mniejszej liczbie rejonow o matem i jaknaj-

wi^kszej liczbie rejon6w o duzem zaludnieiiiu. 
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ROZDZIAH XVII 

ZALUDNIENIE REJON6W SZKOLNYCH DZIECMI W PROJEKCIE SIECI Z ROKU 1919 

Intencja. projektu z roku 1919, w mysl wska-

zan ,,Instrukcji", byto zapewnienie wszystkirn 

dzieciom, zarejestrowanym przy spisie, dostepu 

do szkoty, wl^czenie wise wszystkich dzieci 

w obreb rejon6w szkolnych. W idealnym przeto 

wypadku liczba dzieci w rejonach szkolnych od-

powiadataby liczbie dzieci, zarejestrowanych 

. przy spisie. 

W rzeczywistoSci tak nie jest; np. og61na 

liczba dzieci, zarejestrowanych przy spisie, wy 

nosi 1954198, tymczasem ogolna liczba dzieci, 

wla.czonych w obr<?b rejonow szkolnych wynosi 

1952256, jest wiec mniejsza o 1942 dzieci. Pierw-

szym powodem roznicy jest to, iz w cafym sze-

regu wypadkow nie sposob byto skupic w jednym 

ptinkcie tyle dzieci, ile potrzeba dla zatozenia 

szkoty (wedtug ustawy conajmniej 41 dzieci) 

i nieraz dzieci te wyfa.czono poza obr?b sieci 

szkolnej, czyli pozostawiano bez dostepu do szko 

ty. Jest jednak jeszcze inny powod rozbieznos*ci 

pomi^dzy liczba. dzieci wedtug spisu i liczba. dzie 

ci, wl^czonych w projekcie sieci w obreb rejonow. 

Powodem tym sa. niedokfadnosci opracowania 

projektu, polegaj^ce na tem, iz przy projektowa-

niu rejon6w nieraz pewna. grupQ dzieci opuszczo-

no, inn^ zas uwzgledniono dwa lub wiQcej razy (te 

same dzieci wla.czono do dwuch lub kilku rejo 

now sa.siednich). Niema powiatu, wolnego od 

tych niedokJadnosci: w niekt6rych coprawda 

roznica dotyczy zaledwie kilkorga lub kilkudzie-

sieciu dzieci, w innych natomiast obejmuje cale 

sttki (do tej ostatniej grupy nalez^ naprzyktad: 

Grojec, Lowicz, Rypin, Radomsko, Turek, Kon-

skie, Olkusz, Radom, Qarwolin, Hrubiesz6w, 

Krasnystaw, Lubart6w, Pufawy, Siedlce). Przy-

stepujqc wiec do zbadania zaludnienia rejon6w 

dziecmi, musimy bye przygotowani na to, iz w 

projekcie z roku 1919 na terenach zupetnie zam-

kniQtych liczba dzieci w rejonach nie bedzie iden-

tyczna z liczb^ dzieci, zarejestrowanych przy 

spisie. 

Poznanie zaludnienia rejon6w, zaprojektowa-

nych w roku 1919, jest bardzo wazne, gdyz od licz-

by dzieci w rejonie zalezy poziom organizacyjny 

szkoty. A poniewaz projekt z r. 1919 uzyskai apro 

bate nietylko lokalnych wtadz szkolnych pan-

stwowych, lecz i czynnikow samorza^dowych, 

uwazad naog6l mozemy, iz wprowadzenie go 

w zycie nie napotkatoby na wieksze trudno§ci. 

Zaludnienie przecietne rejonu szkolnego uzys-

kac mozna, dziela.c liczbe dzieci w rejonach wed-

lug projektu z roku 1919 (ogdlem: 1952256, na 

wsi: 1387629, na wsi wfaSciwej: .1252892) przez 

liczbe rejon6w (ogotem: 8618, na wsi: 8420, na 

wsi wfasciwej: 8139). — Wynosi ono: og6tem, 

dla miasta i wsi: 256 dzieci, dla wsi: 165 dzieci 

i dla wsi wlasciwej: 154 dzieci. Zaludnienie prze 

cietne nie jest jednak miarodajne dla charakte-

rystyki poziomu szkolnictwa, rzeczywiste bo-

wiem zaludnienie poszczeg61nych rejon6w moze 

bardzo znacznie od normy przecietnej odbiegac. 

Dla tego tez, chca.c si? zorjentowa6 w ogolnym 

poziomie szkolnictwa, jakie mozna osi^gnqd na 

podstawie projektu z roku 1919,'zbadad musimy 

podziat rejondw na grupy wedtug skali zaludnie 

nia dziecmi, uprawniaja.cego do uzyskania szkot 

poszczeg61nych stopni organizacyjnych. 

Jak wiemy, nasze ustawodawstwo uprawnia 

do zaktadania w rejonach, licz^cych 41 — 60 dzie 

ci, — szkot jednoklasowych, w rejonach, liczqcych 

61 — 100 dzieci, — dwuklasowych, 101 — 150 

dzieci, — trzyklasowych, 151 — 200 dzieci, —-

czteroklasowych, 201 — 250 dzieci, — piecioklaso-

wych, 251 — 300 dzieci, — szeScioklasowych, 

i powyzej 300 dzieci, — siedmioklasowych. Jezeli 

pod k^tem tych norm spojrzymy na przedstawio-

ny nizej (p. str. 110) podziat rejon6w (p. czq§6 IV, 

tabl IV), mamy obraz poziomu organizacyjnego 

szkolnictwa, do ktorego nas uprawnia projekt 

z r. 1919. Dominuja. tu liczebnie szkoty Srednich 

stopni organizacyjnych 3 — 5 klasowe (rejony, 

licz^ce 101 — 250 dzieci), — na wsi skupiaja. one 

przeszto potowe dzieci. Rejondw, uprawniajqeych 

do szk6t 1 — 2 kl.,..mamy na wsi ponad 30%, 

obejmuja, one jednak zaledwie kilkanasxie procent 

dzieci. Rejon6w, uprawniaMcych do szk6t 6 — 7 

kiasowych, mamy na wsi tylko kilkana^cie pro-

cent, skupia sis w nich jednak przeszto Va czeic 

dzieci (na wsi wtasciwej w tych szkotach skupia 
sie przeszto ^ og6tu dzieci). 

Jestto obraz bezpordwnania pomy§lniejszy 
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od tego, jaki przedstawiafo szkolnictwo, istniejqce 

vv roku 1919, a nawet od tego, jakim jest ono 

wedlug ostatnich danych statystycznych z r. szk. 

1920/21 (p. Statystyka szkolna, odbitka z ,,Mie-

siecznika Statystycznego z roku 1922). Wedtug 

tych ostatnich danych mamy np. na wsi, na obsza-

rze, odpowiadajqcym obszarowi, 'obfetemu pro-

jektem z roku 1919, nastepuja.cy podziat szkol: 

Obsxar calKowity. — Wies: 

w r. szK. 192O/21 

Pomimo bardzo znacznego posuniecia na-

przod w stosunku do stanu obecnegq, wynik6w 

projektu sieci szkolnej z r. 1919 za calkiem zada-

walniajqce uwazac nie nalezy. IdeaJem sieci jest 

zapewnienie wszystkim bez wyja.tku dzieciom 

szkol najwyzej zorganizowanych, czyli wi^c, 

wedlug norm dzisiejszych, zapewnienie wszyst 

kim bez wyja^tku dzieciom szkot 7-klasowych. 

Widzielismy natomiast, ze szkote 7-klasowa, 

uzyskuje w projekcie z roku 1919 na wsi zaledwie 

25.92% dzieci, wiQkszosc dzieci wiejskich korzy-

stac musi ze szkoJ 3 — 6 klasowych (60.65%), 

pewna czesc z 1 - 2 klasowych (13.43%), pewna 

zas liczba dzieci, coprawda niewielka, zostaje po-

zbawiona caJkowicie doste.pu do szkoly. 

Mozna w dose prosty sposob scharakteryzo-

wac stopien zblizenia szkolnictwa, osia^gni^tego 

w projekcie, do ideatu, jakim jest siec szkoJ wy-

hicznie 7-klasowych. Miara. bedzie stosunek licz-

by izb szkolnych wedlug projektu do tej liczby 

izb, ktora byfaby potrzebna, ffdyby wszystkie 

szkoJy, bez wzgl^du na liczbe dzieci, zamienic na 

J-klasowe. Stosunek'ten dla projektu z r. 1919 

po dokonaniu obliczen wypada: ogolem: 58.9%, 

dla wsi: 51.4%, dla wsi wfasciwej: 49.2%t Wi-

dzimy wiec, ze wyniki projektu zr. 1919 sa. dale-

kie od ideafu, wskutek czego aktualna. jest nietylko 

kwestja korekty projektu, mogftcej tylko cz^^cio-

wo przyczynic sie do podniesienia poziomu szkoiT 

nictwa, ale i kwestja pozyskania nowych,.pomoc-

niczych ^rodkow ku podniesieniu tego poziomu. 

Od liczb ogolnych przejdzmy jednak do bar-

dziej szczegofowych. Na ustosunkowanie rejonow 

wedlug zaludnienia dziecmi z po§rod czynnik^vv 

zewn^trznych wplyw najistotniejszy wywiera 

g^stosc zaludnienia wsi. Gdzie na wsi na jednostk<j 

powierzehni przypada wiecej dzieci, tarn wiecej 

tez bedzie rejonow o diizem i mniej' rejonow o ma-

lem zaludnienia, i naodwrot. Ponizej zestawione 

sa liczby, dotycza.ee ustosunkowania rejon6w 

o roznem zaludnieniu dziec*mi dla grup powiatow, 

roznia.cych sie g^stoscia, zaludnienia wsi. ; 

Podzia* rejon6w wedlug zaltidnienia dxieami w grupach powiato^v 
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Tablica powyzsza wykazuje duze roznice 

w ustosunkowaniu rejon6w o r6znem zaludnieniu 

w poszczegolnych grupach powiatow: kiedy np. 

vv powiatach I grupy (najrzadziej na wsi zaludnio 

nych) rejonow, licz^cych ponizej 100 dzieci, ma 

my 57.44%, a iicza.cych powyzej 250 dzieci tylko 

5.16%, to w powiatach VII grupy (na wsi najge-

Sciej zaludnionych) tych pierwszycli mamy tylko 

13.65%, natomiast tych drugich 40.90%. Podobnie 

jest z podziatem dzieci wedtug grup rejonow: 

w powiatach I grupy przypada np. na wsi 37.50% 

dzieci na rejony, licza.ee ponizej 100 dzieci i tylko 

8.5% dzieci na rejony, licza.ee ponad 250 dzieci, 

podczas gdy w powiatach VII grupy na rejony, 

licza.ee ponizej 100 dzieci, przypada zaledwie 

3.79% dzieci, natomiast na rejony, licza.ee ponad 

250 dzieci, 67.27%. 

Roznice te zachodza., pomimo, iz w powia 

tach q rzadszem zaludnieniu wsi rozmiar prze-

cietny rejonu szkolnego jest wiekszy, anizeli 

w powiatach o zaludnieniu gQstszem. Przy wy-

rownaniu rozmiaru rejonow, roznice te nietylko 

wiec sie nie zmniejsza,, lecz przeciwnie, nieco sie 

powieksza^. O ile jednak od roznic \ rozmia 

ru rejonow szkolnych abstrahujemy, dane po-

wyzszej tablicy uwazac mozemy za dose miaro-

dajne,,jako wskaznik tego ustosunkowania rejo 

now wedtug zaludnicnia dziecmi, jakic przy dancj 

UcstoSci zaludnieuia wsi da6 mozc projekt, opra-

cowany wcdkig tych zasad, ktorcmi sie kicrowano 

w roku 1919. Indywidualny czyunik jest bowiem 

w znacznym stopniu zniwelowany wskutek tego, 

ze bierzemy pod uwage dane przecietne dla ca-

tych grup powiatow. 

Na liczbach, zestawionych dla grup powia 

tow, nie poprzestajemy jednak i przytaczamy po 

nizej takie'same jeszcze liczby dla kazdego po-

wiatu oddzielnie. 

HI 

Podzial rejon6w wedlug zaludnienia dziecmi 
Mr poszczeg61nych powiatach: 

VI 

Raws 
2. Jai 

3. To 
4. Lu 

5. PJoAsk'if 
fi. Zamotfr 
7 W<;gr6w 
8. Krasny 
9. Ptock . .„ 

10. Wloszczowa' 
11. Konskie %' 
12. Radzymta* 
13. Opoczno' 
14. Gostynin •!; 
15. Nieszawa ; *t. 
16. Skicrniewice^i 
17. Stupca . ^\ 
18. J?drzcj6w. \ 
19. Minsk Maz.i;>j 
20. Sochaczew f 
21. Kozienlce./; 
22. Radom . . . 

1. Btonie . . 
2. Ilza . . . 

3. Radomsko. 
4. Turek . . 

5. Gr6jec . . 
6. Garwolln . 

7. le,czyca . 
8. Lowicz . . 
9. Brzeziny . 

10. Kfelce . . 

11. Konin . . 
12. Piotrk6w . 
13. Lublin . . 
14. Koto . . 

15. Putewy . 

16. Cz^stochowa 

1. Warszawa. 
2. Wieiun . . 
3. Sandomierz 
4. Opatdw . 
5. task . 

6. Pinczdw 
7. Sieradz. 
8. Stopnica 
9. Miech6w 

10. Olkusz . 

1. Kutno . 
2. Kalisz . 
3. tddi . 

4. B?dzin . 

131 

131 
139 
110 

149 

152 

154: 

156; 

156* 
154! 
166J 

168! 
168', 
1691 

1734 

1795 
180 

191* 

2484 

Jak widzimy z tej t 

grupy powiatow a 

fczraczne wahania w us 
fe zaludnienia dzied 

m. 
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POWIAT 

1. Rawa . . 
2. Jan6w . . 

3. Tomasztiw. 
4. Lubart6w . 
5. Ptonsk . . 

6. Zamo££ 
7. W<;gr6w . 

8. Krasnystaw 
9. Ptock . . 

10. Wtoszczowa 
11. Konskie . 
12. Radzymin. 

13. Opoczno . 

14. Gostynin . 
15. Nieszawa . 

16. Skierniewice , 
17. Stupca . . , 

18. J(?drzej6w. . 

19. Minsk Maz. . 

20. Sochaczew . 
21. Kozienice . . 
22. Radom . . . 

1. Btonie . . . 
2. Itza . . . . 

3. Radomsko. . 
4. Turek . . . 

5. Gr6jec . . . 

6. Garwolin . . 
7. t^czyca . . 

8. Lowicz . . . 

9. Brzeziny . . 
.0. Kielce . . . 
1. Konin . . . 

2. Piotrk6w . . 

3. Lublin . . . 

4. Koto . . . 

5. Putawy .. . 

6. Cz^stochowa. 

1. Warszawa. . 
2. Wielun . . . 

3. Sandomierz . 
4. Opat6w . . 

5. task . . . 

6. Pinczdw . . 
7. Sleradz. . .' 
8. Stopnica . . 

9. Miechow . . 

0. Olkusz . . . 

1. Kutno . 

2. Kalisz . 
3. L6di . 

4. Btjdzin . 

Na 100 klm.2 

dzlecl 

7-13 

1001. 

1002.8 

10135 

1019. 

1037.0 

1037.7 

1062.2 

1081.2 

1084.1 

1122.4 

1132.0 

1138.9 

1147.9 
1167.1 

1175.6 

11760 

1188.2 

188.2 

1192.2 

1196.8 

1212,3 

[237.4 

300.0 

302.6 

308.7 
342.6 

[345.8 

[347.0 

358.0 

383.0 
389.4 

397.0 

[400.5 

403.0 

409.2 

470.3 

491.7 

494.9 

523.8 

547.1 

563.6 

564.2 

,542.9 

665.6 

682.4 

687.4 

699.9 

734.1 

792.6 

804.5 

1918.0 

1484.5 

mlejscowoScl 

Og<S»em 

liczqcyi 
ponad 1 

dzlec 

27.87 

12.27 

13.68 
17.08 

36.10 

17.53 

21.94 

18.24 

32.66 

18.04 

21.69 

36.69 

27.79 

39.71 

39.89 

34.86 
30.81 

16 38 

33.80 

45.14 

21.67 

34.50 

43.00 
22.20 

22.24 

36.54 

43.41 

27.95 

41.57 

2820 

38.68 

14.84 

39.66 

30.80 

18.32 

41.55 

21.67 

16.53 

32.51 

25.70 

30.23 

28 61 

31.86 

27 73 

39.55 

24.53 

26.33 

16.70 

47.82 

30.74 

33.48 

25.67 

1.38 

2.70 

3.11 

2.48 

0.45 

2.97 

2.26 
2.97 

1.19 

3.17 

2.48 

1.21 

1.56 

0.99 

1.23 

2.75 

1.74 

2.52 

1.73 

1.32 
3.29 

1.04 

1.57 
2.94 

3.83 

1.76 

1.32 

2.36 

1 21 

3.80 

2.42 

5.01 

2.32 

2.54 

3.77 

1.32 

3.59 

5.30 

3.24 

5.19 

2.43 

3.02 

2.92 

3.90 

3.97 

5.57 
4.89 

5.49 

1.42 

4.59 

3.32 
8.27 

Na 1 rejon szkolny 
przypada przeci^tnie 

powferz-

cbnl 

klm.' 

14.43 

16.23 

16.92 

18.51 

12.17 

15.67 

17.68 

14.41 

13.78 
14.44 
16 92 
12.90 

13.43 
14.25 

13 09 

14 67 

11.92 

12.70 

15.90 

11.41 

15.19 

18.42 

12.69 

12.43 

12.65 

16.00 

16.21 

11.10 

10.36 

17.78 

9.97 

13.03 

11.00 

11.66 

11.17 
10.84 

14.15 

14.25 

12.96* 
.4.59 

0.95 

2.15 

9.29 

8.81 

[3.55 

2.02 

1.62 

3.74 

6.07 

7.01 

8.84 

2.62 

mlejsco-

wo§c 

ogdtem 

4.02 

1.99 

2.32 

3.16 

4.39 

2 75 

3 88 

2.63 

4.50 

2.60 

3.67 

4.73 

3.73 

5.66 

5.22 

5.12 

367 

2.08 

5.38 

5.15 

3.29 

6.35 

5.46 

2.76 

2.81 

5.85 

7.04 

3.10 

431 

5.01 

3-86 

1.93 

4.36 

3.59 

2.05 

4.50 

3.07 

2.36 

4.21 

3.75 
3.31 

3.48 

2.96 

2.44 

5.37 

2.95 

3.06 

2.30 

7.68 

5.23 
2.96 

3.24 

dzieel 

7-13 
letnicl 

149.4* 

165.50 

17379 

193.92 
127.42 

165.48 
190.35 

157.30 
152.31 

163.76 
196 81 

150.59 

155.26 

170.29 
160.38 
175.94 

147.48 

152.43 

194.42 
138 04 

185.59 
230.00 

173.18 
163.01 

166 58 

223.41 
227.02 

51.41 
142.98 

249.55 

143.70 

84 45 

63 69 

64.58 

57.40 

163.51 
212.85 

17.89 

205.36 

230.54 

174.48 

192.96 

54.70 

[49.00 

240.16 

205.83 

202.66 

240.81 

293.23 

517.94 

71.30 

(28.06 

MIASTO 1 W1E$ 
na 100 rejondw przypada 

llczqcych dzlecl 

251 

I wyzej 

30.00 

43.80 

25.00 

18 9: 

38.53 

32.46 
20.00 

35.24 
30.77 

29.17 
24.11 

28.92 
31.16 
23.53 
29.29 
11.54 
30.69 

35.00 
15 00 

40 86 

19.35 

7.27 

23.53 
33.79 
26.35 

10.26 

9.71 

32.32 

33.07 

2.94 
32.14 
22.00 

29.41 

28.49 
38.60 

26 89 

18.33 

11.85 

13.74 

9.03 

30.28 

13.97 

33.78 

35.11 

7.56 

5.04 

6.78 

4.29 

38.24 

8.85 

W I E S 
na 100 dzieel przypnda 

w rejonach Hczacych dzlecl 

56.67 
34.71 

59.21 

47.30 

56.88 

45.61 

50.67 

47.62 

58.65 

52.08 

52.68 

63.86 
55 80 

56.47 

50.51 
71.15 

52.48 

52.00 

58 75 

47.31 

63.71 

60.00 

60.00 

51.03 

59.88 

51.28 

54.37 

57 93 

58.27 

55.88 

54.47 

58.00 

51.96 

57.54N 
47.37 

57.98 

55.83 

55.56 

59.54 

51.39 

53.21 

64 71 
56.95 

49.62 

47.06 

59.40 

71.19 

51.02 

59.65 
36.78 

50.98 

33.63 

13.33 

21.49 

15.79 

33.78 

4.59 

21.93 

29.33 

17.14 

10.58 

18.75 

23 21 

7.22 

13.04 

20,00 

20.20 

17.31 

16 83 

13.00 

26.25 

11.83 

16.94 

32.73 

16.47 
15.18 

13.77 
38.46 

35.92 

9.75 

8.66 

41.18 

13.39 
20.00 

18.63 

13.97 

14.03 

15.13 

25.84 

32.59 

26.72 

39.58 
16.51 

21.32 

9.27 

15.27 
45.38 

25.56 

22.03 
34.69 

40.35 

63.22 

10 78 

57.52 

15.04 

18.06 

11.20 

6.21 

24.18 

15.88 

7.88 

15.04 

14.64 

13.07 

9.74 

16,50 

15.28 
11.93 

15.25 

4.28 
15.40 

17.12 

5.79 

23.62 
8.32 

2.63 

12.71 

15 82 

12.33 

3 95 

3.49 

15.13 

16.23 

1.09 

17.18 

9 48 

13.76 

13.07 

16.57 
13.20 

613 

4.15 

4.77 

3.31 

13.99 

5.69 

17.32 

18.29 

2.48 

5.98 
2.90 

4.84 

15 63 

2.32 

251 
1 wyzej 

64.07 

36.12 

54.02 
38.88 
65.24 
42.37 
42.91 

48.43 
64.68 
51.92 
46.17 

70.69 
58.29 
52.46 

49.97 

69.78 

54.85 

54.16 

50.78 
51.21 

58.95 

49.14 

58.47 

49.86 

60.04 

46.61 

44.13 

58.08 

62.76 

42.62 

56.57 

52.55 

60.57 

52.57 

45.06 

56.72 

44.62 

44.41 

50.27 

40.68 

51.15 

54 66 

55.63 

52.44 

37.97 

49.61 

62.57 

35.87 

38.68 

23.80 

46.06 

19.57 

20.89 
45.82 

34.78 

54.91 
10 58 

41.75 

49.21 

36.53 

20.68 
35.01 

44 09 

12.81 

26.43 
35.61 

34 78 

25.94 

29.75 

28.72 

43.43 

25.17 

32.73 

48.23 

28.82 
34.32 

27.63 
49.44 

52.38 
26.79 

21.01 

56.29 

26.25 

37.97 

25.67 

34.36 

38.37 

30 08 

49.25 

51.44 

44.96 
56.01 

34.86 

39.65 

27.05 

29.27 

59.55 

44.41 

34.53 

59.29 

61.32 

76.20 

38.31 

78.11 

Jak widzimy z tej tablicy, w obrebie kaz-

dej grupy powiatow zachodza. naogot bardzo 

znaczne wahania w ustosunkowaniu rejonow 

v-edfug zaiudnienia dzie&ni, nie znajduja.ee zad-

nego nieraz. usprawiedliwienia w niewielkich 

stosunkowo r6znicach co do gestosci zaiudnienia 

wsi. Wahania te przypisad wiec nalezy innym 

czynnikom: w pewnym stopniu odrQbnym w po-
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szczeg61nych powiatach warunkom geograficz-

nym, glownie zas roznym normom przeciQtnej 

powierzchni rejonu szkolnego i wogole catemu, 

indywidualnie roznemu systemowi projektowa-

nia. Uwydatnia siQ tu zwlaszcza wpfyw roznic 

rozmiaru rejonu szkolnego: np. w obrsbie II gru-

py, w pow. Suwalskim mamy 72.48% rejonow, 

licz^cych ponizej 100 dzieci, natomiast w pow. 

Konstantynowskim tylko 15.52%, — gtownic 

dlatcgo, ze przcciQtny rozmiar rejonu szkolnego 

w pow. Suwalskim jest maty (na rejon przypada 

przecietnic 15.72 klm.2 powierzehni), a w powie-

cie Konstantynowskim duzy (na rejon przypada 

24.78 klm.2 powierzehni). Podobnie w grupie trze-

ciej, pow. Makow ma 45.07% rejonow, liczacych 

ponizej 100 dzieci, i 8.45% rejonow, licz^cych po 

wyzej 25 dzieci, natomiast pow. Siedlce — 21.05% 

rejonow, liczacych ponizej 100 dzieci, i 29.83% re 

jonow, liczacych powyzej 250 dzieci, — gtownie 

z tego tylko powodu, ze w pierwszym przecietna 

powierzclmia rejonow (na rejon przypada 

16.24 klm.2) mniejsza jest, niz w drugini 

(22.58 klm.a). Pod tym wzgledem wyrownanie 

norm ,przeciQtnej powierzehni rejonow dla po-

szczegolnych terenow szkolnych przyczynitoby 

siQ bardzo znacznie do wyrownania tak jaskra-

wych odchylen i do zblizenia ustosunkowania j 

w zaludnieniu rejonow w powiatach, mato siq roz-.j 

nia.cych gQstoscia. zaludnienia wsi. 

Na tej stronie powyzej, i nizej na stroiiieS 

ROZ 
===== 

115-ej umies: 

podaje liczbQ *f5 
dzieci na 10 

powiatu, drugaV;| 

powyzej 250 dried 
klm.2. Poniewazi? 

Jak widzimy, po; 

znacznie rozniq siQ p 

rejonow o malein zalui 

« niskich stopni organiz 

now o zaludnieniu du 

wysoko zorganizowan 

L te z map** gQstosci za 

1 rozdz. VII str. 38), z r 

(p. rozdz. VII str. 39) i 
; ffraficznych (p. rozdz. 
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ierzchni), a w powie-

y (na rejon przypada 

Ddobnie w grupie trze-

1% rejonow, licza.cych 

rejonow, licza,cych po-

low. Siedlce — 21.05% 

lOOdzieci, i 29.83% rc-

250 dzieci, — glownie 

pierwszym przecietna 

(na rejon przypada 

jest, niz w drugim 

115-ej umieszczone zostafy dwie mapki: pierwsza 

podaje liczbe rejonow, licza.cych ponizej 100 

dzieci na 100 klm.2 powierzehni kazdego 

powiatu, druga — liczbe rejonow, licz^cych 

powyzej 250 dzieci, przypadaja.ca. tak samo na 100 

klm.2. Poniewaz wahaniom ulegaja. gfownie te 

dwie grupy rejon6w, natomiast % rejonow, liczq-

cych 101 — 250 dzieci, mniej sie zmienia, przeto 

mapki nasze sa. charakterystyczne dla roznic po-

ziomu szkolnictwa w poszczeg61nych powiatach 
wedfug projektu sieci z roku 1919. 

Jak widzimy, poszczegolne powiaty -bardzo 

znacznie roznia. siq pomiedzy soba. co do ilosci 

rejonow o maJem zaludnieiiiu (podstawa dla szkol 

niskich stopni organizacyjnych) oraz ilosci rejo 

now o zaludnieniu duzem (podstawa dla szkot 

wysoko zorganizowanych). Porownuja.c mapki 

te z mapa. gestosci zaludnienia wsi dziecmi (p. 

rozdz. VII str. 38), z mapa. gestosci miejscowosci 

(p. rozdz. VII str. 39) i z mapami warunkow geo-

graficznych (p. rozdz. VlII str. 44, 45, 46), mozna 

sie zorjentowac, w jakim mniej wiecej stopniu 

w kazdym danym powiecie wiasciw^ mu liczbe 

rejonow o mafem i duzem zaludnieniu tfumaczyc 

nalezy warunkami zewnetrznymi (gtownie: roz-

nice w zaludnieniu wsi dziedmi), w jakim zas kfasc 

na karb czynnika indywidualnego (gJownie: roz-

nice rozmiaru przecietnej powierzehni rejonu 

szkolnego). Z obu naszych map, z roznicami gQs-
tosci zaludnienia wsi dzieCmi bardziej sie koordy-

nuje mapa gestosci rozmieszczenia rejonow, 
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cych ponad 250 dzieci, niz mapa gestosci rozmie-

szczenia rejon6w, licza^cych ponizej 100 dzieci, co 

wskazuje, ze liczba rejon6w o duzem zaludnieniu 

dzie6mi jest w projekcie z roku 1919 stosunkowo 

bardziej umotywowana warunkami zewnetrzne-

mi, niz liczba rejonow o zaludnieniu matem. 

Uderza na mapach istnienie calych dzielnic 

szczeg61nie ubogich w rejony o wiekszem zalud 

nieniu dziecmi (zwlaszcza: pomocna czesc woj. 

Warszawskiego oraz powiaty, potozone na p6t-

nocno - wschodzie obszaru, objetego projektem, 

w woj. Biafostockiem i woj. Lubelskiem). W tyin 

wypadku nikJy odsetek rejonow o wiskszem za 

ludnieniu tlumaczy sie przedewszystkiem niepo-

myslnemi warunkami zewnetrznemi (g!6wnie: 

rzadkie zaludnienie). Podniesienie poziomu szkol-

nictwa w tych dzielnicach osia^gniete wiec moze 

bye tylko na drodze specjalnych srodkow, kto-

rych nam nie daje dotychczasowe nasze ustawo-

dawstwo. 

W wielu natomiast wypadkach widzimy 

liczbQ rejonow o matem zaludnieniu, wzglednie 

mala, o duzem zaludnieniu, w powiatach z dose ge-

stem zaludnieniem wsi, co juz klasc" nalezy na karb 

odchylen w sposobie projektowania, przede 

wszystkiem na karb zbyt matych rozmiarow re 

jonow szkolnych (np. nadmierna ilosc rejon6w, li-

cz^cych ponizej 100 dzieci, w powiatach: Pinczow, 

L6dz, Lask, Brzeziny i t. p., w przeciwstawieniu 

do braku ich, lub bardzo matej liczby w innych po 

wiatach o podobnem zaludnieniu, jak np.: Kalisz. 

Kutno, Lowicz, Radom i t. p.). 

Mapy nasze, jak i caly materjat liczbowy, 

zamieszczony w tym rozdziale, oparte sa. jednak 

na danych bezposrednich projektu z roku 1919. 

Wspominalismy coprawda, ze projekt ten uzy-

skaf aprobate lokalnych wiadz szkolnych samo-

rz^dowych, mogfby wiec by6 wcielony w zycie 

prawdopodobnie bez wiekszych trudnosci. Nie-

mniej jednak projekt ten stoi nieraz w niezgodzie 

z obowia.zuJ3cem ustawodawstwem (np. droga 

do szkoJy przekracza nieraz w projekcie norme 

3 kilometrow). Procz tego nastrecza on caJy sze-

reg innych wqtpliwosci, dotyczqeych projekto 

wania obwodow na pograniczach teren6w, poto-

zenia punktow szkolnych, normy rozmiaru rejo-

nu szkolnego i t. p. 

Mozemy tylko ogolnie wskazac charakter 

zmian w ustosunkowaniu rejon6w wedtug zalu-

dnienia dziecmi, jakiego mozna oczekiwac od ko-

rekty projektu. Przestrzeganie wymagania, aby 

droga do szkoJy nie przekraczafa 3 kilometrow, 

spowoduje zwiekszenie liczby rejonow o zalu 

dnieniu sredniem, kosztem rejon6w o zaludnieniu 

znacznem, gdyz, jak wiemy, norme 3 kilometrow 

przekraczano glownie w rejonach o najwiekszej 

liczbie dzieci. Podobnie ujednostajnienie rozmiaru 

rejonow spowoduje zwiQkszenie liczby rejondw 

o sredniem zaludnieniu kosztem rejon6w zar6wno 

najmniej jak najwi^cej zaludnionych, — wiemy 

bowiem, ze zbyt mafy rozmiar nadawano w pro 

jekcie z roku 1919 rejonom o matem, a zbyt du-

zy rejonom o duzem zaludnieniu. Przytem, ponie-

waz okolice gesciej zaludnione otrzymaty naog61 

rejony mniejszych rozmiar6w, a okolice rzadziej 

zaludnione — rejony rozmiarow wiekszych, ko-

rekta, polegaja.ca na pewnem ujednostajnieniu 

rozmiaru rejonow, pocia^gnie za sob^ zwiekszenie 

liczby rejonow o duzem zaludnieniu w okolicach 

gesciej zaludnionych i zmniejszenie ich liczby 

w okolicach rzadziej zaludnionych. Od korekty 

projektu nie nalezy wiec oczekiwac powazniej-

szych zmian na lepsze; wynikiem jej byloby ra-

czej pewne zwiQkszenie liczby rejon6w o zalu 

dnieniu sredniem kosztem rejonow najnizej i zwfa-

szcza najwyzej zaludnionych i wprowadzenie 

jeszcze wiekszej roznicy poziomu szkolnictwa 

w okolicach wyrozniaj^cych sie gestoscia, zalu-

dnienia wsi dziecmi. 
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ZALE2NOSC ZALUDNIENIA REJON6W DZIECMI OD ROZMIARU REJONU 

Przy danych warunkach zewnetrznych, za-

rowno norma przecietna zaludnienia rejonu szkol-

nego, jak i wzajemne ustosunkowanie rejon6w 

wedlug zaludnienia, uzaleznione s% gfownie od 

rozmiaru rejonu. W rozdziale poprzednim poz-

nalismy ustosunkowanie rejon6w wedlug zaludnie 

nia dziecmi przy tym rozmiarze, jaki rejonom na-

dano w projekcie z roku 1919. Rozmiar rejon6w 

moze by6 jednak wybrany w pewnych granicach 

dowolnie i sprawa tego rozmiaru wymaga jeszcze, 

jak wiemy, unormowania. Nader poz^dane staje 

sie przeto pozyskanie chociaz przyblizonych liczb, 

ktoreby wskazy waly, w jakim stopniu ustosunko 

wanie rejon6w wedJug zaludnienia zmienia sis 

w zaleznosci od normy rozmiaru rejonu. Znajo-

mosc tej zaleznosci pozwoli przy ostatecznem 

ustalaniu przecietnej normy rozmiaru rejonu miec 

na wzgledzie rezultaty, do ktorych taka lub inna 

norma prowadzi. 

Przyblizona, orjentacjQ w sprawie tej zalezno-

Sci uzyskac" mozemy, postugujqc sie siatka, sze-

Sciokatfw foremnych, nakladana. na mape rozmie-

szczenia dzieci w wieku szkolnym na pewnym te-

rcnie. Siatek takich przygotowad mozemy kilka, 

z szesciok^tami wiekszego i mniejszego rozmiaru. 

Po nalozeniu siatki obliczyc" mozemy, ile dzieci 

przypada na kazde jej oczko. Przyjmujqc, ze ocz-

ka siatki odpowiadaja. w przyblizeniu rejonom 

rzeczywistej sieci szkolnej, ustalamy zaludnienie 

oczek dziecmi, a tern samem przyblizone zaludnie 

nie dziedmi rzeczywistych rejon6w szkolnych 

takiego lub innego rozmiaru. 

Zalozenie, ze o ile rozmiar przecietny rejo 

nu szkolnego odpowiada rozmiarowi oczka sia 

tki geometrycznej, to podziaf dzieci wedlug oczek 

siatki odpowiadac bQdzie w przyblizeniu podzia-

lowi na podstawie projektu, nastreczad jednak 

moze wa.tpliwosci. Ksztalt i rozmiar rejon6w 

rzeczywistych odbiega6 bowiem musi na kaz-

dym kroku od szescioka,t6w foremnych; taksamo 

nieraz pomiedzy rejonami pozostaja, obszary pu-

ste, podczas gdy siatka geometryczna dzieli ca-

\y obszar bez reszty. Wartosc proponowanej me-

tody nalezy wiec sprawdzid. W tym wlasnie ce-

lu porownalismy przedewszystkiem dla 16-tu wy-

branych powiat6w (1. Bfonie, 2. Skierniewice, 3. 

Przasnysz, 4. Rypin, 5. Turek, 6. Stupca, 7. 

task, 8. Sieradz, 9. Sandomierz, 10. Mie-

ch6w, 11. Olkusz, 12. Bilgoraj, 13. Lublin, 

14. Hrubieszdw, 15. Tomasz6w, 16. Kolno) za 

ludnienie rejonow dziecmi wedfug projektu z ro 

ku 1919 z temi normami zaludnienia, jakie wyka-

zuje siatka szesciokgtow, maj^cych powierzchnie, 

zblizona. do przecietnej powierzchni rejonu z ro 

ku 1919. 

WybraliSmy w tym celu siatke szes"cioka.t6w 

o promieniu 2.3 kilm., czyli o powierzchni = 2.598. 

(2.3)a = 13.74 klm.2, niewiele wyzszej od powierz 

chni, przypadajacej w tych powiatach przecietnie 

na jeden rejon wedlug projektu z roku 1919 

(13.59 klm.2). Poniewaz odsetek powierzchni, wy-

l^czonej w projekcie z r. 1919 poza obreb rejo 

now, sa.dz3C z rozmieszczenia szkdl na mapach, 

jest nieznaczny, przeto r6znica miedzy powierz 

chni^ szesciok^ta, przez nas wybrany, a wJa^ci-

wa. przecietna. powierzchnia. wedJug projektu zr. 

1919, musi bye tez niewielka, pozbawiona pra-

ktycznego znaczenia. 

Nakladajqc siatkQ na mape, usiJowalismy 

nadac jej takie pofozenie, przy kt6rem mozli-

wie najwieksza ilo§c oczek pada na powierz 

chni^ zupelnie niezaludnion^, gdyz tak^ powierz-

chnie mozna bez szkody wyJ^czyd poza obreb re-

jbn6w szkolnych. Przy obliczeniach pomijali^my 

te oczka, przez ktore przechodzifa granica po-

wiatu, gdyz pelne zaludnienie oczka nie byJo nam 

w tych razach znane. Pomijalismy r6wniez 

oczka, przez ktore przechodzifa wieksza prze-

szkoda komunikacyjna, budzqea wqtpliwo^ci co do 

moznosci skupienia dzieci tego oczka w jednym 

punkcie szkolnym. Wskutek tego powierzehnia 

oczek siatki i liczba dzieci, przez nas uwzgle-

dniona, mniejsze sq od rzeczywistej powierzchni 

powiatow i rzeczywistego zaludnienia tych ostat-

nich dziedmi. Do porownania z projektem z ra-
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ku 1919 stuzyc wiec moga, jedynie liczby 

wzgle.dne. 

Rezultaty tych obliczen okazaty sie nastepu-

jace: 

16 powiatow. — Wies: 

A. Liczby bezwzglqdne 

Wedlug projektu 

sieci szkolnej z 

r. 1919 .... 

Wedlug pr6by z 

siatka, sze$clokq-

t6w o promieniu 
2.3 klm. . . . 

Powlerzchnla, 

przypadajqca na 
1 rejon w/g 

projektu zrokti 
1919, wzglednle 

pow. rejonu szk. 

w/g slatki 

szeSciokatdw 

Rejon6w, wzgle.dnie oczek sjatki, liczqcych dzleci 

7—13 letn. 

101 — 

150 

Og6-

lem 

Dzleci 7—13 letn. w rejonach, wzglednle w oczkach 

siatki, liczqcych dzieci: 

301 

51 231 47 554 41 002 26 375 72 607 270 890 

17 382 32 546 38 974 38 014 30 708 52 406 204 904 

B. Liczby wzglqdne 

Powierzchnio, 

przypadaja.cn na 

1 rejon w/g 

projektu zroku 

1919, wzglednle 
pow. rejonu szk. 

w/g slatki 
szeScloka.t6w 

Wedtug projek 

tu sieci szkol 

nej z r. 1919 . 

Wedtug pr6by 

z siatka. sze£do-

kqt6w o promie 

niu 2.3 klm.. . 

13.59 

13.74 

Rejon6w, wzglednie oczek siatki, llczqcycb dzieci 

7 — 13 letn. 

—40i 
60 

61— 

100 

101-151 

150 200 

201-

250 

6.04|20.09 26.32 17.42 11.63 6.10 

55.37 

4.75 17.55 21.04 18 20 13.7 

52.97 

251-

300 

301 
i wy-

9.10 9.17 

18.27 

Og6-
-40 

100.00 

100.00 

Dzieci 7—13 letn. w rejonach, wzglednie w oczkach 

siatki, liczqcych dzleci: 

301 
41— 

60 

61— 101 ■ 

1C0 150 

0.291 1.80 9.77 

"17.86 

0.87 1.40 8.09 

10.36 

Og6-
lem 

50.97 100.00 

Jak widzimy, projekt z r. 1919 wykazuje pra-

wie to samo ustosunkowanie rejonow wedlug za-

ludnienia dziecmi, co i proba z siatk^ szesciok^-

tow. Np. rejonow, licz^cych ponizej 100 dzieci, 

mamy wedlug projektu sieci szkolnej: 27.53% 
a wedtug: siatki geometrycznej: 28.76%; rejonow, 

liczacych 101—250 dzieci, wedtug projektu: 

55.37%, a wedtug siatki: 52.97%; rejonow, licza 

cych powyzej 250 dzieci, wedtug projektu: 

17.10%, a wedtug siatki: 18.27% i t. p. Swiadczy 
to, ze o ile, jak w tym wypadku, rozmiar oczka 

siatki odpowiada przecigtiiemu rozmiarowi rejo 

nu, proba z siatka. dostarcza liczb orjentacyjnycli. 

bardzo zblizonych do rzeczywistych. 

ProbQ t$ stosowac mozna do znacznie mniej-

szych nawet obszarow, np. do pojedynczych po 

wiatow, i mice jeszcze wzglednie pomyslne wy- j 
niki, o ile tylko rozmiar oczka siatki nie rozni sk 

powazniej od przecietnego rozmiaru rejonu szkol-

nego. . 

Wzmiankowanych 16 powiatow wybralismy 

w ten sposob, azeby ze wzglQdu na warunki geo- ■; 

graficzne i charakter zaludnienia, mogty one rc-

prezentowac caty obszar, objety projektem z ro-

ku 1919. Nawet wiecej. W sktad ich weszty po-

wiaty, nalezqce do kilku najpospolitszych grup, 

gQstosci zaludnienia wsi dziecmi, tak wybrane, iz '■ 

rnogq vv przyblizeniu reprezentowac ogot powia- J 

tow kazdej takiej grupy. 

Swiadczq o tern liczby porownawcze, poda-

ne ponizej: 

82 powiaty og| 

_^mi(501-750dz.nal 

17 pow. Ill gr. (751 

22 pow. IV gr. (101 

16 pow. V gr. (12* 

10 pow. VI gr. (15C 

Po stwierdzci 
9.t siatki szesciokato 

^. C2ywistych wynik 
E\ przez nas powiaty 

|; ^ pach, rozniacych 
^ dziecmi, rnoga r( 
b\ objQtych projekten 

li probne obi 
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okazaly sie nastepu-

onach, wzgl?dnle w oczkach 

zqcych dzieci: 

7 554 41 002 26 375 72 607 

Og6-

jonach, wzgl?dnie w oczkach 

•zqcych dzieci: 

301 
- 201 -

250 

7.55 15.14 

251-
300 

iwy-

zej 

974 J26.80 

~36^T 

38.67 

Og6-

lem 

100.00 

100.0C 

Por6wnanie warunR6w zaludnienia. 

I. Obszar calkowity: 

Po stwierdzeniu w ten sposob, ze metoda 

siatki szescioka.tow daje obraz zblizony do rze-

czywistych wynikow projektu sieci i ze wybrane 

przez nas powiaty zarowno w calosci, jak i w gru-

pach, roznia.cych sie gestoscia. zaludnienia wsi 

dziecmi, moga, reprezentowac ogol powiatow, 

objetych projektem sieci z r. 1919, przeprowadzi-

ltfmy probne obliczenia na podstawie 3 siatek 

2. 16-cie powiatow wybranycH: 

1. siatki szescioka.tow o promieniu 1.50 klm. (po 

wierzchnia = 5.85 kilm.8), 2. siatki szescioka.t6w 

o promieniu 2.30 kilm. (powierzchnia = 13.74 

kilm.2), 3. siatki szescioka.tow o promieniu 3.00 

kilm. (powierzchnia =. 23.38 kilm.2). 

Dla wybranych 16 powiatow otrzymalismy 

po zastosowaniu tych siatek dane nastepuja.ee: 

glednie pomyslne wy-

zka siatki nie rozni sig 

rozmiaru rejonu szkol-

powiatow wybralisniy 

&gledu na warunki geo-

dnienia, mogty one re-

objety projektem zro-

iV sktad ich weszJy po-

|najpospolitszych grup 

liedmi, tak wybrane, iz 
itowac ogot powia-

6wnawcze, poda-

1O powiatow. — Wies: 

A. Liczby bezivzgl^dne: 
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Grupy pov 

Tablice powyzsze, zwlaszcza tablica liczb 

wzglednych, wskazuj^, jak sie w przyblizeniu 

zmienia ustosunkowanie rejon6w szkolnych we-

dlug zaludnienia dziecmi w zaleznosci od wybo-

ru takiej lub innej normy przecie,tne) powierzchni 

rejonu. Jak widzimy, zmianom powierzchni re-

jon6w towarzyszq bardzo duze zmiany w usto-

sunkowaniu rejon6w: jezeli np. rozmiar rejonu 

podnosimy od 5.85 kilm.2 do 13.74 kilm.2 i nastep-

nie do 23.38 kilm.2, to liczba rejonow, liczqcych 

ponizej 100 dzieci, spada z 66.96% na 28.76% 

i w koi'icu na 9.02%, liczba zas1 rejonow, liczacych 

ponad 250 dzieci, podnosi sie, z 3.34% na 18.27% 

i wkoiicu na 52.82%; wraz z tern liczba dzieci, 

zgrupowanych w rejonach, liczacych ponizej 100 

dzieci, spada z 38.53% na 10.36% i 2-02%, w re 

jonach zas, liczqcych ponad 250 dzieci, podnosi 

sic od 14.69% do 38.67% i 74.19%. 

W stosunku do liczby sal idealnej sieci, czyli 

sieci szkol wyt^cznie siedmioklasowych, liczba 

sal przy rejonach o promieniu 1^ kilm. osi^ga 

28.2% ; przy rejonach o promieniu 2.3 kilm. wynosi 

47.8% i przy rejonach o promieniu 3.0 kilm. — 

75.7%. 

Ujawnia sie. tu cale znaczenie rozmiaru rejonu 

szkolnego i koniecznosc wyboru normy powierz 

chni mozliwie najwyzszej. W pewnem przybli 

zeniu moznaby orjentowac si^ na podstawie tej 

same) tabliczki co do zmian w ustosunkowaniu 

rejonow wedlug zaludnienia, jakie nasta,pityby 

w razie wyboru dla rozmiaru rejonow pewnej 

normy posredniej, np. jakiejs normy, lez^cej po-

miedzy 13.74 klm.2 i 23.38 klm.2 (18 klm.2 lub t. p.). 

Dla otrzymania dokladniejszych danych potrzeb-

na jednak bylaba proba specjaina, dokonana z po-

moc^ siatki o oczkach wielkosci rozmiaru projek-

towanego rejonu. 

Na str. 121— 123 podajemy rezultaty tych 

samych prob dla poszczeg61nych grup powiatow. 

rczniqcych siQ g^stosci^ zaludnienia wsi dziecmi. 

Poniewaz w tablicach tych operujemy liczba-

mi malemi, wyniki obliczen uwazac nalezy za 

stosunkowo mniej miarodajne od tych, ktdre do-

tyczyty wszystkich 16-tu powiatow. Daja, one 

jednak ogolna. orjentacje, jak przy tym samym 

rozmiarze rejonow zmienia sie ich zaludnienie 

dziecmi i poziom organizacyjny szkolnictwa w za 

leznosci od gestszego lub rzadszego zaludnienia 

powiatu. Widzimy up. (por. tablice. liczb wzgle.d-

nych), ze przy powierzchni rejonu 23.38 klm.2 (re-

jon o promieniu 3 klm.) niamy rejonow, licz^cy^h 

ponizej 100, od 101 do 250, i ponad 250 dzieci: 

w powiatach II grupy (501 — 750 dzieci na wsi 

na 100 klm.2): 17.58%, 64.85%, 17.57%, w powia 

tach zas VI grupy: 3.65%, 17.81%, 78.54% — r<5z-

nice wiec olbrzymie. 

Na podstawie wynikow spisu ludnosci z r. 

1921, ezesciowo opublikowanych przez Gf. Urz. 

Statystyczny, stwierdzic mozna, ze czynnik naj-

wazniejszy, przeci^tna gQstosc zaludnienia wsi 

w 5-ciu wojewodztwach centralnych jest zblizona 

do przecietnej g^stosci zaludnienia wsi w catem 

Paristwie, a przytem na obszarze 5-ciu woje-
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ROZDZlAfc XV111; ZALE2NO&C ZALUDNIENIA REJON6W DZIECMI OD ROZMIARU REJONU 12f 

Grupy powiatdw, r6zniqce si^ g<»stosci<* zaludnienia wsi dzie<Smi.-Wie£» 

A. Liczby bezwzgl^dne 

a) promien oczka s 1 a t k i = 1.50 kfm. (p o w I e r z c h n I a = 5 85 klm.1) 

c) promieii oczka slatki = 3.00 klm. (p o w i e r z c h n I a = 23.38 klm.2) 
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a) promien oczka siatki = 1.50 klm. (powierzchnia =* 5.85 klm.2) 
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C. promieri oczka siatki = 3.00 klm. (powierzchnia — 23.38 
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wodztw spotykamy wiekszosc z tych norm ge-

stosci zaludnienia wsi, jakie mamy w innych dziel-

nicach. 131a ilustracji podajemy tu maps g^stosd 

zaludnienia wsi, opracowana. na podstawie tych 

materjalow dla cafej Rzeczypospolitej. Dot^cza-

my tez dane liczbowe (p. nizej str. 1.23—124). 

Wszystkie wise dane powyzsze, dotycz^ce 

16 wybranych powiato.w, w razie potrzeby posia-

dania liczb orjentacyjnych, niezbyt scistych, 

uogolniane moga^ bye nietylko na cafy obszar, 

objety projektem sieci z r. 1919, lecz ponieka.d 

na caly obszar ziem Panstwa Polskiego. 

Ludnosci n a wsi na 1 Klin.2 

28. Baranowicze 

29. Brastaw . . 

30. Nadworna . 

31. Ko^cierzyna 
32. Dolina . . 

33. Tuchola . . 

34: Czarnkow . 
35. Kosow . . 

36. W*odzimierz 

37. Nowogr6dek 
38. Szubm . . 

39. Spisz Orawa 

40. Oborniki . 
41. Luck ... 
42. Stotpce . . 

43. Wyrzysk. . 

44. Dziatdowo . 

45. Wagrowiec . 
46. Puck . . . 
47. Swiecie . . 
48. Znin . . . 
49. Witkowo . 

50. Wejherowo. 

51. Szamotuty . 

52. Tczew . . 

53. Torun . . 

54. Turka. . . 

P O W 1 A T Y: 

33.71 

34.20 

34.23 

34.69 

34.76 

35.12 

37:13 

37.50 

37.66 

37.67 

38.61 

38.91 
39.34 

39,68 

41.10 

41.18 

41.86 

41.91 

42.43 

43.53 

44.34 

44.35 

44.42 

44.82 

44 96 

45.37 

45.66 

82. Ostrzeszdw. . . 55.60 
83. Koimin .... 56.92 
84. Wrze$nia . . . 57.12 

85. Gniew .... 57 64 
86. Odolandw . . . 58.29 
87. Smigiel .... 59.52 

88. KoScian . •.... . 60.26 

89. Krzemieniec . . 60.55 
90. Jarocin .; . •.;. 60.83 

91. Bohorodczany . 60.8$ 
92. Qostyn ..: . ... 61.05 
93. Kamionka [ 

Strumilowa. ■ .' 62.01 

94. 26tkiew .' ... 63.11 
95. Rawicz . . : ... 63.24 

96. Pleszew . . . , . 63.67 
97. Sokal. . . t -. 63.84 
98. K^pno! .' . . !. 64.33 
99. Stary Sambor . . 64.43 
100. Ci^szanow ... 65.06 
lOl./Rawa Ruska . . 65.52 
101 Brody . . . . 66.18 
103. Zbor6w . ... 66.88 

104. Tarnobrzeg. . . 67.21 

105. Poznan Wschodni 67.48 
106. Gridek Jagielon-

ski 67.58 
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fa 

107. Poznan Zachodni 

108. Brzezany . . » 
109. Stryj 

110. Katusz . 

HI. Zydacz6w 
112. Kolbuszowa 

113. Jawordw 

114. Sanok . 

115. Mielec . 

116. Nowy Sqcz 
117. Podhajcc 
118. Drohobycz 
119. Pilzno . 

120. Peczynizyn 

121. Qorlice . 

122. Zlocz6w. 

123. Ostrow . 

67.95 

68.04 

68.09 

68.58 

68.82 

69.88 

70.34 

70.73 

71.22 

72.02 

72.50 

73.77 

73.95 

74.73 

75.22 
75.51 

76.22 

124. PrzemySlany 
125. Dobromll 

126. Zbaraz . 

127. MySlenice 
128. Tarnopol 

129. Skalat . 

130. Limanowa 

131. Grybdw . 

132. Jarostaw. 

133. Bobrka . 

134. Buczacz . 

135. Ropczyce 

136. Rohatyn . 

137. Horodcnka 

138. Zywiec . 

139. Tr^bowla 

140. Husiatyn 

76.86 
76.89 

77.09 

77.26 

78 65 

79.24 

79.87 

80.23 

82.98 
83.14 

83.37 

83.90 
84.18 

84.85 

86.13 

86.58 

87.18 

141. Borszcz6w . 

142. Zaleszczyki 

143. Czortkow . 

144. Tarndw . . 

145. Sambor . . 

146. Jaslo . . . 

147. Dabrowa . 

148. tancut . . 

149. Rudki . . 

150. Tiumacz. . 

151. PrzemySl . 
152. Stanislawow 

153. Kolomyja . 

154. MoSdska . 

155. Krosno . . 

156. Bielsko . . 

87.50 
87.74 

87.83 

90.40 

90.68 

91.36 

92.10 

92.18 

9646 
96.61 

9667 
97.35 

97.81 

99.45 
101.48 

102.61 

157. Strzyz6w 

158. Bochnia . 

159. Brzesko . 

160. Sniatyfi . 
161. Brzozdw. 

162. Cieszyn . 

163. Rzesz6w. 
164. OSwi$cim 

165. Lwow . 

166. Wadowice 

167. Chrzan6w 
168. Wieliczka 

169. Przcworsk 

170. Krakdw . 
171. BlaJa . . 

172. Podg6rze 

102.78 
103.00 

106.87 
107.60 

109.38 

109.90 

111.69 

111.89 
113.49 

114.50 

123.57 

126.18 

128.76 

138.77 

143.20 

169.68 
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Strzyz6w 
Bochnia . 
Brzesko . 

Sniatyn . 
Brzozow. 

Cieszyn . 
Rzeszdw. 

Lw6w . 
Wadowice 

ChrzaiuSw 
Wieliczka 

Przeworsk 

Krakdw . 
Biala . . 

Podgdrze 

102.78 
103.00 

106.87 
107.60 

109.38 

109.90 

111.69 

111.89 
113.49 

114.50 

123.57 

126.18 

128.76 
138.77 

143.20 

169.68 

Vityla 

ROZDZIAL XIX 

PROJEKT OBWOD6W SZKOLNYCH I SZKdli 

Zastanawialisniy sie dotychczas nad zaga-
dnieniami, zwiazanemi z projektowaniem rejo-

n<5w szkolnych. Projekt rejondw stanowi jednak 

tylko posrednie stadjum, poprzez kt6re zmierza-

my do obwod6w szkolnych i szkot. Z tego wzgle-

du kilka sJ6w pos*wiecic jeszcze musimy obwo-
dom szkolnym i szkolom. 

Jak wiemy, odpowiadac obwodom scisle mo-

K3 tylko te rejony, w ktorych skupia sie najwyzej 

650 dzieci. Coprawda rejony, skupiaja.ce ponizej 

651 dzieci, stanowia. znacznq wiekszosc", niemniej 

jednak mamy r6wniez pewien odsetek rejonow.. 

w ktorych liczba dzieci przekracza 650 (gltiwnie: 

■miasta i wieksze miasteczka), te wiec musza. by£ 

dopiero specjalnie podzielone na obwody. 

Powstaje pierwsza kwestja, w jaki spos6b 

dokonywad nalezy pbdzialu rejon6w, skupiaja.-

cych ponad 650 dzieci, na obwody szkolne, -r- kwe 

stja, dotyczqca gI6wnie projektowania sieci szkol 

nej w obrebie miast. 

Projekt z r. 1919 nie zawiera materjatu, mo-

ga^cego oswietlic" to zagadnienie i da6 podstawe 

do uogolnien. Trzeba miec" dokladne plany miast— 

wraz z najblizsza. okolica.. Dla poszczeg61nych 

dzielnic lub kwartalow miejskich posiadac nale 

zy statystyke dzieci w wieku szkolnym, z uwzgle-

dnieniem jezyka, w jakim ma bye udzielana na-

uka w szkole. Na planie uwidocznione musza, by6 

przeszkody, dziela.ee miasto na tereny szkolne 

(rzeki, tory kolejowe, bardzo ruchliwe ulice, du-
ze roznice poziomu, i t. p.). Musz^ tez by6 wska-

zane place wolne, mog^ce sie nadawac na szkole, 

oraz budynki szkolne istnieja^ce, z okre^leniem 

ich pojemnosci. Winny bye* wytkniete strefy inwe-

stycyj miejskich i przedstawione projekty regula-

cji miasta w najblizszej przyszlosci. Wszystkich 

tych wrecz podstawowych danych materjafy z r. 

1919 nie zawieraja, nie mamy wiec powainych 

kryterjrtw dla ustalenia rozmieszczenia szk6t 
i obwod6w szkolnych. 

W projekcie z r. 1919 granic obwod6w nie 

oznaczano, jak wiemy, nawet dla wsi. Tembar-

dziej nie oznac/cno ich dla rniast. Jedynie w kilku 

wypadkach na planie miasta wskazano projek-

towane rozmieszczenie punkt6w szkolnych, po-

zatem ograniczono si§ do wskazywania wyfqcz-

nie liczby szk6J, przypadajqeych na dane miasto 

na podstawie liczby dzieci. Nietylko wiec, o lie 

chodzi o miasta, nie zebrano w r. 1919 materja-

Mw pomocniczych, ale tez nie wykonano ani je-
dnego projektu sieci szkolnej we wlaSciwem tego 
sJowa znaczeniu. 

Zwnfcic przytem nalezy uwage na kwestje 
nastepuja,c^. Dla projektowania obwod6w szkol 

nych w miastach ustalid nalezy §ci§le, ile dzieci^ 

tworzyc ma obw6d. W ,,Instrukcji" norma ta nie' 
byfa przedstawiona jasno, wskutek tego czasami 

projektowano szkofy, a wiec i obwody, licz^ce 

po 350 dzieci, pomimo, iz istniafa mozno^6 zebra-

nia wiekszej ich liczby, czasami zas* w takich 

samych warunkach projektowano szkoJy i obwo 

dy, licza.ee po 650 dzieci. Dopiero z brzmienia 

odpowiedniego artykufu ,,Ustawy o zaktadaniu 

i utrzymaniu publ. szk. powsz." z dnia 17 lutego 

1922 roku wnosid nalezy, ze norma ta wynosic" po-

winna wszedzie, gdzie to jest mozliwe, nie mniej 

650 dzieci. Ponadto w miastach, w dzielnicach ge-

sto zaludnionych, powstaje szczeg61na kwestja 

tworzenia zespo?6w obwod6w szkolnych, daja,-

cych mozno§6 umieszczenia dwuch lub nawet 

wiekszej liczby szk6f (dwa obwody po 650 dzie 

ci = 1300 dzieci, 3 obwody po 650 dzieci = 1950 

dzieci i t. p.) w poblizu siebie, wzglednie na jed-

nym placu, lub nawet w jednym budynku Wielkie 

skupienia dzieci daj^ moznos'c* stworzenia bar-

dziej doskonaJych wsp61nych urzqdzen i wieksze-

go zr6zniczkowania nauczania. O ile uznana. zo-

stanie ich celowo$c\ ustalid nalezy, w jakich wa 

runkach (gestos*6 zaludnienia) i wedfug jakich za-
sad (miara oddalenia dzieci od $zkoly, og61na licz 
ba dzieci) projektowa6 nalezy zespoly obwod<5w 
kilku szk6J. 

Ponizej podajemy liczb^ obwod6w szkolnych 

wedhig projektu sieci z roku 1919 (bardziej szcze-

g6Jowe dane p. cz. IV, tabl. V), por6wnawczo 

z liczba. rejon6w, lecz z ograniczeniem liczb tych 

wy^cznie do wsi. To ograniczenie czynimy z te 

go powodu, ze dla miast ustalic* mozna conajwyzej 
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liczbe obwodow na zasadzie liczby szkof ( og6-

fem 1627), nie spos6b natomiast ustalic podziafu 

obwodow wedtug liczby dzieci, w wielu bowiem 

wypadkach ograniczano sic w r. 1919 do podania 

stopni projektowanych w miastach szkoi bez 

oznaczcnia liczby dzieci w kazdcj z nich. 

Obszar catKowity. — Wies: 

Jak widzimy, liczba obwodow nawet na wsi 

nieco wieksza jest od liczby rejonow, gdyz nie-

raz w tej samej miejscowosci, na obszarze jedne-

go rejonu tworzono dwa lub wiecej obwodow 

szkolnych — z powodu roznicy JQzyka wyktado-

wego, zbyt duzych odlegfosci (wsie, cia.gna.ce sip 

pare kilometr6w), jakiejs przeszkody komunika-

cyjnej i t. p. Jedynie liczba obwodow, licza.cych 

351 — 650 dzieci, wypada mniejsza od liczby re-

jon6w, co sie tfumaczy tem, ze w wielu wypad 

kach z powodu niezbyt jasnego sformufowania 

sprawy tej w ,,Instrukcji", rejon, licza.cy okoto 

650 dzieci, dzielono na dwa obwody po 301 — 350 

dzieci kazdy, uwazajqc nie 650, lecz 350 dzieci za 

norme maksymalna, dla szkoJy i obwodu. 

Od kwestji obwodow szkolnych przejdzmy 

jednak do kwestji szkot. Liczba szkot odpowiadac 

musi scisle liczbie obwodow, natomiast stopnie 

organizacyjne szk6t mogq wykazywac mniejsze 

lub wieksze odchylenia od norm zaludnienia 

obwodow. Coprawda Ustawa z dnia 17/11 r. 1922 

uzaleznia calkiem dcfinitywnie stopicn organiza-

cyjny szkofy od liczby dzieci w obwodzic, o ilc 

wiec liczba dzieci wynosi 41 — 60, szkota musi 

bye jcdnoklasowa, o ilc 61—100 —dwuklasowa. 

101 — 150 — trzyklasowa, 151 — 200 — cztero-

klasowa, 201 — 250 — piecioklasowa, 251—300— 

szescioklasowa, 301 — 650 — siedmioklasowa. 

Jednakze projekt opracowany byl przed wyj-

sciem ,,Ustawy" i opierat siq na ,,lnstrukcji 

w sprawie opracowania sieci szkolnej44, ktora 

uwazaJa za mozliwe czyiiienie pewnych odchylcti 

od zwyklych norm zaleznosci stopnia szkoly od 

liczby dzieci. O tern, jakie rozmiary przyjQfy te 

odchylenia w projekcie z roku 1919, dajc ogolne 

pojecie ponizsze zestawicnie, dotycza.ee obwodow 

szkof, zaprojektowaiiydi na obszarze wsi. 
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Po blizszem zbadaniu zaleznosci stopnia orga- | liczby dzieci wobwodach, dochodzimy do wnio-

nizacyjnego zaprojektowanych w r. 1919 szkot od i skow nastepujqcych: 

Obszar calKowity. — Wies: 

A. LICZBY BEZWZGL^DNE 

Jak widzimy, w roku 1919 czesciej projekto-

wano w obwodzie szkote stopnia nizszego, niz na 

to pozwala liczba dzieci, anizeli stopnia wyzszego, 

naogof zas zaledwie 68.17 proc. obwodow otrzy-

mato szkole takiego stopnia organizacyjnego, ja-

ki odpowiada scisle nonnic, dotyczqcej liczby dzie 

ci w obwodzie. Charakterystyczne s$ przytem 

roznicc, ydk'K zacliodzq w poszczegolnych powia-

tach. Jedni mianowicie inspektorowie przytrzy-

mywali sie norm zaleznosci stopnia szkoty od li 

czby dzieci w obwodzie dose scisle (np. w powia-

tach: Sieradz, Putawy, Lask i t. p.), inni natomiast 

projektowali stopien organizacyjny szkoly tak da-

lece swobodnie, . ze nieraz wi^ksza czqsc szk6l 

w powiecie ma stopien, nie odpowiadaja.cy liczbie 

dzieci (np. w powiatach: Skierniewice, J^drze-

jow, i t. p.). 

Stopien organizacyjny szk6I okreslono wi^c 

w projekcie z roku 1919 naogol bardzo niedokla-

dnie. WiQcej niz nalezalo zaprojektowano szk6t 

stopni najnizszych (jednoklasowych i dwuklaso-

wych) z jednej i najwyzszych (siedmioklasowych) 

z drugiej strony, natomiast zbyt mato zaprojekto 

wano szkof stopni srednich (trzy, cztero, piQcio 

i szescioklasowych). Najlepiej to uwidocznia ta-

bliczka, podana ponizej (p. str. 128). 
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Korekta projektu z roku 1919 powinna 

dotyczyd nietylko podzialu na rejony i obwody, 

lecz rbwniez i okreslenia stopni organizacyjnych 

szk6f. W wielu wypadkach pozostac" bowiem mo-

ze bez zmiany projektowany w r. 1919 obwod, 

wzgl§dnie refon szkolny, zmieniony jednak musi 

bye stopieii organizacyjny szkoly. Wobec defi-

nitywnego okreslenia zaleznoSci stopnia szkoty 

od liczby dzieci przez Ustawe z dnia 17.11 1922, 

sprawa korekty, dotycz^cej stopni organizacyj-

nych szkot, nie nastre.cza wszakze zadnych trud-

no^ci. 
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IDEA SZKOLY SIEDMIOKLASOWEJ W KAZDEJ GMINIE 

Jednym ze srodkow, majqcycli w pewnym 

chociaz stopniu fagodzic strony ujemne systemu, 

w ktorym nie wszystkie dzieci otrzymuj^ szkole 

jednakowo wartosciowa,, jest idea zapewnienia 

kazdej gminie przynajmniej jednej pelnej szkoly 

siedmioklasowej. 

Powstanie duzej liczby szkol siedmioklaso-

wych, wzglednie rownomiernie rozsianych, pr6cz 

znaczenia bezposredniego dla dzieci, zamieszka-

lych w rejonach tych szkol, mialoby duze znacze-

nie dla dzieci, uczeszczajqcych do sa^siednich szkol 

nizej zorganizowanych, gdyz te z nich, kt6re be-

da mialy szersze aspiracje naukowe, uzyskaja. 

mozno^c przeniesienia sie po 3 — 4 latach nauki 

w szkole nizej zorganizowanej na wyzszy oddzial 

do szkoty siedmioklasowej. 

Majeic te idee na wzgledzie, ,,Instrukcja 

w sprawie opracowania sieci szkolnej" kladzie 

nacisk na to, azeby przy projektowaniu sieci 

szkolnej starano siQ utworzy6 w kazdej gminie 

przynajmniej jeden rejon, skupiaja^cy tyle dzieci, ile 

potrzeba dla zatozenia szkoly siedmioklasowej. 

Instrukcja przypuszcza, ze nie sprawi to wi^k-

szych trudnosci, gdyz ,,w kazdej gminie znajdzic 

sie prawdopodobnie taka miejscowoSc lub taki 

punkt wsr6d osiedli ludzkich — nawet poza mia-

stami — kt6ry bedzie mogt bye osrodkiem rewi-

ru szkolnego o liczbie dzieci, potrzebnej dla stwo-

rzenia szkoly siedmioklasowej (t. j. bkolo 350 

dzieci)". 

Rozpatrzmy wiec; w jakim stopniu usprawie-

dliwione jest przypuszczenie, ze" w kazdej naogol 

gminie istniej^ warunki, pozwalajqce na utworze-

nie przynajmniej jednego rejonu, skupiajqeego po-

nad 300 dzieci. Oprzec sie tu mozemy smialo na 

wynikach projektu z roku 1919, gdyz za.danie In-

strukeji, azeby w kazdej gminie zaprojektowa6 

przynajmniej jeden taki rejon, usitowano spetnid 

przewaznie bardzo gorliwie. Od wynalezienia 

miejsca na rejon szkofy siedmioklasowej rozpo-

czynano zwykle projekt sieci dla gminy, nie wa-

hano sie przytem, jak wiemy, dla dobra takiego 

rejonu uposledzad rejon6w s^siednich. Co gor-

sza, czesto bardzo lamano w tych wypadkach za-

strzezonq norm? maksymalnego oddalenia dziec-

ka od szkoly, przyla.czaJ3c dzieci z odlegloSci 

znacznie nieraz wiekszych, niz 3 kilometry. Pod 

tym wzgledem raczej wiec obawiad sie nalezy. 

ze w roku 1919 zaprojektowano takich rejon6w 

nie mniej lecz wiecej, niz to pozwalaty normy 

prawne. , 

Wyniki projektu okazaty sie nastepuja.ee: 

I. OBSZAR CAZrKOWITY: 

1. Liczby bezwzgl^dne 
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2. Liczbywzglcjdne 

II. W O J E W 6 D Z T W A: 

1. Liczby bezwzgl^dne 
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III. POWIATY: 

JLiczhy bezwzgl^dne 



132 \U ZASADY PROJEKTU S1EC1 SZKOLNEJ 

UWAGA: W zestawieniu powyiszem uwzgl^dniono dla wsi zamiast 1241 gmin tylko 1238, gdyz w 3 wypadkach w projekde , 

z roku 1919 traktowano po dwie gminy hjcznie (Milandwek i Orodzisk w powiecie Bionskim, Lubenka I i Lubenka II 

w pow. Bialskim, Krasnowo I Krasnopol w pow. Sejnenskim). Dla wsi wla&iwej uwzgle.dniono tylko 1215 gmin, 

gdyz w 23 wypadkach gmina obejmuje tylko miasteczko. . - . 
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Jak widzimy, rejon, skupiafacy ponad 300 

dzieci, zdolano w roku 1919 zaprojektowad zaled-

wie w polowie (50.48%) og61nej liczby gmin. Je-

zeli sie zas* ograniczymy do wsi wlaSciwej, t. zn. 

wyfciczymy miasteczka, liczba gmin, w ktorych 

zdolano stworzyd rejon, skupiaja^cy ponad, 300 

dzieci, zredukuje sie jeszcze bardziej—do 37.88%, 

czyli niewiele wiecej niz do Vs. We wszystkich 

pozostalych gminach rejon najwyzej zaludniony 

skupia mniej niz 300 dzieci, przyczem zachodz^ 

wypadki, iz zaludnienie to wynosi zaledwie 61 — 

100 dzieci, a dla wsi wlas"ciwej spada nawet' do 

normy 41 — 60 (gm. Filip6w pow. Suwalskiego), 

i ponizej 40 dzieci (gm. Przer6sl pow. Suwal-

skiego). 

Ponadto, rozmieszczenie tych gmin, w kto 

rych nie zdolano w r. 1919 zaprojektowac ani je-

dnego rejonu, skupiajqcego powyzej 300 dzieci, 

jest ogromnie nier6wnomierne. Zajmuja^ one prze-

dewszystkiem p6tnocno- wschodnie rubieza woje-

w6dztw Bialostockiego i Lubelskiego, p61nocna. 

cze^d woj. Warszawskiego (prawy brzeg Wisly) 

i niekt6re bardziej odosobnione okolice w obr^bie 

pozostalej czesci obszaru, obj^tego projektem. 

Dochodzimy wiec do wniosku, ze na obsza-

rze, bbjQtym projektem sieci z roku 1919, warun-

k6w do zaprojektowania w kazdej gminie przy-

najmniej jednego skupienia szkolnego, licz^cego 

5 ponad 300 dzieci, naog6l niema. Pod tym wzgl^-

dem hadzieje, wypowiedziane w Instrukcji, oka-

zaty siq nieuzasadnione. Okoliczno§6 ta w duzym 

stopniu podcina podstawy samej idei. 

Istbtnie, chc^c bowiem pomimo to ideQ szko-

Xy siedmioklasowej w kazdej gminie utrzymac, 

zdecydowad siQ trzeba na projektowanie w o-

gromnej liczbie gmin szk6f siedmioklasowych 

w rejonach, skupiaja^cych mniej dzieci, niz sie nor-

normalnie dla szkoly siedmioklasowej wymaga. 

Instrukcja przewidywaJa takq koniecznosc, co 

pra wda tylko jako wypadek wyjqtkowy, 1 z g6ry 

upowazniala do projektowania szk6f siedmiokla 

sowych w rejonach z niedostateczna, liczby dzieci: 

,»gdyby nawet takiego rewiru szkolnego (liczqce-

go ok. 350 dzieci) nie bylo, przyjmujemy za zasa-

d^, ze w kazdei gminie szkola siedmioklasowa 

b^dzie i szukamy dla niej punktu mozliwie odpo-

wiedniego". 

Wlasciwie nie Jatwiejszego, jak temu z^daniu 

Instrukcji uczynid zadoSd i zaprojektowad w kaz 

dej gminie, w pierwszym lepszym rejonie, szkote 

siedmioklasow^. Musiano je zle zrozumied, a moze 

niekiedy przeoczyd, skoro w wielu gminach nie 

zaprojektowano ani jednej szkoty siedmioklaso 

wej. O tern, jaki jest wedfug projektu z roku 1919 

najwyzszy w gminie stopien organizacyjny szko 

ly, daje pojecie zestawienie nastepujqee: 

OBSZARCA£,KOW 

1. Liczby bezwzgl^dne 

1 T Y« 

2. Liczby wrgl^dne 

. :a 
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WOJRWODZTWA: 

1. Liczbr 

2. Liczby w 

III. P O W I A T Y: 

Liczby bezwzgl^dne 

POWIATY 

A. W 1 

•5 & 
B § 
o-a 

w tern gmin, w ktorych w/g projektu 

zr. 1919 najwyzej zorganizowanq jest 

szkota 

VII kl. VI kl. Vkl. IV kl. Ill kl. II kl. Ikl. 

B. WIE$ WIASCIWA 

B § 

10 

w tem gmin, w ktorych w/g projektu 

z r. 1919 najwyzej zorganizowanii jest 

szkola 

VII kl. VI kl. 

12 

Vkl. IV kl. 

13 14 

III kl. 

15 

II kl. Ikl. 

17 

1. M. ST. WARSZAWA: 



ROZDZIA*. XX: IDEA SZKOHY SIEDMIOKLASOWEJ W KA2DEJ GMINIE 135' 

POWIATY 

A. W I 

ff 
w tern gmin, w kt6rych w/g projektu 

z r. 1919 najwy2ej zorganizowana. jest 

szkota 

Vllkl. VI kl. Vkl IV kl III kl. II kl I kl. 

B. WLA§CIWA 

41 

c >> 

i § 
a c 

10 

w tem gmin, w kt6rych w/g projektu 

z r. 1919 najwyzej zorganizowana. jest 

szkota 

Vllkl. VI kl. Vkl. IV kl. 

11 12 13 14 15 16 17 

III kl. II kl. I kl. 

2. WOJ. WARSZAWSKIE 

1. Btonie 

2. Ciechanow . . . 

3. Gostynin .... 
4. Gr6jec 

5. Kutno 

6. Lipno 

7. Lowicz 

8. Mak6w .... 

9. Minsk Mazowiecki 

10. Mlawa. .... 

11. Nieszawa .... 
12. Plock 

13. PJonsk 

14. Przasnysz . . . 

15. Puftusk .... 

16. Radzymin . . . 

17. Rawa 

18. Rypin 

19. Sierpc . , . 

20. Skierniewice 

21. Sochaczew . 
22. Warszawa . 

23. Wtociawek . 

12 

10 

12 

18 

12 

16 

9 

8 

15 

14 

13 

15 

12 

10 

11 

10 

13 

15 

12 

8 

10 

20 

13 

3. WOJ. LODZKIE: 

1. Brzeziny . , . . 

2. Kalisz 

3. Koto 

4. Konin 

5. task 

6. te^czyca .... 

7. I6dz" miasto. . . 

8. L6di 

9. Piotrk6w . . . . 

10. Radomsko . . . 

11. Sieradz . . . . 

12. Stupca 

13. Turek ....'. 

14. Wielun .... 

4. WOJ. KIELECKIE: 

1. B?dzin 

2. Czestochowa . . 
3. Hza 

4. J^drzejdw . . . 

5. Kielce 

6. Konskie .... 
7. Kozienlce. . . . 

8. Miech6w 

9. OIkusz .... 
10. Opat6w .... 

11. Opoczno . . . . 

12. Pinczow .... 

13. Radom .... 

14. Sandomierz . . . 

15. Stopnica .... 

16. Wtoszczowa. . . 

15 

20 

14 

12 

18 

15 

19 

22 

24 

19 

12 

19 

25 

15 

20 

14 

12 

18 

15 

19 

21 

24 

19 

12 

19 

24 

23 

20 

22 

13 

19 

19 

19 

22 

13 

23 

23 
20 

22 

15 

25 

14 

21 

20 

20 

13 

19 

17 

18 

22 

13 

23 

23 

20 

22 

14 

25 

13 

::.pa 
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B WIE§ WtASCIWA 

w tem gmin, w ktdrych w/g projektu 
w tem gmin, w kt6rych w/g projektu 

z r. 1919 najwyzej zorganlzowan^ jest 

szkota 

z r. 1919 najwyiej zorganizowana. jest 

szkola POWIATY 

5. WOJ. LUBELSKIE: 

1. Biata 

2. Biigoraj. 

3. Chelm 
4. Garwolin 

5. Hrublesz6w . 

6. Jan6w . . . 

7. Konstantyndw 

8. Krasnystaw . 

9. Lubartdw. • 
10. Lublin miasto 

11. Lublin 

12. Luk6w 

13. Pulawy 

14. Radzyn 

15. Siedlce 

16. Sokotow 
17. Tomaszdw 

18. We.gr6w 

19. WJodawa 

20. 

6. WOJ. BIALOSTOCK1E: 

1. Augustow 

2. Bialystok 

3. Bielsk 

4. Kolno 

5. Lomza 

6. Ostrofeka 

7. Ostr6w 

8. Sejny 

9. Sok6}ka 

10. Suwaiki 
11. Szczuczyn . . . . 

12. Wysokie Mazowieckie 

Liczba gmin, w ktorych zaprojektowano zgo-

dnie z zadaniem Instrukcji przynajmniej jedna. 
szkole - siedmioklasow^, wynosi wiqc og61em. 

81.28%, o ile sie zas ograniczymy do wsi wJasCi-
wej: 68.06%. W pozostalych gminach zaprojek 

towano szkoty nizszych jedynie stopni, az do dwu-
klasowej, wzglednie (o ile ograniczamy sie do wsi 

wtasciwej) jednoklasowej wt^cznie. 

Naogot tatwiej decydowano si^ na zaprojekto-

wanie szkoly siedmioklasowej pomimo niedostate-

cznej liczby dzieci w tych okolicach, w ktorych 
uzyskanie tak wysokich skupien jest szczeg61nie 

trudne, a wiec w powiatach, pofozonych na wscho-

dzie, oraz w czesci woj. Warszawskiego, zajmujq-

cej prawy brzeg Wisly. Na catej reszcie obszaru. 

objetego projektem, stosunkowo wiecej sie z licz 

by dzieci liczono. 

Zaznaczyty sie przytem charakterystycznc: 

r6znice, dotycz^ce stosunku osob, projektuj^cych; 

siec w poszczeg61nych powiatach, do zlecenia In-^ 

strukcji. • 

Oto w niekt6rych powiatach projektowano * 

szkolQ siedmioklasow^ w kazdej lub prawie w ka-j 
zej gminie, pomimo iz w zadnej albo w nader nie-j 
wielu posiadano rejon, licz^cy ponad 300 dzieci.J 
Np. w pow, Suwalskim szkote siedmioklasow^ za-
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projektowano we wszystkich 16-tu gminach, nie 

maja.c ani w jednej odpowiedniego (t. j. licza.cego 

ponad 300 dzieci) rejonu, w Ciechanowskim we 

wszystkich 10-ciu, maja.c rejon odpowiedni zale-

dwie w jednej, w Mfawskim we wszystkich 14-tu, 

maja^c rejon odpowiedni Towniez zaledwie w jed 

nej, i t. p. 

W innych znowu powiatach przy projekto-

waniu szkofy najwyzszego w gminie stopnia trzy-

mano sie dose skrupulatnie zwyklych norm zalez-

nos*ci stopnia szkoly od liczby dzieci, nie zwazaja.c 

na to, iz wbrew zleceniu Instrukcji znaczna nieraz 

liczba gmin zostaje pozbawiona szkofy siedmio-

klasowej. Tak np. w pow. Pufawskim zposrod 11 

gmin szkole siedmioklasowa. uzyskala w projek-

cie tylko jedna gmina, posiadaja.ca rejon, skupia-

jacy ponad 300 dzieci, w pow. Sierpeckim zpo-

sr6d 12 gmin uzyskaly szkoJe siedmioklasowa. tyl 

ko 3 gminy, maja.ee odpowiednio zaludnione rejo-

ny, w pow. Wfodawskim zpos*r6d 13-tu gmin tez 

3, z nich 2, maja.ee odpowiednie rejony, i t. p. 

Te niedokladnos'ci w wykonaniu zlecenia In 

strukcji moznaby jednak latwo wyr6wna6 i dac 

kazdej bez wyja.tku gminie szkoJe siedmioklaso 
wa, nie licza^c si? z tern, ile jest dzieci w rejonie. 

Powstaje tylko kwestja, czy byloby to dzisiaj mo-

zliwie i wskazane, czy raczej projekt z roku 1919 

nie wymaga zgola innej korekty, mianowicie przy-

stosowania stopnia organizacyjnego szk6t we 

wszystkich bez wyjqtku wypadkach do zwyk 

lych norm zaleznoSci od liczby dzieci, Za tern 

ostatniem przemawiatyby rozne wzgl^dy. 

Przedewszystkiem, od ehwili ukazania sie 

MUstawy o zakfadaniu i utrzymywaniu publ. szkol 

powsz." z dn. 17.11.1922 pozbawieni zostalismy 

podstaw prawnych do czynienia jakichkolwiek 

odchylen od zwykJych norm zaleznosci stopnia or-

ganizacyjnego szkoJy od liczby dzieci. Prawo 

podniesienia stopnia szkofy ponad norme, okre-

slon^ liczba. dzieci, zastrzezone jest, jak wiemy, 

jedynie dla Ministra W. R. i 0. P., dotyczy wiec 

raczej wypadk6w oderwanych, kt6re nie mogq 

byd generalizowane. 

Nalezy zas miec na uwadze, ze chodzitoby tu 

o dokonanie pokaznych odchylen od norm zwy-

kJej zaleznosci stopnia szkoly od liczby dzieci, od 

chylen, ktore poci^gn^Jyby za soba. znaczny wy-

datek nadzwyczajny na utrzymanie szk6L Roz-

miar tych odchylen" ustalic mozna liczbowo 

w sposob nastepujqey: Przyjmujc\c dla kazdej 

137 

gminy szkoJ? siedmioklasowa o 7 izbach i 8 si-

?ach nauczycielskich (7 nauczycieli i 1 kierownik), 

potrzebowalibySmy dla 1238 gmin: 8666 izby 

i 9904 nauczycieli. Tymczasem, ze wzgledu na 

rzeczywiste liczby dzieci w obwodach tych szk6J, 

wystarczyloby izb: 625 X 7 + 215 X 6 + 213 X 

5 + 127 X 4 + 52 X 3 + 6 X 2 = 7406 (por. licz 
by na str. 129) i nauczycieli: 8031 (w tern 625 kie-

rownik6w). Musielibysmy wi^c dodad ponad 

ustawowe normy: 8666 —- 7406 = 1260 izb szkol-

nych i 9904 — 8031 = 1873 nauczycieli (w tern 

613 kierownikow). 

Nastepnie, powstaja. tu dwie kwestje zasadni-

cze: Po pierwsze, skoro przeznaczyC mamy na 

ulepszenie szkolnictwa powszechnegb pewne 

srodki nadzwyczajne, zjawia sie wa.tpliwo§d, czy 

nie nalezy raczej Srodk6w tych ofiarowad na pod-

niesienie poziomu szk6J najnizej zorganizowanych, 

najbardziej upo^ledzonych; nie za§ szk6I sto-

sunkowo do§c wysokich stopni. Przeciez szkol-

nictwo powszechne sta6 winno na strazy rdwnego 

prawa wszystkich dzieci do wyksztalcenia i da.-

zy6 do zapewnienia wszystkim dzieciom szkof 

moziiwie jednakowej warto^ci. 
Podrugie, jesli nawet zgodzimy sie na wydat-

kowanie z fundusz6w publicznych pewnych nad-

zwyczajnych sum na stworzenie moziiwie duzej 

liczby'r6wnomiernie rozsianych szk6f siedmiokla-

sowych, to powstaje pytanie, czy nie shiszniej by-

loby osi^gn^d ten sam eel w inny spos6b, przez 

wydatkowanie tychze sum na nadzwyczajne srod 

ki, daja.ee moznosd uzyskania nawet w rzadko za-

ludnionej gminie skupienia, licz^cego ponad 300 

dzieci. Srodkiem takim mogloby byd np. dowo-

zenie dzieci (p. rozdz. XXII). Koszty dowozenia 

bylyby nawet mniejsze, niz koszty utrzymywania 

w rejonach z niedostateczna. liczba. dzieci nad-

miernej liczby izb szk6lnych i sit nauczycielskich. 

Dodatnia, ponadto strong takiego rozwi^zania 

byJoby to, ze szkoly siedmioklasowe, maj^ce 

w rejonie wlasnym dostateczn^ liczb? dzieci, opie-

falyby si^ na zdrowych podstawach organizacyj-

nych, sam zas sposob, zapomoca. kt6rego osiqgn?-

loby sie duze skupienie, mianowicie dowozenie 

dzieci — bylby najbardziej nasladowania godny, 

wolny od tej domieszki przywileju, jaka 

cechowa6 musi wszelkie odchylenia stopnia szko 

ly od zwyklych norm zaleznosci od liczby dzieci. 

I w jednym i w drugim wypadku liczyc* sie 

nalezafoby z tern, iz na wyzsze oddzialy do szko-

\y siedmioklasowej beds sie zgtaszaJy dzieci, za-

v it! 
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mieszkate w sa.siednich rejonach, majacych szko-

Jy niskich stopni. Takie przenoszenie sie dzieci 
ze szkot nizej zorganizowanych do wyzej zorga-

nizowanych nie przynositoby organizacji szkolnej 

widocznej szkody dop6ty, dopoki bedzie chodzito 
0 nieliczne jednostki. Kiedy zas liczba dzieci, 

zmieniajacych po paru latach szkote, wzroSnie, 

1 w szkolach nizej zorganizowanych wyzsze od-

dziaJy zacznq sie wyludniad, a w szkole siedmio-
klasowej coraz bardziej zapetnia6, stwarzajaC po-

trzebe pomnazania oddzia!6w r6wnolegtych, ca-

iemu systemowi szkolnemu zagrozlc moze toz-

str6j. Unikna.c tych ujemnych nastepstw moz-

na tylko o tyle, o ile siec, zlozona z rzadko roz-
mieszczonych szkot siedmioklasowych i znacznej 

liczby sa.siadujacych z niemi szkot niskich stopni, 
stanowic bedzie przejsciowy kr6tkotrwaty etap na 

drodze do systemu szk6t wyt^cznie wysoko zor 

ganizowanych, przy kt6rym przenoszenia siQ ze 

szkoty do szkoty znikna. i kazde dziecko pobierac 

bedzie mogto do konca nauke bez obawy o swojs. 
przyszto^d w tym rejonie, w ktorym mieszka. 
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IDEA SZK6L FILJALNYCH DLA MLODSZYCH DZIECI 

Siec szkolna, nawet wowczas, gdy najsumien-

niej przestrzega obowia.zuja.cych norm ustawo-

wych, wymagac musi od wielu dzieci odbywania 

drogi dalekiej, dochodz^cej do 3 klm. Daleka 

droga jest ucia^zliwa dla dzieci, zwlaszcza dla dzie 

ci rocznikow mfodszych. Ochrone tych ostatnich 

przed odbywaniem drogi dalekiej ma na wzgle-

dzie idea szk6l filjalnych. 

W skromnych copra wda rozmiarach, idea ta 

zarysowuje sie jednak w projekcie z roku 1919 po-

mimo braku jakichkolwiek podstaw prawnych. 

Mianowicie w cafym szeregu powiat6w zaproje-

ktowano zupelnie samorzutnie dla niektolrych, 

wiekszych nfiejscowosci, poJozonych na kresach 

rejondw szkolnych, specjalne, t zw. ,,fiijalne" 
szkoty, przeznaczone dla 3 — 4 mlodszych rocz-

nik6w dzieci. 

Dla przykladu podajemy ponizej mapkQ 

dwuch rejon6w szkolnych z gminy Czersk powia-

tu Gr6jeckiego. Na mapie umieszczone s^ wszyst-

4X-€O 

& - So 61-80 

u,,r r rr 

kie miejscowosci, wchodz^ce w sktad obu tych re-

jon6w. Kazda miejscowo§6 oznaczona zostala 

k6tkiem, kt6rego rozmiar odpowiada liczbie dzie 

ci. K61ka zakreskowane oznaczaja, te miejscowo 

sci, w kt6rych dla mtodszych dzieci zaprojektowa-

no szkoJ^ odrebn^, k6Ika zas* czarne — wszystkie 

pozostale miejscowosci, w tej liczbie miejscowosd 

szkolna. 

Jak widzimy, w rejonie wsi Chyndw zapro-

jektowano szkbfy filjalne w dw6ch wsiach: Gro-

bice i Widok, a w rejonie wsi Coniew w trzech 

wsiach: Pec Jaw, Brzomin i Potycz. Sq to wszyst-
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ko miejscowosci o stosunkowo wiekszem zalud-

nieniu, potozone na krancach rejonu, stosunkowo 

dose daleko od wlasciwej wsi szkolnej. 

0 szkolach tych inspektor powiatu Gr6jeckie-

go powiada, co nastepuje: ,,uwazam za stosowne 

klasy nizsze I, II i III rozmiescie we wsiach Brzo-
minie, Pectawiu i Potyczy, a to ze wzgfcdu, iz 
dzieciom 7-mio, 8-mio, a nawet 9-cio letnim trud-
no, wprost niemozliwie bedzie przechodzid zime 

lub wiosiurw roztopy do szkoly, polozonej koto 3 
wiorst do domu rodzinnego" ,.W rewirze Chy-
nowskim nizsze klasy umiescilbym w- Grobicach 

iWidoku"... 

Inspektor tego powiatu nic nie m6wi, czy ze 

szk6t filjalnych korzystac mafe'dzieci. tych tylko 
miejscowoSci, w ktorych szkoly filjalne zostaly 

zaprojektowane, czy r6wniez dzieci wsi sesied-
nich, majecych blizej do szkoly filjalnej, niz do wla 
sciwej, pelnej szkoty. W innych jednak wypad-
kach, w kt6rych te. kwestje. wyjasniano, wypowia-

dano sie przewaznie za tern, azeby ze szkoly fi 
ljalnej korzystaty wylecznie dzieci danej wsi. Mo-

zliwe jest w rzeczywistoSci zaroAyno pierwsze, 

jak i drugie rozwi^zanie. Za pomoc^ szk6l filjal 
nych mozna oczywiscie zapewnic pewnej grupie 

dzieci blizszy dostep do szkoly. Tern niemniej 
system ten nastreczac moze z wielu wzglQd6w 

powazne w^tpliwo^ci. 

Przedewszystkiem, zakladanie szkot filjal 

nych ograniczone musialoby bye do tych tylko 

punktow, wktdrych zgromadzid mozna z mlod-
szych rocznikdw przynajmniej 41 dzieci, jako tej 

liczby, kt6ra jest wymagana dla zalozenia szkoly 
najnizszego stopnia, o jednym nauczycielu. Zakla 

danie szkol filjalnych dla mniejszych grup dzieci 

byloby nietylko niezgodne z ustawodawstwem, 

lecz r6wniez niewskazane ze wzg'l^du na to, iz 

zwi^kszaloby liczbQ sal szkolnych i liczbQ nau-

czycieli,. czyli pocmgaloby za sob^ dodatkowe 
ciQzary, kosztem kt6rych osi^gn^c mozna na innej 

drodze znacznie dale) ida.ee ulepszenia (np. przez 
dowozenie dzieci, por. roz. XXII). 

W projekcie z roku 1919 przewaznie si<? z tern 

nie liczono i wyznaczanp szkoly filjalne w pun-

ktach, w ktorych nie sposob zgromadzic 41 dzieci 

z trzech ani nawet z czterech rocznikow. Przyj-

rzyjmy sie chociazby szkolom filjalnym w dwuch 
rejonach, wybranych przez nas dla przykladu. Oto 

• w. rejonie wsi Chyn6w zaprojektowano szkolQ fi 

w miejscowo^ci Widok (wies* i dw6r), licz^-

qej wedlug inspektora zaledwie 20 dzieci w wieku 
lat 7 — 9, i w miejscow.osci Grobice (wies i dwor), 

licz^cej dzieci tego wieku 29; w rejonie zas wsi 
Coniew zaprojektowano szkoty filjalne w miejsco-

wos*ciach: Peclaw — 21 dzieci 7 — 9 letnich, Brzo-

min - 22, i Potycz — 24. Z sa.siednich miejsco 

wosci przyteczone mogtyby by6, s^dz^c z mapy, 

wsie Linin i Bogdaniec do szkoty we wsi PQCta-

wiu, co liczbe dzieci 7 — 9 letnich podniostoby do 

43, i wies Borki do szkoly we wsi Brzominie, co 

liczbe dzieci podniostoby do 31. Jak widzimy, na 

wet przy uwzglednieniu dopty wu dzieci z miejsco 

wosci s^siednich, raz jeden tylko osia^nac tu mo-

zemy w szkole filjalnej skupienie dzieci 7—9 let 

nich, przekraczajace liczbe 41. 

Nic dziwnego, ze wypadkow, w ktorych 

w szkole filjalnej skiipic mozna dzieci trzech rocz 

nikow wiecej niz 40, jest naog6t mato. Take ilo$£ 
dzieci trzech rocznikow mamy bowiem tylko tarn, 

gdzie dzieci siedmiu rocznikow jest conajmniej 
okoto 100. Miejscowosci zas tej kategorji zalud-

nienia, a nawet punkty, w ktorych skupic mozna 

tyle dzieci w niewielkim promieniu, se naogot 

nieliczne i maja. przewaznie szkote na miejscu, 

nie potrzebuje wiec szkoty filjalnej. 

Wedlug projektu z roku 1919, takich miejsco 

wosci, kt6re licze powyzej 100 dzieci i nie po-

siadaje szkoty na miejscu, jest zaledwie okolo 
450, z liczbe ogolne dzieci 3-ch mtodszych roczni 
kdw ponizej 20000. Z posrod tych miejscowosci 

tylko czesc nieznaczna znajduje si<? na pograni- . 

czach rejonow, w takiem oddaleniu od miejsco 

wosci szkolnej, iz kwestja odrQbnej szkoly filjalnej 

moze bye dla nich aktualna.. Rowniez punktow, 

ktoreby lezaty na pograniczach rejonow, a w kt6-

rych mozna skupic okoto 100 dzieci z szeregu se-

siadujecych miejscowo^ci, jest stosunkowo.bardzo 

niewiele. Sted wynika, ze warunki prawne dla 
zaprojektowania szk6! filjalnych (zgromadzenie 

w jednym punkcie conajmniej 41 dzieci 3 — 4 rocz 

nik6w) miec mozna tylko w nielicznych, oderwa-

nych wypadkach. W olbrzymiej wiQkszosci re 

jonow brak tych warunkow i zakladanie szk6l fil 

jalnych wymagatoby tarn znacznego zwiekszenia 

liczby nauczycieli oraz sal lekcyjnych ponad nor-

my, przewidziane Ustawe. 

Ale nawet w tych nielicznych, oderwanyph 

wypadkach, w kt6rych zachodzi mozliwosc stwo-

rzenia szkoly filjalnej, zakladanie szk6l tych na-

stn?cza, jak wspominalismy, wetpliwosci. Tworzqc 

%;. 
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bowiem w pewnym rejonie taka. szkote (jednq lub 

kilka), rozbijamy dzieci mtodszych rocznikow na 

dwa (lub wiecej) skupienia. Konsekwencte zas* 

tego rozbicia staje sie zwiekszenie liczby roczni 

kow, przypadafocych na nauczyciela, czyli obni-

zenie poziomu szkot, a czasami takze zwieksze-

nie liczby sit nauczycielskich. 

Istotnie, jezeli np. mamy 150 dzieci, dla kto-

rych uprawnieni jestesmy do posiadania 3 nau 

czycieli, to skupiajqc wszystkie siedem roczni 

kow razem, mozemy dad dwum nauczycielom po 

dwa roczniki i jednemu trzy roczniki, natomiast 

dziel^c te dzieci na dwie grupy, z ktorych jedna 

obejmie wszystkie siedem rocznikow, druga zas 

tylko trzy lub cztery roczniki mtodsze (np. 

w pierwsze) 100, w drugiej 50 dzieci), mamy do 

podziatu miedzy tych samych 3 nauczycieli nie 

siedem, lecz 10 lub 11 rocznik6w, wskutek czego 

na kazdego nauczyciela przypas*d tu musi po 3 lub 

4 roczniki dzieci. Poziom organizacyjny szk6t 

w drugim wypadku be.dzie wskutek tego nizszy, 

niz w wypadku pierwszym. 

Procz tego, konsekwencfo utworzenia szkoly 

filjalnej bywa nieraz zwiekszenie liczby nauczy 

cieli i sal lekcyjnych, przy zachowaniu tego sar 

mego stopnia organizacyjnego szkot. Jezeli np. 

150 dzieci, wymagafccych normalnie 3-ch nau-

, czycieli, ulegnie podziatowi na grupe, liczaca. 109 

i grupe, licza^ca. 41 dzieci, to pierwsza uzyska 

zgodnie z ustawa. trzech nauczycieli i druga je-

dnego, razem 4 nauczycieli, czyli o jednego nau 

czyciela i zarazem o jedna. sale lekcyjn^ wiecej. 

Podziaf dzieci na mniejszegrupy musi, jak widzi-

my, powodowac mniej ekonomiczne wyRorzysta-

nie izb szkolnych i sit nauczycielskich. 

Tworzenie szk6t filjalnych nietylko wise pro-

wadzi do obnizenia poziomu szkolnictwa, lecz 

r6wniez podnosi koszta utrzymania szk61 przez 

to, iz wymaga wi^kszej liczby budynkow szkol 

nych, jak r6wniez zwi^kszonej liczby nauczycieli 

i sal lekcyjnych. Pod wzgledem naukowym ucier-

pialyby w tym systemie najwiecej dzieci, korzy-

stajqee ze szkdl filjalnych, kt6re tylko w wyj^t-

kowych wypadkach mogJyby dla trzech roczni-

k6w uzyska6 wiecej, niz jednego nauczyciela. 
Dzieci te miafyby potem z powodu gorszego przy-
gotowania duze trudno^ci przy przejsciu na wyz-

sze oddzialy szkoJy pemej. 

Rozwazyc jeszcze musimy idee szk6t filjal 
nych w nieco innem, bardziej pelnem rozwini^-

ciu, w jakiem nie byla coprawda ujmowana 

w projekcie z roku 1919, w jakiem jednak podno-

szona byla w ostatnich czasach na konferencjach 

inspektordw i nauczycieli jak r6wniez omawiana 

w literaturze, dotycz^cej szkolnictwa (Jacobson, 

Gorski, Kornecki i inni). Chodzi mianowicie o ideq 

calkowitego podziatu szkoJy powszechnej na 

szkole powszechn^ nizszy i wyzsz^ i sieci szkol-

nej na siec szk6I powszechnych nizszych, rozmie-

szczonych g^sciej, i sied szk6t powszechnych 

wyzszych, rozmieszczonych rzadziej. 

Mozemy nawet pomin^d przy rozwazaniu tej 

idei sprawl zwiekszenia koszt6w wskutek zwi^k-

szonego zapotrzebowania nauczycieli i sal lekcyj 

nych oraz zwiejeszenia liczby szk6f. Wskazemy 

trudnosci zasadnlcze, jakie wystqpifyby na jaw 
przy pierwszej pf6bie realizacji projektow, opar-

tych na tej podstawie. • 

Przedewszystkiem, jezeli dzisiaj, * tworz^c 

skupienia szkolne z 7-miu rocznik6w dzieci, ma 

my sporo wypadk6w, w kt6rych nie mozemy ze-

brad 41 dzieci, czyli tyle, ile potrzeba dla uzyska-

nia chociazby najprymit5rwniejszej szkoty o je-

dnym nauczycielu, to przy zmniejszeniu liczby 

rocznik6w, wskutek rozdziaJu na mJodsze i star-. 

$ze, liczba wypadk6w, w ktdrych nie spos6b ze-

brad 41 dzieci, zwi^kszy si^ znacznie i stanie sie 

problematem bardzo trudnym do rozwia.zania. 

Sprawa ta nabiera szczeg61nego znaczenia 

w zwi^zku z zamiarem skr6cenia dzieciom mlod-

szym drogi do szkoly. To skrocenie spowodu}e 

bowiem nowe ograniczenia w tworzeniu skupien, 

dostatecznych dla zafozenia szkoty. Zmniejszenie 

np. dwukrotne normy drogi do szkoty (3 klm. na 

1^ klm.) spowoduje przecietnie 4-o krotne zmniej 
szenie rozmiarow rejonu, a wraz z tern przecie-

tnie 4-o krotne zmniejszenie jego zaludnienia. Gdy 

wie.c pr6cz zmniejszenia liczby rocznik6w, z kt6-

rych sie tworzy skupienia szkolne, zmniejszymy 

jeszcze i rozmiar rejonu, liczba wypadk6w, 

w kt6rych nie sposob zebrad przynajmniej 41 

dzieci rocznik6w mtodszych, zwi^kszyc si? musi 

' wrecz niepomiernie. 

Jak dalece nierealna; jest np. my^l zatozenia 

dla 3-ch mtodszych rocznikow dzieci szk6tki od-

rebnej ,,w kazdej wsi", widad z liczb ponizej przy-

toczonych, opartych na podziale miejscowo^ci 
wedtug zaludnienia dziedmi (por. str. 142). Przy-

jeli^my tutaj, ze liczba dzieci 3-ch rocznik6w 
rdwna sie w przyblizeniu SA liczby dzieci 7-iu 

rocznik6w (41 — 60 dzieciom 7-iu rocznik6w od-

powiada wiec 18 — 25 dzieci 3 rocznik6w, 61 — 

'M 

■& 
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Obszar calKowity. — 

A. LICZBY BEZWZGL5DNE 

L. miejscowoSci 

L. dzieci 7—13 1 

MiejscowoSci. Hence dzieci 7-9 Utnich (3roczniki) 

—17 

19 903 

378 596 

18-25 

4 704 

233 113 

26-42 

3992 

307 389 

43-64 

1524 

183 979 

65—85 

533 

91281 

86-

107 

218 

48 536 

108— 

128 

94 

25 622 

129— 

149 

70 

22 643 

150— 
278 

153 

68 717 

279— 

428 

32 

24 453 

429 

i wyzej 

12 

14 551 

Ogdiem 

31235 

1 398 880 

100 dzieciom 7-iu rocznikow 26—42 dzieci 3 rocz-

nik6w, i t. p.). Jakztych tablic widzimy, w90% 
miejscowosci, skupiajacych w sumie okoto *l* ogo-
tu dzieci wjejskich, liczba dzieci 3 rocznikow wy-

nosi mniej niz 41, a zatem nie wystarcza dla uzy-
skania szkoty chociazby o jednym nauczycielu. 
Z po§r6d pozostatych miejscowosci czesc prze-

wazna takiej szkoty dla trzech mtodszych roczni-
k6w nie potrzebuje z tego wzgl^du, \t uzyskuje 

najczesciej na miejscu szkote dla wszystkich 7 ro-
c/.nik6w. Niema wiec przy naszych warunkach. 

zaludnienia zadnej moznosci zaofiarowania kaz-

dej wsi odrebnej szkolki dla 3 mtodszych roczni 

kow. 

Nieosmgaln^ jest r6wniez idea faktycznej 

sieci podw6jnej o mniejszym promieniu dla szkot 

nizszych i o wiekszym promieniu dla szkot wyz-

szych. Dane orjentacyjne zaczerpn^c mozemy 

z pr6b z siatkz* geometryczna. Pfzyjmijmy np., ze 

dla mtodszych trzech rocznikow tworzyc bedzie-

my rejony o promieniu l^ klm., a dla czterecli 
starszych o promieniu 3 klm. Otrzymalibysmy 

w6wczas (por. str. 120) w przyblizeniu nastepuja-
ce wyniki (ograniczamy siQ do liczb wzglednych): 

16 pdwiat6w-Wie$. 

LICZBY WZGL5DNE 
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Rcjony o promieniu 3 klm., z podziaiem na grupy w/g zaludnienia 
dziedmi w wiekulat 10-13(4 roczniki starsze) 

—22 23-34 35-57 58—85 
86— 

114 

115— 

142 

143— 

171 

172-

200 

2ul-
371 

372 
Iwyzcfj 

Og6!em 

L. rejon6w . . . 

L. dzieci 10—13 1. 

1.48 

0.08 

2:51 5.03 9.91 13.46 14.79 

0.46 1.48 4.26 8.04 11.49 

.12.43 

11.68 

12.13 24.56 3.70 100.00 

13.33 38.04 11.14 100.00 

Jak widzimy, 2A rejonow, przeznaczonych dla 

3-ch mlodszych rocznik6w, liczyfoby ponizej 41 

dzieci, czyli nie miafoby prawa do szkofy. Sku-

pialyby one przeszfo V» ogdlu dzieci tego wieku, 

zamieszkalych na wsi. Liczba rejonow, skupiafe-

cych ponad 100 dzieci, czyli majqcych prawo do 

3 nauczycieli dla 3 rocznikow, wyniosfaby zaled-

wie ok. 3—4% i objefaby nie wiecej niz 15—18% 

dzieci. System ten nietylko wiec nie bylby dla 

mtodszych dzieci bfogosfawienstwem, lecz nie 

dalby zgofa moznosci rozwi^zania sprawy nau-

czania ich, — przynajmniej w ramach dzisiejszego 

ustawodawstwa. 

Nawet dla dzieci starszych rocznik6w nie 

przyniosfby ten system szczeg61nycb korzysci, 

Pomimo stosunkowo bardzo duzego rozmiaru re 

jonow (promien = 3 klm., powierzchnia = 

23.38 klm.2), przy kt6rym droga do szkoJy musia-

faby czesto przekraczac dzisiejsz^ ustawow^ nor-

me (3 klm.) i byd bardzo uciqzliw^, zaledwie 
w 28.26% rejonow i dla49.18% dzieci tych roczni 

kow uzyskalibysmy po 4 lub wiecej nauczycieli, 

to zn. takie warunki, jakie dzieci starsze maja. 

w zwyktej szkole 7-klasowej. A zapomina6 6 tern 

nie nalezy, ze na wyzsze oddziafy przychodzilyby 

w tym systemie dzieci gorzej przygotowane z po-

wodu nizszej organizacji szk6f, przeznaczonych 

dla rocznik6w mfodszych. • ' . 

Ani wiec w okolicznosciowem tylko zastoso-

waniu, jak np. w projekcie z roku 1919, ani 

w swem og61nem rozwinieciu idea szk6t odr^b-

nych dla malych dzieci nie prowadzi, jak wi 

dzimy, do rezultat6w pomyslnych. Z my^l^ o ulat-

wieniu dzieciom mlodszym dostepu do szkoly 

stawiane s^ hasJa, ktorych realizacja w tak wielu 

wypadkach uniemozliwifaby tym dzieciom posia-

danie jakiejkolwiek szkoly. 
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PrzekonaliSmy sie, ze ani idea szkoty sie-
dmioklasowej w kazdej gminie, ani idea szkot fil-
jalnych dla mtodszych dzieci zapobiec nalezy-
cie nie moga ujemnym stronom sieci szkolnej, zgo-

la nieuniknionym przy tych srodkach, jakiemi 
pozwala rozporzadzad nasze ustawodawstwo. 

Nad temi ujemnemi stronami sieci szkolnej nie 

mozna jednak przejsd do porzadku. Jes*li nawet 
przymkniemy oczy na dose nielitosciwe zmusza-

nie dzieci do odbywania dalekiej drogi do szkoty, 
wywotane d^znoscm do podniesienia poziomu 

szkolnictwa, to jednak nie mozna spogladac bier-
nie na to, ze poziom szkolnictwa, jaki uzyskuje-
my nawet przy najdalei idacem wykorzystaniu 

sit fizycznych dziecka, zadawalniajacy nie jest. 
Widzielismy,' ze w najlepszym razie zaledwie po-

Iowa og61nej liczby dzieci, zamieszkatych na wsi,' 
przypaSc moze na rejony, skupiajace ponad 250 
dzieci, majace wiec prawo do szkot najwyzszych 
stopni — szescio i siedmioklasowych. Czesd 
znaczna przypasd musi na rejony, skupiajace 
101 — 250 dzieci, mogace miec wedtug prawa 

szkoly srednich tylko stopni — 3 - 5 klasowe. Co 
zas najgorsza, kilka do kilkunastu % dzieci wiej-
skich znalezc sie musi w rejonach, skupiajacych 
ponizej 100, niekiedy nawet ponizej 40 dzieci, 
majacych wiec prawo do szkoty dwu lub jedno-
klasowej, wzglednie pozbawionych wog61e prawa 

do szkoty. . 
Z tern upo^ledzeniem pewnych odtamow dzie 

ci trudno sie pogodzi6 Kazdemu dziecku przyznac 

musimy dzisiaj nietylko prawo do szkoty lecz 
' i prawo do szkoty jednakowej wartosci. To tez 

szukad powinni§my srodk6w, ktdreby mogty przy-
czynid sie do wyrownania przynajmniej najbar-

dziej raz^cych r6znic wartosci szkoty, wzglednie 
roznic w zaludnieniu rejonow szkolnych dziedmi. 

Takim radykalnym §rodkiem mogtoby byd 
' wprowadzenie u nas dowozenia dzieci do szk6t 
na koszt publiczny, jako uzupetnienia komunika-

cji pieszej. 
Idea ta nie ma w naszem dotychczasowem 

ustawodawstwie zadnego wyrazu, z wyjatidem 
jedynie artykutu 71 ,,Przepis6w Tymczasowych 

o szkotach elementarnych w Kr61estwie Polskiem*4 
z dn. 10 listopada 1917 roku, w ktorym do obo-
wi^zkow opieki szkolnej wtaczono ,,starania o do-

starczenie podwod dla dzieci z miejscowosci bar-

dziej odlegtych" (p. Dziennik Urzedowy Departa-

mentu Wyzn. Rel. i Osw. Publ. Tymczasowej 

Rady Stanu Kr61. Polskiego, Warszawa N. 1, dn. 
1 pazdziernika 1917 r.). W projekcie z roku 1919 
nie znajdujemy natomiast zadnej wzmianki o do-

wozeniu. 

Na szersz^ skale dowozenie dzieci do szkot 

rozwiniete jest dotychczas tylko w Stanach Zjed-
noczonych Ameryki P6tnocnej, gdzie idzie ono 

w parze z komasowaniem poblizkich matych 

szk6tek wiejskich i z przeksztatcaniem tych szk6-
tek na wysoko zorganizowane. Idee dowozenia 
zapocz^tkowano w Stanach Zjednoczonych 

w drugiej potowie wieku XIX, obecnie - wedtug 
sprawozdania z kwietnia 1922 (Rural School 
Leaflet Nr. 2, Transportation of pupils at public 

expense. By I. C. Muerman, Bureau of Education, 

Washington D. C.) — jest ono uregulowane pra-

wnie w 43 Stanach, zas w 5-ciu pozostalych po-

zostawione jest do uznania lokalnej wtadzy szkol-. 
nej. Ustawodawstwo Stanow reguluje wszelkie 

szczegoty, dotycz^ce organizacji dowozenia, odda- . 
len, sposobu komunikacji, urz^dzenia racjonalnego , 

woz6w i garazy, um6wz woznicami (bardzo czq-
sto nauczyciele), hygjenicznych srodkow i srod- ' 
k6w ostroznosci, i t. d. Stosowane s^ najrozmait 

sze sposoby lokomocji, np. w Stanie Massachusetts 

w r. 1919 (wedtug Consolidation of Schools and 
Transportation of pupils in Massachusetts, Bulle 

tin Nr. 6, 1920) przewozono w przyblizeniu okofo.; 

47% dzieci tramwajami, ok. 32% konmi, ok. 18% ' 
autobusami, ok. 3% kolej^. Dla przewozenia przez; 

rzeki uzywa sie statkow, todzi, prom6w, i t. p.,| 

Dowozenie rozpoczyna sie zwykle z odlegto-| 
sci 1 — 1^ lub 2, czasem 3 mil angielskich (1 mi-1 
la ang. — 1.6 klm.), dochodzi zwykle do 5 — 6| 
mil ang., niekiedy do 10 — 15, — zaleznie od spo-| 
sobu lokomocji. Czynnikiem decydujacym Jest] 

zazwyczaj norma czasu lokomocji, nie przekra-| 
czaj^ca (wraz z przystankami) 30 — 60 minuti 
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Wozy, uzywane do przewozenia dzieci, urz^dzo-

ne s^ specjalnie, w okolicach potnocnych kryte 

i zabezpieczajace dzieci przed wiatrami i chto-

dami. 

Przecietne koszty dowozenia, pomimo luksu-

sowych nieraz urz^dzen i stosunkowo znacznych 

odlegtosci, wynosity wedtug obliczen z kilkunastu 

Stanow w roku szk. 1920/21 okoto 3 — 3** do-

Iar6w miesiecznie na 1 dziecko. Koszty te, przy-

najmniej w stosunkach amerykariskich, znajduja, 

znaczna, rekompensate w zmniejszeniu kosztdw 

utrzymania szk6t, przypadaj^cych na 1 dziecko, 

zwi^zanem z zamiana, szkol nisko zorganizowa-

nych (licza.cych nieraz po kilkanascie zaledwie 

dzieci i wskutek tego bardzo kosztownych) na 

wysoko zorganizowane. Nieraz jestto duza 

oszczednosc: np. w stanie Massachusetts — we-

dtug Report of the Commisioner of Education 

1900 — 1901, t. II, Washington, — skomasowanie 

szkot spowodowato zmniejszenie kosztow w 68% 

wypadkow, zwiekszenie zas w 8%. 

System dowozenia znajduje sie. <izis w Sta-

nach Zjednoczonych w pelni szybkiego rozwo-

ju. Wedtug sprawozdania z r. 1913, Stan Missi-

sipi zorganizowat np. w ci^gu roku 75 szk6t sko-

masowanych i zastosowat dowozenie w 100 wo-

zach. W trzy lata p6zniej liczba szk6t skomaso-

wanych wzrosJa do 175, liczba woz6w do 240. 

Dzisiaj dowozenie obejmuje juz w Stanach setki 

tysiecy dzieci. 

Dla zobrazowania, jak radykalnie w zwiqzku 

z zastosowaniem dowozenia przeksztatca sie 

sie<5 szkolna, przytoczymy fragment ze sprawo-

zdan, skJadanych podczas dyskusji na konferencji 

w Cleveland w r. 1923 (,,Report of the second na 

tional Conference on consolidation of rural Schools 

and transportation of pupils", Cleveland, Ohio,' 

February 26, 1923. — Bulletin, 1923, Nr. 39, Wa 

shington). O. H. Qreist, wizytator szkot w Ran 

dolph County, Indiana, oswiadczyt co nastepuje: 

,,Pocza,tkowo w Randolph County bylo 131 szk6l 

jednoizbowych. Obecnie zostalo z nich 4, z tych 

zas 3 likwiduM sie w najblizszym czasie. Natomiast 

mamy 16 szk6t, uzyskanych przez komasacje, 

z nich kazda posiada 8 stopni (pelna), procz te 

go 4-letni^ szkole wyzsza. i 3 szkoty wyzszego 

rzQdu. Przewozimy dziennie 3133 dzieci, Zvtego 

1044 do szk6t wyzszych, — zadne z nich nie mie 

szka dalej 6-ciu mil ang. od szkoly. Przecietna 

droga, przebywana w szkolnym autobusie, wyno-

.si 3.8 mili. W dzielnicy tej dowozone s^ dzieci do 

szk6l od 21 lat, przez caly ten czas byfy zaledwie 

2 wypadki zranienia dziecka, i to lekkie"., 

Z pocz^tku przy organizowaniu dowozenia 

dzieci na koszt publiczny i likwidowaniu malych 

szk6tek napotykaty wladze szkolne w Stanach 

Zjednoczonych na brak zrozumienia i nawet wy-

razny opdr rodzic6w. Op6r ten bardzo szybko 

zamieniJ si§ jednak na calkowite uznanie. Wzmian- , 

kowany wyzej O. H. Qreist wspomina o odpo-

wiedziach rodzic6w dzieci na kwestjonarjusz 

z zapytaniem o zdanie co do nowego systemu (ko-

masacja i dowozenie): za utrzymaniem nowego 

systemu wypowiedziafo sie 458 os6b, za powro-

tem do dawnego — 59. W sprawozdaniach z po-

szczegolnych Stanow nie brak przyktad6w, swiad-

cz^cych, jak nieraz rodzice dzieci z opozycjoni-

st6w stawali sie bardzo szybko wprost entuzja-

stami nowego systemu (por. np. sprawozdanie ze 

stanu Michigan w t. II Report of the Comm. of Ed. 

z r. 1900 — 1901, Nr. 2396). 

Jako widoczne korzysci systemu dowozenia 

dzieci, pr6cz umozliwienia podniesienia poziomu 

szk6f, podkreslane sq, jeszcze: ochrona dzieci 

przed deszczem, sniegiem i wichurq, czystosc 

i suchosd ubrania i obuwia, skr6cenie czasu na 

komunikacje szkolnq, unikniecie zm^czenia dzie 

ci, lepszy doz6r dzieci w drodze do szkoty i ze 

szkoty, poprawa ogromna frekwencji, i t. p. — 

,,Nie znam—powiada np. o dowozeniu I. B. Stock-

wele (Report of the Comm. of. Ed. 1899 - 1900-

vol. II, Nr. 2581, Washington, 1901) zadnego inne-

go sposobu, kt6ryby dzielnice wiejskie kraju po-

zwolit zaopatrzec w coskolwiek podobnego do 

prawdziwej szkoty". 

Przechodzqc od stosunk6w amerykanskich 

do naszych wtasnych, podkreslid-nalezy, ze wa-

runki rozmieszczenia ludnosci u nas na obszarze, 

objetym projektem sieci szkolnej z roku 1919, sa 

szczeg61nie spfzyjaja.ce dla zaprowadzenia do 

wozenia dzieci do szk6t. Nie mamy tych olbrzy-

mich odleglosci, z kt6remi walczy6 musi ludno§6 

Stan6w Zjednoczonych, na palcach mozna poli-

czyd wsie duze, mogqce uzyskac szkote wysoko 

zorganizowanq dla wtasnych dzieci; z drugiej 

strony niewiele dzieci mieszka w gospodarstwach 

odosobnionych, utrudniaj^cych organizacje do 

wozenia. Typowa dla naszych stosunk6w wie§ 

^rednich rozmiar6w najbardziej wta^nie sprzyja, 

jak na to stusznie zwraca uwage L. Burgerstein 

(por. Burgerstein und Netolitzky. Handbuch der 

Schulhygiene, Leipzig, 1912, str. 272) organizo-
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waniu szkolnictwa na podstawie dowozenia. Gor-

sze drogi i mniejsza zamoznosc ludnosci nie sta-

nowia, bynajmniej przeszkody decydujqcej. 

Rezultaty, jakie mozna osi^gnqd dla podnie-

sienia poziomu szkolnictwa i zmniejszenia dzie-

ciom trudu chodzenia pieszo do szkoly, zalezec 

oczywiscie becte od rozmiar6w, w jakich sie tym 

srodkiem bsdiemy poslugiwali. Rozne tez cele 
zakres*lic mozemy dowozeniu. 

Gdybysmy dowozenie dzieci zastosowac 

mieli do usuniecia tej najwiekszej bol^czki, jaka, 

stanowia^ rejony, liczqce ponizej 100 dzieci, ba^dz 

pozbawione szkoly, ba.dz uzyskuja.ce szkole naj-

nizszego stopnia — jedno lub dwuklasowa,, to po-

niewaz liczba dzieci, przypadafocych na te rejo 

ny, wyniesie kilka, najwyzej do kilkunastu % 

(por. rozdzial XVII str. 109), wystarczyloby objQ-

cie dowozeniem niezbyt wielkiej liczby dzieci, 

zwfaszcza gdybysmy ograniczyli dowozenie do 

2 — 3 najmtodszych rocznikow dzieci i ewent. 

stosowali je nie przez caly rok szkolny, a tylko 

w okresie, kiedy komunikacja piesza jest szcze-

g61nie utrudniona, np. od poznej jesieni do wiosny. 

Bez wi§kszych trudnosci moznaby ponadto 

zlikwidowad rejony, liczqce 101 — 150 dzieci, 

uzyskujcice prawo do szk6t trzyklasowych, tak, 

azeby najmniejsza liczby dzieci w rejonie bylo 

151 i najnizszym stopniem szkofy — szkota czte-

roklasowa, w ktorej na |zbQ i na nauczyciela nie 

przypada wiecej nad dwa roczniki dzieci. Byloby 

wise to praktycznie osi^galne. 

Moznaby oczywiscie system dowozenia za 

stosowac znacznie szerzej, w ten spos6b np., aze 

by liczba/ najnizsz^ dzjieci w rejonie by to 251 

lub 301. W tym wypadku wszystkie dzieci pobie-

raiyby nauk^ wyt^cznie w szkolach najwyzszych 

stopni, jednak dowozeniem musielibysmy objqc 

duzy % dzieci, co byloby potqezone z dose dot-

kliwemi ci^zarami dla ludnosci. 

Jezeli wezmiemy pod uwag§, ze normy ob-

ci^zenia nauczyciela dziecmi zapewne w nieda-

lekiej przysztosci zostan^ u nas zmniejszone, i ze 

nawet na wsi bedzie zachodzil pewien przyrost 

liczby dzieci, to za catkiem zadawalniajqce dla 

poziomu organizacyjnego szkolnictwa uwazac mo 

zna zastosowanie dowozenia w tych rozmiarach, 

w jakich da ono moznosc stworzenia skupieri, 

licz^cych ponad 200 dzieci. Najnizszym stopniem 

szkoly byfaby szkola pi^cioklasowa, w razie zas* 

zmniejszenia normy liczby dzieci na 1 izbe i 1 

nauczyciela z 50-ciu np. do 40-tu, — szesciokla-

sowa. Szkola szescioklasowa daje juz moznosc 

postawienia nauki na wysokim poziomie, a na-

wet zorganizowania tej ostatniej zgodnie z pro-

gramem normalnej szkoty siedmioklasowej. 

Wedlug projektu z r. 1919 (p. rozdz. XVII 

str. 109) liczba dzieci, uzyskuj^cych rejon, licz^cy 

mniej niz 201 dzieci, wynosi dla miasta i wsi 

36.26%, dla wsi 51.01%. Nie wszystkie te dzieci 

przy racjonalnym podziale na rejony trzeba by 

loby dowozic: — czqsc ich moglaby do szkol 

uczQszczac pieszo. Liczba dzieci dowozonych nie 

wyniostaby prawdopodobnie wiQcej nad ^ og6tu 

dzieci, wzglQdnie nad V» dzieci, zamieszkatych 

na wsi. LiczbQ tQ moznaby jeszcze wiQcej zre-

dukowac, dowoza.c dzieci starszych rocznikow 

z oddalenia wiQkszego, up. z oddalenia powyzej 

4 klm., a tylkd dzieci rocznikow mlodszych z od 

dalenia powyzej 3-ch klm. 

Problemat dowozenia dzieci winien wigc bye 

u nas wziQty pod rozwagQ i ewent. znalezc winien 

wyraz w ustawodawstwie. Dopuszczenie stoso-

wania w jakichkolwiek rozmiarach dowozenia 

dzieci wymagaloby oczywiscie zmiany systemu 

projektowania sieci szkolnej. Rejon utrzymalby 

charakter jednostki przestrzennej mniej wiQcej 

stalej w odniesieniu do tych tylko wypadk6w, 

w ktorych mialby za podstawQ komunikacjQ wy-

l^cznie pieszq. W tych wypadkach moznaby za-

chowac narazie dzisiejsza. normQ rejonu i maksy-

malnej drogi do szkoty (3 klm.), jakkolwiek z bie-

giem czasu, w miarQ wzrastania troski rodzic6w 

i spoteczenstwa o dzieci, normy te niew^tpliwie 

uszczuplane bQd^ na rzecz dowozenia. Tego sta-

lego rozmiaru, dostosowanego do komunikacji 

pieszej, nalezatoby przestrzegac dla wszystkich | 

naogot rejon6w, w kt6rych siQ osi^ga skupienia, | 
przekraczaj^ce liczbQ dzieci, uznanq za minimal-

114 i zastrzezon^ prawnie (liczbQ tQ stanowic mo-

globy np. 101 dzieci, 151, 201, i. t. p.); nie byloby 

bowiem w tych razach potrzeby zwiQkszania | 

liczby dzieci przez dowozenie, — eonajwyzej 

gdzies przypadkowo jakas oddalona miejscowosd i 

odosobniona moglaby zaslugiwac na wl^czenie do | 
takiego rejonu w drodze dowozenia. Zasadniczo . 

zas wystarczyloby postugiwac siQ dowozeniem ; 

w tych tylko wypadkach, kiedy w obrebie rejo-| 

nu, dostosowanego do komunikacji pieszej, gro-,| 

madzilaby siQ liczba dzieci niedostateczna, niz-1 
sza od owej normy minimalnej. W tych wypad-| 

kach rejon winien bye powiQkszony i skladac j 

winien z dwuch stref: ze strefy srodkowej, od-<| 
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powiadafocej zwyktym rozmiarom rejonu, dosto-

sowanego do komunikacji pieszej, i ze strefy, te 

pierwsz^ otaczaj^cej, z kt6rej wyt^cznie bytyby 

dzieci dowozone. Ta druga strefa moze miec mniej-

szy lub wiekszy rozmiar, zaleznie od tego, kiedy 

sie z jej pomocq osi^gnie w rejonach przepisan^ 

ustawowo minimaln^ liczbe dzieci. Dla komunika 

cji konnej zastrzec tu nalezatoby jakqs norms od-

legtosci maksymalnej. W naszych warunkach, dla 

uzyskania zupetnie zadawalniafocych skupieri 

dzieci, wystarczataby norma 5 kilometr6w, jako 

norma maksymalnego oddalenia dla dowozenia 

dzieci do szkoty. Powierzchnia szesciok^ta fo-

remnego o promieniu 5 kilometr6w wynosi ok. 65 

klm.2, nawet wise w okolicach najrzadziej zalud 

nionych (licz^cych np. 500 dzieci na 100 klm.2) ze-

brac mozna na takiej powierzchni naog6t zawsze 

pareset dzieci (przy zaludnieniu 500 dzieci na 

100 klm.2 — 325 dzieci). 

Przy opracowaniu projektu sieci szkolnej, 

uwzgledniafocego dowozenie, nalezatoby wybrad 

z szeregu prob takie rozwi^zanie, przy ktorem 

osiaga si<? nalezyty poziom szkolnictwa, stosufoc 

dowozenie do jaknajmniejszej liczby dzieci. 

W tym celu nalezatoby np. umieszcza6 szkoty 

w miejscowosciach mozliwie najwiekszych. Od-

setek dzieci dowozonych na terenach o r6znej 

gestosci zaludnienia musiatby bye r6zny; wiekszy 

tarn, gdzie jest zaludnienie wsi rzadsze, mniejszy 

tarn, gdzie jest ono gestsze. Pewn^ orjentacj^ co do 

maksymalnej liczby dzieci, kt6re nalezatoby ob-

j^d dowozeniem, moznaby mie6 na podstawie na 

szych liczb, dotycz^cych podziafu rejondw wed-

Jug zaludnienia dziecmi' w roznych grupach 

powiat6w (p. str. 110). Przyj^c bowiem mozna, ze 

jezeli jprzy 'zastosowaniu dowozenia minimaln^ 

liczby dzieci w rejonie ma bye* np. 151, to % dzie 

ci dowozonych nie powinien w zadnym razie wy-

pasc wiekszy od % dzieci, przypadaj^cych w na-

szym projekcie na rejony, liczqee ponizej tej sa-

mej liczby 151 dzieci. Ustalenie scislejszych norm 

wymagaloby jednak specjalnego studjum. 

Nalezy si? liczyc z tern, ze idea dowozenia 

dzieci, gdyby nawet zostata podj^ta przez nasze 

ustawodawstwo, mogjaby bye narazie niepopu-

larna srod szerokich warst ludnosci wiejskiej. 

Powodem glownym jest to, ze ludno^c wiejska 

przyzwyczajona do jednoklasowek, nie jest w sta-

nie nalezycie ocenic cafego znaczenia reformy, 

maj^cej wprowadzic na wsi szkolnictwo wysoko 

zorganizowane. Zrozumienie tego znaczenia 

wzrastatoby szybko w miare' powstawania na 

wsi coraz wiekszej liczby szk6t wysoko zorgani-

zowanych. Wraz z tern zwiekszaloby si§ grono 

zwolennikow dowozenia, jako jedynego cz^sto-

kroc ^rodka, umozliwiaj^cego ludnosci wiejskiej 

korzystanie z takich szk6t. Juz dzisiaj mamy 

przyklady, ze gdzie na wsi powstaje szkota wy 

soko zorganizowana, ludno£6 posyta dzieci do ta 

kiej szkoly z bardzo daleka lub tez prywatnie 

dzieci do szkoly dowozi. 

Z tych wzgled6w poz^dane byloby rozpo-

czQcie realizacji projektu sieci szkolnej, jakikol-

wiek projekt ten bedzie, od budowy gmachow 

dla szk6t najwyzszych stopni organizacyjnych 

i to przedewszystkiem w tych punktach, w kt6-

rych zgromadzenie odpowiedniej liczby dzieci nie 

przedstawia trudnosci i moze bye* uzyskane dro-

gq zwyktej, pieszej komunikacji. Jedynie w dziel-

nicach rzadziej zaludnionych nieuniknione byloby 

zakfadanie od pierwszej chwili szk6f wysokozor-

ganizowanych w rejonach, opartych nietylko na 

komunikacji pieszej, lecz i ha dowozeniu. 

Z mysl^ o takiej planowosci w realizacji sie 

ci szkolnej, ponizej na stronicach 148-ej i 149-ej 

zamieszczone zostaly dwie mapy: pierwsza przed 

stawia polozenie rejondw, skupiaj^cych 251—300 

oraz powyzej 300 dzieci, wedJug projektu z roku 

1919, druga polozenie szkol Srednich — wedhig 

stanu roku 1922/23. Brak tu trzeciej mapy—-szkot 

zawodowych, dla ufozenia jej nie posiadalismy 

jednak danych. 

Pierwsza mapa wskazuje, gdzie mog^ bye za-

Jozone szkoty powszechne wysoko zorganizowa 

ne przy poslugiwaniu sie piesz^ wyt^cznie komu 

nikacji. Jestto coprawda obraz dos6 przyblizony, 

mogqey ulec zmianie przy korekcie projektu, nie-

mniej nie pozbawiony wartosci. Z posr6d pun-

kt6w, uwidocznionych na tej mapie, wybrad mo 

zna takie, w kt6rych dzieci bed^ miaty szczeg61-

nie fatwe warunki dost^pu do szkoty: punkty te 

bed$ odpowiadaty przedewszystkiem miejscowo-

§ciom o duzem zaludnieniu, np. miejscowosciom, 

licz^cym ponad 200 dzieci, przedstawionym na 

mapie na str. 40, jak tez powtorzonym w wykazie 

uzupetniajstcym do tabl. Ill, w czeSci IV na str. 

5? — 57. Mapa pozwala ponadto wyodrebnid oko-

lice, w ktorych na stosunkowo niewielkiej prze-

strzeni powstac moze caty szereg szk6t wysoko 

zorganizowanych. 

Na okolice te zwr6ci6 nalezy szczegolnq uwa-

gQ i dostosowad do nich rozmieszczenie panstwo-

i 
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REJONY SZKOLNE, 
LICZACE PONAD 250 DZIECI 

wych szkol srednich oraz szkol zawodowych. 
Z por6wnania obu map przekonac sie bowiem mo-
zemy, ze szkoly srednie nie zawsze dzisiaj odpo-

wiadaja, owym okolicom, ktoi e w najblizszym cza-

sie pozyskajq duzo szk6f powszechnych wysoko 

zorganizowanych i ktore wkr6tce beda, dawaly 

znaczn^ liczbe kandydat6w, pragnqcych sie dalej 

ksztalcic ogtflnie lub zawodowo. Np. w Lodzi, kto-

ra najwczesniej wprowadzUa powszechne nau-

czanie i daje juz dzisiaj duz^ liczbe abiturjen-

t6w szkof powszechnych, pragn^cych dostac sit? 
do szkofy sredniej, ilo^c szk6J srednich upanstwo-
wionych jest ogromnie niedostateczna (znacznie 
np. mniejsza, niz w Warszawie). Ma^o tez szk6f 

srednich paristwowych widzimy w zachodnich 
i pofudniowych powiatach wojew6dztw Lodzkie-
go i Kieleckiego, w kt6rych s^ warunki dopowsta-

nia gestej sieci szk61 powszechnych wysoko zor 

ganizowanych. Tymczasem raczej obfitsza jest 

sie6 panstwowych szkol srednich w woj. War-
szawskiem na prawym brzegu Wisly, gdzie tak 
stosunkowo trudne s^ warunki dla rozwoju sieci 

szkol powszechnych siedmioklasowych. Przysto-
sowanie szkol srednich i zawodowych do okolic 

bogatych w szkoly powszechne wysoko zorga-
nizowane podnioslyby jeszcze bardziej znaczenie 

szkoly powszechnej wysokiego stopnia, zwieksza-
j^c zarazem zastep zwolennikow dowozenia, jako 

srodka dla wsi niezbednego do zrealizowania na 
szeroka. skale szkolnictwa wysoko zorganizowa-
nego. 

Naogol za pombc^ dowozenia usun^c mozna 
prawie wszystkie przeszkody do utworzenia 

szkolnictwa wysoko zorganizowanego, jak tez 
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uchronic dzieci od przebywania droki zbyt. dlu-
giej i zbyt m^cz^cej. W niekt6rych jednak, co-

prawda tylko wyfotkowych wypadkach (czasa-

nji w zapadlych lasach, w okolicach gorzystych, 

sr6d blot i t. p.) nawet codzienne dowozenie dzie 

ci na odleglosc paru kilometr6w nastreczyc moze 

powazniejsze trudnosci. W tych wypadkach 

praktyczniejsze moze bye zakjadanie przy najbliz-

szych szkolach internat6w i umieszczanie w nich 

dzieci, .dowozonych z takich miejscowos*ci i odwo-

zonych chociazby tylko raz na tydzien. Wreszcie 

w pewnych wypadkach, gdy chodzi o odosobnio-

ne male skupienia dzieci, moznaby dopuscic pio-

jektowanie bez wzgledu na UczbQ dzieci szkoty te-

go stopnia, jaki dla przysztej sieci szkolnej zosta-

nie uznany za najnizszy. Wobec wielkich r6znic 

w zaludnieniu poszczeg61nych okolic kraju, wszy-

stkie te srodki musz^ by6 przewidziane, je§li prag-

niemy, azeby szkolnictwo powszechne dla og61u 

dzieci, zamieszkatych na wsi, podnie§6 mozna by-

Jo na szczebel wyzszy, odpowiadaj^cy dzisiej-

szym'potrzebom. 
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TABLICA I 

PODZIAL ADMINISTRACYJNY I POWIERZCHNIA, 

1. OBSZAR CAI^KOWITY. 

vm 

2. wojew6dztwa. 

3. POWIATY. 



IV: TABUCE LICZBOWfc 

?.v* » 

POWIAT 

1. Brzeziny 

2. Kalisz . • 

3. Koto . . . 

4. Konin. . . 

5. task . . . 

6. fceezyca. . 

7. *.6di miasto 

8. fcodi . . . 

9. Piotrkow . 

10. Radomsko . 

11. Sieradz . . 

12. Stupca . . 

13. Turek . . 

14. Wielufi . . 

Lieibi 

Miast Gmin 

15 

20 

14 

12 

18 

15 

19 

22 

24 

19 

12 

19 

25 

Powierzchnta 

w klms 

Calko-

wita 

1 117 

1480 

1290 

1 122 

1403 

1316 

37 

902 

2 088 

2113 

1613 

1204 

1248 

2101 

w tern 

jeziora 

19.9 

4.0 

13.4 

1. Bedzin . • • 

2. Czestochowa . 

3. Ilza . . . • 

4. J«drzej6w . . 

5. Kielce . . . 

6. Konskie. . . 

7. Kozienice • . 

8. Miechow . 

9- Olkusz . • 

10. Opatow . . 

11. Opoczno . 

12. Pinczow. . 

13. Radom . • 

14. Sandomierz 

15. Stopnica. . 

16. Wloszczowa 

POWIAT 

Biata. . . • 

Bitgoraj. . . 

Chelm ... 

Garwolin . . 

Hrubiesz6w . 

Janow . .. . 

Konstantynow 

Krasnystaw . 

Lubartow . . 

Lublin miasto. 

Lublin . . . 

fcukow . . . 

Putawy . . . 

RadzyA . . . 

Siedlce . . . 

Sokolow. . . 

Tomasz6w . . 

Wegr6w. . . 

Wlodawa . . 

Zamosd . . . 

Lie zba 

Gmin 

15 

14 

13 

17 

14 

14 

15 

13 

14 

16 

21 

18 

14 

16 

12 

12 

15 

13 

15 

Powierzohnia 

w klm' 

1492 

1708 

2 030 

1821 

1564 

1964 

1437 

1513 

1370 

9 

1910 

1885 

1608 

1287 

1291 

1286 

1326 

2 175 

1786 

3.4 

3.6 

4.6 

12.3 

1. Augustow • • 

2. Bialystok . . 

3. Bielsk . . . 

4. Kolno . . . 

5. Lomza . . . 

6. Ostroteka . • 

7. Ostrow . . . 

8. Sejay. . . . 

9. Sok6tka. . . 

10. Suwalki. 

11. Szczuczyn . . 

12. Wysoko Mazov 

35.2 

55.4 

16.4 
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CZE.sC IV: TABLICE LICZBOWE 

MIASJO 

1. Garwolin . . 

2. Zelechow. . 

9.17 

8.41 

ji 

1! 

1. Janow Podlaski 

2. Losice. . . . 

25.58 

25.84 

1. Krasnystaw . . 30.33 

1. Lubartow. 

2. L^czna . 

1. Lublin. 

10.31 

13.31 

9.00 

1. fcukow. 

2. Kock . 

3. Stoczek 

1. Pulawy 

1. Padzyn . 

2. Mi^dzyrzec 

1. Stedlce 

2. Mordy. 

26.82 

13.64 

15.49 

43.12 

9.441 

1. Sokoiow . 

1. Tomaszow 

32.30 

19.23 
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IV: TABLICE LICZBOWE 

GMINA 

I 

1. Chodakow . . 

2. Glusk. . . . 

3. How .... 

4. Kampinos . 

5. Kozlow-Biskupi 

6. .Lazy .... 

7. Mlodzieszyh . 

8. Rybno . . . 

9. Szymanow . 

10. Tulowice . . 

1. Blizno . . . 

2. Brudno . . . 

3. Czastkow . . 

4. Falenty . . 

5. Gora .... 

6. Jablonna. . . 

7. Jeziorna . . . 

8. Karczew. . . 

9. Mlociny . . . 

10. Niepore.t. . • 

11. Nowo-Iwiczna. 

12. Okuniew. . . 

13. Ozarow . . . 

14. Pomiechowo . 

15. Skorosze. . . 

16. Wawer . . . 

17. Wiazowna . . 

>8. Wilanow. . . 

19. Zaborow. . . 

20. Zagozdz. . . 

•11= 

04.94 

47.44 

29.35 

59.82 

112.06 

88.70 

83.23 

121.32 

116.39 

94.28 

1. Boruchowo . 

2. Chodecz . . 

3. Dobiegniewo 

4. Falborz . . 

, 5. Klubka . . 

6. Kowal . . 

7. Lubiei> . . 

8. Lag . . . 

9. Piaski. . . 

10. Przedecz . 

11. Pyszkowo . 

12. $milowice . 

13. Wieniec. . 

1. B;dkow. . 

2. Biala . . . 

3. Bratoszewice 

4. Ciosny . . 

5. Dlugie . . 

6. Dmosin . . 

7. Dobra. . 

8. Galkowek . 

9. Lipiny . . 

40.84 

75.14 

97.81 

68.05 

63.33 

127.38 

62.56 

96.3! 

96.53 

97.55 

46.59 

108.71 

75.04 

99.4( 

63.93 

68.60 

127.78 

109.8! 

113.76 

41.24 

85.4! 

93.1( 

12O.ie 

78.5 

69.2S 

59.3 

87.9 

B9.3C 

151.1 

100.16 

111.79 

151.18 

86.4! 

55.90 

53.76 

106.42 

52.20 

36.5 

63.78 

94.05 

108.93 

65.13 
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TABLICA I: PODZlAfc. ADMINISTRACYJNY 1 POWlERZCHNiA 
■ •>fi 

2r6d*a: 1) Mies. Stat. t. V. zesz. V, tWarsz.. 1922. 
2) Trudy Warsz. Stat. Kom.. wyp. XV. Warsz.. 1898. 3) St. 

Szulc. Wartosc mat. stat., Warsz., 1920. 4) Przewodnik po 

Krol. Pol. A. Bobienskiego i J. M. Bazewicza, T. I—II. Warsz.. 

1901 — 1902. 5) Materjaly projektu sieci szkol. z r. 1919. 

Uwagi: I) Powierzchnia powiatow podana wedlug 

nMies. Stat.". t. V. z. V. Jestto plow, calkowita, wraz z pow. 

jezior. 2). Pow. jezior wedlug St. Szulca wWarto8c mat. at." 

Dla p. Sejnenskiego pow. jezior obliczona jest w przyblizeniu 

v proporcjonalnie do zmienionej pow-ni tego powiatu. 3) Pow. 

gmin podana jest bez pow. jezior. Pow-ni? te. obliczano, dzie-

lqc pow. powiatow. bez miast z r. 1894 i bez jezior. przez 

ogolna, liczbe, dziesi^cin powiatu i rnnoz^c przez liczb? dzie* 

sie.cin kazdej gminy. — te ostatnie w/g ,tPrac Warsz. Kom. 

St.", t. XV. — Jedynie dla pow. Sejnenskiego obliczono pow. 

gmin w przyblizeniu w/g granic, podanych na mapie, znaj-

dujqcej si? w materjalach projektu. 4) W obliczeniu pow-ni 

miast i gmin uwzgle.dniono w porownaniu ze stanem z roku 

, 1894 zmiany nast^puj^ce: 

Woj. Warszawskie: 1) obecnie: gm. Grodzisk i gin. Mi-

lanowek p. Blonskiego = dawniej: gm. Grodzisk p. Blon-

skiego. 2) gm. Rudzienko p. Mirisko-Mazowieckiego = gm. 

Rudzienko p. Radzyminskiego, 3) gm. Brudzert p. Plockie-

go = gm. Brudzen p Lipnowskiego, 4) gm. Drobin i gm. 

Starozreby p. Plockiego = gm. Gory, gm. Drobin i gm. 

Starozreby p. Pfockiego, 5) gm. Duczymin p. Przasnyskie-

• go = gm. Bugzy p. Przasnyskiego, 6) gm. Klembow i gm. 

Tluszcz p. Radzyminskiego = gm. Klembow p. Radzymin 

skiego. 7) gm. Pomiecbowo i m. Zakroczym p. Warszaw-

skiego = gm. Pomiecbowo i m. Zakroczym p. Pfonskiego, 

8) gm. Karczew i gm. Wi^zowna p. Warszawskiego — gm. 

Otwock i gm. Wiqzowna p. Minsko-Mazowieckiego, 9) gm. 

Skorosze i m. Pruszkow p. Warszawskiego = gm. Prusz-

kow p. Warszawskiego, 10) wiqezone do m. st. Warszawy: 

Km. Czyste i gm. Mokotow p. Warszawskiego. 

Woj. llodzkie: 1) obecnie: gm. Strzalkow p. Kaliskie-

go = dawniej: gm. Strzalkow p. Tureckiego, 2) gm. Turn 

\: i gm. Pi^tek p. Le.czyckiego = gm. Turn. gm. Pia.tek i gm. 

Balkow p. £.e.czyckiego, 3) gm. Lucmierz p. Jtodzkiego = 

gm. Lucmierz i gm. Dzierzqzna p. Lodzkiego, 4) gm. £.e.czno 

i gm. Sulejow p. Piotrkowskiego = gm. il^czno p. Piotr-go. 

Woj. Kteleckie: 1) obecnie: m. Be,dzin, m. Czeladz, m. 

Sosnowiec, gm. Bobrowniki. gm. Grodziec, gm. £.agisza, 

gm. Niwka, gm. Oiarowice, gm. Zagorze p. Bedzinskiego = 

dawniej: m. R^dzin, gm. Bobrowniki. gm. Gzichow, gm. 

Gorna. gm. Oiarowice p. B^dzinskiegb, 2) gm. Kozieglowki 

. i gm. Koziegfowy p. B^dzirtskiego = gm. Koziegfowy p. 

B^dzinskiego, 3) gm. Mierz^cice p. B^dzindkiego = gm. Su-

likow p. Bedzinskiego, 4) gm. Mrzygiod i gm. Pore,ba p. Bq-

dzinskiego = gm. Pore.ba Mrzygtodzka p. B^dzinskiego, 5) gm. 

Blizyn i gm. Kamienna p. Koneckiego = gm. BHzyn p. Ko-

neckiego. 6) gm. Sarnow p. Kozienickiego == gm. Sarnow 

i gm. Gniewoszow p. Kozienickiego; 7) gm. Skala p. Olkus-

kiego = gm. Minoga p. Olkuskiego. 8) gm. Jurkowice p. San-

domierskiego = gm. Gorki p. Sandomierskiego, 9) gm. 

Stopnica i gm. Wolica p. Stopnickiego = gm. Stopnica p. 

Stopnickiego. 10) gm. Stykow p. Ilzeckiego = gm. Wierzbnik 

i gm. Lubenia p. Ilzeckiego. ; 

Woj. LubeUkie: 1) obecnie: gm. Piszezac p. Bialskie-

go = dawniej: gm. Piszczac i gm. Poloski p. Bialskiego. 

2) gm. Parysow p. Garwolinskiego = gm. Przonka p. Gar-

wolinskiego, 3) gm. Ste.zyca p. Garwolinskiego = gm. Pa-

wtowice p. Garwolinskiego, 4) gm. Dziekanow p. Hrubie-

szowskiego = gm. 'Hrubieszow p. Hrubieszowskiego, 5) gm. 

Dolhobyczow p. Hrubieszowskiego = gm. Dofhobyczow 

p. Tomaszowskiego, 6) gm. Gorki i gm. Sarnaki p. Konstan" 

tynowskiego = gm. Chlebczyn p. Konstantynowskiego, 7) 

gm. Swiniarow p. Konstantynowskiego = gm. Czuchleby 

p. Kohstantynowskiego, 8) gm. Brzeziny p. Lubelskiego = 

gm. Brzeziny p. CheJmskiego. 9) gm. Szczekarkow p. Puiaw* 

skiego = gm. Szczekarkow i gm. Rogow p. Pulawskiego, 

10) m. Mordy i gm. Stok Ruski p. Siedleckiego = gm. Mordy 

p. Siedleckiego. 

Woj. Biafostockie: 1) obecnie: gm. Lipsk p. Augustow-

skiego = dawniej: gm. Pietropawlowsk p, AugustowskiegoJ 

2) gm. Przytuly p. Kolnenskiego = gm. Kubra p. Kolnen-

skiego, 3) gm. Bozejewo i gm. Wizna p. £.omzynskiego = 

gm. Bozejewo p. ilomzynskiego, 4) gm. Boguty p. Ostrow-

skiego = gm. Kamienczyk p. Ostrowskiego. 
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16 IV: TABL1CE L1CZB0WE 

3. PO 

A. MIASTO I WIES 

POWIAT 

R o k 1897 

L 1 C Z B A 

ludnos~i 
dzieci 

7—13 let. 

j 
dzieci 

f 8iO9. 

do 

ludn. 

R o k 1919. 1921 

L 1 C Z B A 

ludnosci 

(1921 r.) 

dzieci 

7—13 let. 

(1919 r.) 

lo 
dzieci 

w stos. 

do 

ludn. 

Roinica 

pomie.dzy 

°|0 dzieci 
z r. 1897 

i °!o dzieci 
z r. 1919 

|0 przyrostu 

dzieci 

w okresie 

1897—1919 

10 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19 

20. 

21. 

22. 

23. 

Bionie . . . 

Ciechan6w. . 

Gostynin . -

Grojec . . . 

Kutno . . 

Lipno . . . 

fcowicz . . 

Makow . . . 

Minsk Mazow 

Mtawa . . 

Nieszawa • 

Ptock. . . 

PJonsk . . 

Przasnysz . . 

Puttusk . . 

Radzymin . 

Rawa. . ■ 

Rypin. • • 

Sierpc • . 

Skierniewice 

Sochaczew. 

Warszawa . 

Wloclawek 

104 776 

71 492 

81335 

108351 

82 499 

88533 

62 628 

94 471 

88435 

79 507 

99 910 

91360 

103 450 

63 092 / 

69 573 

68436 

52 622 

64 327 

143088 

96 611 

18 734 

11398 

14 070 

19423 

13 758 

16 008 

13 692 

10 591 

15357 

15024 

13 895 

16 395 

14 600 

10 442 

16 489 

10 556 

12 495 

12 367 

11907 

8 756 

11785 

21 166 

15 526 

17.88 

15 94 

17.29 

17.93 

1667 

18.08 

16.55 

16.91 

16.25 

16.98 

17.47 

16.40 

15 98 

1560 

15.93 

16.73 

17.95 

17.68 

17.39 

16.63 

18.32 

14.79 

16.07 

115 568 

68 427 

84 647 

127 644 

99 300 

94 486 

58 444 

95843 

88 920 

101688 

109 615 

74 595 

56 152 

106 365 

72 545 

83 621 

78 306 

63 471 

63 940 

181 957 

124 592 

21968 

14 885 

16 400 

27 818 

18 599 

16 339 

19 373 

11 117 

18 402 

16 897 

17 979 

21 140 

15 781 

10 823 

20 099 

13 866 

15 694 

12944 

11417 

11833 

13 442 

31966 

21 160 

19.00 

21.75 

19.37 

21.79 

18.73 

17.49 

20.50 

19.02 

19.20 

1900 

17 68 

1928 

21.15 

19 27 

18 89 

19.11 

1876 

16.53 

16 64 

18.64 

21.02 

17.56 

16.98 

+ 1.12 

+ 5 81 

+ 2.08 

+ 3.86 

+ 2.06 

— 0.59 

+ 3 95 

+ 2.11 

+ 2.95 

+ 2.02 

+ 0.21 

+ 2.88 

+ 5.17 

+ 3.67 

+ 2.96 

+ 2.38 

+ 081 

— 1.15 

— 0.75 

+ 201 

+ 2 70 

+ 2.77 

+ 091 

17.3 

30 6 

16.6 

43.2 

35.2 

8.1 •) 

41.5 

5.0 

28.7 *) 

12.5 

29.4 

22.3*) 

16.7*) 

3.6 

21.9 

42.1*) 

256 

4.7 

— 41 

35.1 

14.1 

69.6 *) 

36.2 

1. Birzeziny . 

2. Kali.z . . 

3. Koto . . . 

4. Konin 

5. fca«k . . 

6. fceczyca . . 

7. fcodf miatto 

8. fcodf . . . 

9. Piotrkow . 

10. Radomsko . 

11. Sieradz . . 

12. Stupca . . 

13. Turek . . 

14. Wielun . . 

1. Bedzin . . 

2. Czestochowa 

3. Ilia . . . 

4. Jedrzej6w . 

5. Kielce . • 

99 625 

123 013 

95 913 

83 855 

117 685 

100 992 

314 020 

116285 

153687 

129 839 

123 721 

82 721 

86 797 

143 585 

17 711 

20 435 

16 929 

14 844 

20 777 

16 672 

44 564 

19 756 

27 184 

22 779 

21350 

15059 

15 206 

24 283 

17.77 

16.61 

17.65 

17.70 

17.65 

16.50 

14.19 

16.98 

17.68 

17.54 

17.25 

18.20 

17.51 

16.91 

244 433 

158 754 

110552 

78889 

142 754 

36115 

26 565 

19 178 

14153 

24232 

14.77 

16.73 

17.34 

17.94 

16.97 

125 562 

180163 

115 571 

98 844 

148 965 

122 397 

451813 

109 464 

197 414 

169 450 

155 232 

92729 

102158 

181335 

386 678 

234 387 

137 689 

99 978 

179 449 

25 018 

38 218 

22 898 

18 983 

29 336 

22 836 

71453 

21 166 

36 430 

31565 

36 702 

16 934 

19 925 

36 048 

43 451 

24 469 

16177 

35 562 

19.92 

21.21 

19.81 

19.20 

19.69 

18.65 

15.81 

19.33 

18.45 

18.62 

23.64 

18.26 

19.50 

19.87 

17.86 

1853 

17.77 

16.18 

1981 

+ 2 15 

+ 4 60 

+ 2.16 

+ 1.50 

+ 2.04 

+ 2.15 

+ 162 

+ 2.35 

+ 0.77 

+ 1.08 

+ 6 39 

+ 0.06 

+ 1.99 

+ 2.96 

+ 3.09 

+ 180 

+ 0.43 

-1.76 

+ 2.84 

41.2 

81.4*) 

35.2 

27.9 

41.2 

36.9 

44 0*) 

34.0 

38.6 

71.9 

12.5 

36.7 *) 

48.4 

91.3 

63.6 

27.6 

14.3 

46.8 

R", 



TABLICA H: DZIECI W WIEKU SZKOLNYM I LUDNO$£ 17 

WIATY. 

1 



18 IV: TABLICE LICZBOWE 

A. MIASTO I WIES 

POW1AT 

R o k 1897 

L 1 C Z B A 

ludnosci 
dzieci 

7—13 let. 

dzieci 

w stos. 

do 

ludn. 

Rokl9l9, 1921 

L I C Z B A 

ludnosci 

(1921 r.) 

dzieci 

7—13 let. 

(1919 r.) 

% 
dzi. 

w stos. 

do 

ludn. 

Roznica 

pomie.dzy 

°|0 dzieci 
z r. 1897 

i °|0 dzieci 

z r. 1919 

°lo przyrostu 

dzieci 

w okresie 

1897—1919 

10 

6. Kofiskie. . 

7. Kozienice . 

8. Miech6w . 

9. Olkusz . . 

10. Opat6w . . 

11. Opoczno 

12. Pincz6w. . 

13. Radorn . . 

14. Sandomierz 

15. Stopnice . 

16. Wtoszczowa 

118921 

110 670 

114410 

113 540 

127 380 

100 451 

107 495 

146.779 

100194 

130470 

74 437 

20 080 

19 049 

19 944 

19 683 

21117 

17 486 

18 520 

24122 

17 129 

23617 

13169 

16.88 

17.21 

17.43 

17.33 

16.57 

17.40 

17.22 

16.43 

17.09 

18.10 

17.69 

144 832 

124097 

149130 

135994 

162488 

122 798 

120391 

193159 

111950 

140485 

90 709 

25 635 

24 229 

25 918 

24 537 

31293 

22 764 

21092 

38 247 

21814 

16 751 

17.69 

19.52 

17.37 

18.04 

19.25 

18.53 

17.51 

19.80 

19.48 

21.06 

18.46 

-{-0.81 

-j-2.31 
— 0.06 

+ 0.71 

+ 2.68 

+ 1.13 

+ 0.29 

+ 3.37 

+ 2.39 

+ 2.96 

+ 0.77 

27.7 

27.2 

29.9 

24.7 

48.2 

30.2 

13.9 

58.5 

27.3 

25.3 

27.2 

Biata. . . . 

Bifgoraj. . 

Chetm . . . 

Garwolin . . 

Hrubieszow . 

Janow . . . 

Konstantyn6w 

Krasnystaw . 

Lubartow . . 

Lublin mi as to 

Lublin . . . 

Luk6w . . . 

Pulawy . . . 

Radzyn . - • 

Siedlce . . . 

Sokol6w. . . 

Tomaszow . . 

Wegr6w. . . 

Wlodawa . . 

ZamoSc . . . 

76 687 

96 332 

137 585 

120 736 

101 392 

117 144 

61333 

100 655 

50 385 

106 347 

102 924 

145 362 

87 731 

84 211 

68 013 

98 783 

72 476 

98 035 

119 783 

11903 

16 256 

22 436 

20 046 

16 408 

19 836 

9683 

16 674 

14 163 

6 766 

17 597 

16 838 

22 745 

13 219 

12 780 

11082 

16 440 

12 178 

15 272 

19 620 

15.52 

16 87 

16.30 

16.60 

16.18 

16.93 

15.78 

16.56 

16.29 

13.42 

16.54 

16.35 

15.64 

15.06 

15.16 

16.29 

16.64 

16.80 

15.57 

16.37 

59 344 

90 877 

119 952 

137 589 

103 591 

131282 

65 013 

116 360 

96 519 

94 478 

.139 618 

122 824 

149 171 

98 701 

75 991 

94 183 

82 515 

76 771 

142 486 

10 425 

15 787 

21946 

27 383 

16 418 

21758 

11818 

17 964 

15113 

11448 

26 916 

22 055 

26 529 

15 998 

16 268 

13 083 

14 047 

15023 

12 085 

22 962 

17.56 

17.37 

18.29 

19.90 

15.84 

16.57 

18.17 

15.43 

15.65 

12.11 

19.27 

17.95 

17.78 

18.11 

16.48 

17.21 

14.91 

18.20 

15.74 

16.11 

+ 2.04 

+ 0.50 

+ 1.99 

+ 3 30 

— 0.34 

— 0.36 

+ 2 39 

— 1.13 

— 0.64 

— 1.31 

+ 2.73 

+ 1.60 

+ 2.14 

+ 3.05 

+ 1.32 

+ 0.92 

— 1.73 

+ 1.40 

+ 0.17 

— 0.26 

12.4 

2.9 

2.5*) 

36.6 

5.8*) 

9.7 

22.1 

7.7 

6.7 

51.1*) 

31.0 

16.6 

21.0 

27.3 

18.1 

8.9*) 

23.3 

20.9 

17.0 

1. Augustow . . 

2: Bialystok . . 

3. Bielsk . . . 

4. Kolno. . . . 

5. fcomza . . . 

6. Oatroieka . . 

7. O.tr6w . . . 

8. Sejny. . . . 

9. Sokolka. . . 

10. Suwatki. . • 

11. Szczuczyn . . 

12. Wysoko Mazoi 

79214 

164 441 

73 686 

117 542 

88 486 

81924 

110 545 

92 910 

66128 

72 431 

12 989 

25696 

12 744 

17 602 

13 638 

15 509 

13 744 

17 099 

15352 

11222 

11939 

16.39 

15.62 

17.29 

14.97 

15.41 

15.71 

16.77 

15.46 

16.52 

16.97 

16.48 

62 089 

129 399 

101 793 

73 651 

94 235 

17 520 

90212 

70 512 

57 968 

71016 

11448 

21399 

12 910 

18 639 

12 848 

16 983 

2 876 

14 161 

11068 

11854 

18.43 

16.53 

20.21 

18.31 

17.44 

18.02 

16.41 

15.69 

1569 

17.05 

16.69 

+ 2 04 

+ 0 91 

+ 2.92 

+ 3.34 

+ 2.03 

+ 2.31 

— 0 36 

+ 0.23 

-0.83 

+ 008 

+ 021 

— 11.9 

13.0 

5.9 

- 5.8 

9.5 

-27.8 

-11.9 

- 0.7 
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CZg'SC IV: TABLICE LICZB.OWE 

dzieci 

7—13 

let. 

1919 r.) 

7. Mielnik . 

8. Narew . . 

9. Siemiatvcze 

1. Radzyn • • 

2. Mie,dzyrzec . 

1. Kolno . 

2. Stawiski 

1. tomza . . 

2. Nowogrod 

3. Zambrow . 

1. WJodawa 

2. Oatrow. 

3. Parczew 

6095 

3 026 

1224 

1327 

2 131 

11.60 

17.45 

18.15 

14.77 

18.70 

7 598 

1988 

1 300 

1462 

3 203 

. Sokolka . 

2. Dabrowa • 

3. Nowy Dwor 

4. OdeUk . . 

5. Suchowola 6. WOJ. BIAfcOSTOCKIE: 

2. Rajgrod 

3. Szczuczyn 

4 778 

1716 

3 725 

3 279 

2 324 

1457 

1. Bielsk . 

2. Bocki . 

3. Bransk . 
4. Ciechanowiec 

5. Drohiczyn 

6. Kleszczele 

GMINA 

1 

Rok 1919. 1921 

LICZBA 4 

lu-

dnosci 

(1921 r.) 

1. M. ST. WARSZAWA: 

2. WOJ. WARSZAWSKIE: 

1. Grodzisk . 

Milanowek . 

2. Guzow . . 

3. Helenow . 

4. Kaski. . ^ 

5. (Milanowek) 

8 286 

5 148 

7 966 

7 062 

1 554 18.7! 

065 20.6* 

1 348 16.9; 

1 344 19.0: 

GMINA 

dnosci 

1921 r.) 

1 

6. Mlochow . . 

7. Pass ... 

8. Piekary . . 
9. Radziejowice 

10. Radzikow . 

11. Skuly . • 

12. Wiskitki . 

13. 2yrardow . 

1. Bartoldy 

2. GoJymin 

3. Grudusk 

4. Mlock . 

Rok 1919. 1921 
===== —~ 

LICZBA 

7 624 

5018 

5 261 

6 198 

8 678 

5 443 

2 786 

3414 

1 526 20.01 

1016 20.2' 

1 10! 

1 03; 

83! 

1037 

59 

57! 

21.04 

16.65 

21.14 

19.05 

21.2 

16.76 

3 404 

4 744 

5 355 

8134 

92527.1 

877 18.46 

1 220 22.7 

1 737 21.3 
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1919. 1921 

ZBA 

I 282 21.62 

1 151 

702 

1311 

- 1 

fi 
1 

16.58 

23.85 

2 142 22.60 

17.48 

I 130 22.41 

19.82 

779 17.39 

18.51 

989 21.93 

833 21.08 

1 460 19.06 

GMINA 

7. Pacyna . 
8. Rataje . 

9. Sanniki . 

10. Skrzany . 

11. Slubice . 

12. Szczawin 

Belsk. . . 

Bl<jdow . . 

Borowe . . 

Czersk . . 

Drwalew 

Jasieniec 

Jazgarzew . 

Katy . . . 

Kobylin . . 

Komorniki . 

Konary . 

Konie . . 

Lechanice . 

Lipie . . . 

Nowa Wies 

Promna . 

Rykaly . . 

Wqgrodno . 

1. BJonie . . . 

2. Dqbrowice . , 

3. Krosniewice , 

4. Krzyzanowek . 

5. Kutno . . . 

6. Jtani<;ta . . . 

7. Oporow . . , 

8. Plecka Dabr. , 

9. Rdutow . . . 

10. Sojki . . . , 

11. Wojszyce . . 

12. Zychlin . . 

1. Bobrowniki 

2. Chalin . . . 

3. Czarne . . , 

4. Dobrzejewice . 

5. Jastrz^bie . . 
6. Kikoi . . . 

7. KJokock . . 

8. Mazowsze . . 

9. Nowogrod . . 
10. Obrowo. . . 

11. Oleszno. . . 
12. Osiek . . . 

13. Ossowka . . 

14. Sk?Pe . „ . 

15. Szpetal . . . 

16. TJuchowo . . 

1. B^kow . . 
2. Bielawy . . 

3. Bolimow 

4. Da.bkowice 

5. Jeziorko . 

6. Kompina 

7. Lubiankow. 

8. JLyszkowice 

9. Nieborow . 

Rok 1919. 1921 

L1CZBA 

lu-

dnosci 

(1921 r.) 

7 959 

7 583 

5 859 

4 005 

6 463 

9 127 

5 769 

7 067 

6314 

6 885 

5 122 

5 209 

4 880 

7 108 

6 056 

9 456 

3 667 

6013 

4 243 

4 826 

4 666 

5 670 

6 241 

4 937 

5 987 

4 457 

10 452 

5 727 

7 103 

5 546 

4 544 

5 268 

5 395 

8 979 

5 999 

13 863 

4 443 

4 899 

5 526 

5 633 

3 454 

5 750 

3 293 

6212 

5169 

5 144 

4 128 

3 884 

4 865 

8 383 

8 207 

3 244 

9519 

9917 

4 754 

12 038 

10 993 

8 136 

6 365 

12 503 

4 456 

1 564 19.65 

19.24 

19.96 

18.87 

20.76 

19.38 

1459 

170 19.96 

756 

342 20.76 

769 

234 21.39 

349 19.08 

287 20.38 

422 20.65 
296 25.30 

054 20.23 

1009 

631 

178 

20.67 

22.94 

19.45 

769 18.70 

991 27.02 

024 

937 

1070 

700 

1847 

1282 

1 123 

1 357 

3 022 

964 

855 

605 

947 

587 

517 25.22 

909 21.42 

249 25.88 

187 25.43 

18.05 

432 22.94 

18.97 

17.87 

15.70 

17.67 

126 19.66 

18.04 

1 099 19.81 

24.71 

25.75 

966 17.90 

1 650 18.37 

1 179 19.65 

21.79 

21.69 

17.45 

956 17.30 

I 004 17.82 

17.51 

16.46 

17.82 

1060 17.06 

866 

983 

838 20.30 

711 

897 

1 189 14.18 

1 537 

609 

2 105 

1270 

16.75 

19.10 

18.30 

18.43 

18.72 

18.77 

2 052 21.55 

1 997 20.13 

962 20.23 

2 576 21.39 

19.14 

857 22.82 

19.95 

2 996 23.96 

905 20.30 

GMINA 

1. Karniewo . 

2. Krasnosielc 

3. Perzanowo. 

4. Ploniawy . 

5. Side ... 

6. Sielun 

7. Smrock . . 

8. Sypniewo . 

1. CegJow . . . 

2. Chroscice . . 

3. D*be Wielkie 

4. Glinianka . . 

5. Iwowe . . . 

6. Jakubow . . 

7. Kolbiel . . . 

8. Kuflew . . . 

9. Latowicz . . 

10. hadzyn . . . 

11. Lukowiec . . 

12. Minsk . . . 

13. Rudzienko . 

14- Siennica. . . 

15. StanisJawow . 

1. Dabrowa . 

2. Debsk . . 

3. Kosiny . . 

4. Mlawa . . 

5. Mostowo 

6. NiechJonin . 

7. Ratowo . . 

8. Rozwozin . 

9. Stupsk . . 

10. Szczepkowo 

11. Turza . . 

12. Unierzyz . 

13. Zielona . . 

14. Zielun . . 

1. Bqdkowo . 

2. Boguszyce 

3. Byton . 

4. Czamanin 

5. Lubanie. . 

6. Osi^ciny 

7. Piotrkow 

8. Racia.zek 

9. Radziejow 

10. Ruszkowo 

11. Stdzin . 

12. SJuzewo . 

13. Straszewo 

1. Bielino . . 

2. Brudzen. . 

3. Brwilno . . 

4. Drobin . . 

5. Kleniewo . 

6. Lelice . . 

7. ilubki . . 

8. Majki . . 

9. Makolin. . 

10. Ramutowko 

11. R$bowo . . 

12. Rogozino . 

Rok 1919, 1921 

LICZBA 

lu 

dnosci 

11921 r.) 

6 146 

9 022 

4 946 

5 988 

5 939 

4 380 

5 656 

6 872 

5 082 

2213 

5 239 

5817 

3 188 

5 182 

7 640 

8 857 

2 169 

3716 

7 532 

7 120 

6 884 

6 624 

2 082 

4819 

4 853 

2 869 

5 532 

5 892 

3 792 

5 181 

6 553 

5 489 

4 336 

6 601 

5 041 

5 846 

4 975 

6 607 

7 100 

5 465 

6515 

7 190 

9 188 

7 691 

5 567 

3 880 

6 235 

8 482 

5 307 

6 261 

171 

I 664 

891 

I 152 19.23 
1 061 

792 18.08 

1 099 19.43 

1 158 16.85 

964 

509 23.00 

1 209 23.07 

1064 

558 

941 

1458 

1 425 

391 

702 

715 

862 

1245 

1 127 

19.05 

18.44 

18.01 

17.86 

18.96 

18.29 

17.50 

18.15 

19.08 

16.06 

18.02 

18.89 

618 21.48 

1259 17.68 

1297 

1 314 

456 21.90 

18.84 

19 83 

997 20.68 

914 18.83 

548 19.10 

1 020 18.43 

868 14.73 

18.85 

1 016 19.61 

110 16.93 

880 16.03 

19.88 

18.86 

1 182 23.44 

19.27 

949 19.07 

1240 18.76 

1 169 16.46 

1015 

277 

1231 

18.57 

19.60 

17,12 

1508 16.41 

1298 

939 16.86 

602 15.51 

1082 

1 496 17.63 
1 137 21.42 

1242 

4 429 

5 753 

8 488 

7 228 

6 499 

2 466 

3 986 

3 891 

6 528 

5 568 

3 225 

5 964 

717 

1651 

1 067 

16.87 

17.35 

19.83 

16.18 

1034 17.97 

19.45 

398 19.34 

260 19.38 

588 23.84 

815 20.44 

73* 18.83 

1 505 23.05 

19.16 

619 19.19 

1 131M8.96 

GMINA 

I 

13. Starozreby . 
14. Swi^cice . 

15. Zagoty . . 

1. Bi^dowko . . 

2. Modzele. . . 

3. Naruszewo. . 

4. Sarbiewo . . 

5. Sarnowo . 

6. Sielec . . . 

7. Sochocin . . 

8. Strozqcin . . 

9. Szumlin . . . 

10. Wojty-Zamosc. 

11. Wychodz . . 

12. ZaJuski . . . 

1. Baranowo . 

2. Chojnowo . . 
3. Duczymin . . 

4. Dzierzgowo 

5. Janowo . . . 
6. Jednorozec . . 
7. Karwacz . . 

8. Krzynowioga M. 

9. KrzynowfogaW. 
10. Zar$by . . . 

1. Gobble . 

2. Gzowo . 

3. Kleszewo 

4. Koziowo 

5. NasieUk . 

6. Obryte . 

7. Somianka 

8. Winnica. 

9. Wyszkow 

10. Zatory . 

11. Zegrze . 

1. Jadow . . 

2. Kamienczyk 

3. Klexnbow . 

4. Maiopole 

5. Mi;dzyle8 . 

6. Radzymin . 

7. R^czaje . . 

8. Strachowka 

9. TJuszcz . . 

10. Zabrodzie . 

1. Boguszyce . . 

2. Budziszewice 

3. Czerniewice 

4. Gortatowice 

5. Gora . . . 

6. Lubania. . 

7. Lubochnia . 

8. Marjanow . 

9. Regnow . . 

10. Rzeczyca . 

11. Starawies . 

12. Waiowice . 

13. Zelechlin . 

1. Cbrostkowo 

2. Czermin . 

3. Dzierzno . 

Rok 1919. 1921 

LICZBA 

lu. 

dnosci 

(1921 r.) 

6018 

6116 

3 379 

3 364 

6 125 

7 035 

6278 

3 544 

5 967 

8 624 

4851 

4 278 

3 757 

5 173 

6 381 

839 24.94 

1 265 20.65 

I 341119.06 
1 294120.61 
722 20.37 

1 197 20.06 

2 035 23.59 

1 212 24.98 

784 18.32 

871 

541 

1660 26.01 

5 343 

5 091 

2 590 

7 504 

2 127 

5 478 

6 578 

4988 

4 730 

3314 

7 523 

6 578 

4 605 

5 382 

9 801 

9 254 

7 685 

5 059 

6 076 

5 496 

11299 

8 440 

1207 

4912 

6 492 

5 591 

9 764 

7 107 

5 869 

6 294 

6 384 

4 226 

3 828 

5 506 

4 782 

6 071 

7 441 

7 920 

5 663 

6 863 

5119 

2 876 

4 975 

4 660 

2 882 

5 664 

5513 

4 * 

4 

1121 

1 276 20.86 

621 

18.62 
20.86 

18.37 

1032 

1 158 22.74 

499 

1433 

423 

838 

1319 20.05 

1019 20.42 

1011 

571 

21.37 

17.22 

1427 

1 091 
1287 

280 

1565 

1327 

733 

699 

1011 

901 

884 

23.18 

10.45 

19.31 

19.26 

19.09 

19.88 

15.29 

18.96 

I 098 16.69 

942 20.45 

1 243 23.09 

I 644 \bJi 
1 482 16.01 

1 293 16.82 

987 19.50 

17.95 

23.41 

1 953 17.28 

1 674 19.83 

23.19 

985 20.05 

305 20.10 

1 113 19.90 

16.02 

18.6! 

358 23.13 

1417 22.51 

1 174 18.38 

17.34 

18.26 

1 049 19.05 

894 18.69 

1 130 18.61 

1496 20.10 

523 19.22 

17.85 

1 176 17.13 

954 18.63 

555 19.29 

18.11 

18.96 

494 17.14 

876 15.46 

871 15.79 

■m 
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GMINA lu-

dnosci 

(1921 r.) 

1 

4. Gojsk . . 

5. Okalewo . 

6. Osiek . 

7. Plonne . 

8. Preczki . 

9. Rogowo . 

10. Skrwilno 

11. Sokoiowo ' 

12. Starorypin 

13. Szczutowo 

14. Wqpielsk . 

15. 2a*e . • 

1. BiafyazeWo 

2. Biezun . . 

3. Borkowo 

4. Gradzanowo 

5. Gutkowo • 

6. Kosemin 

7. Koziebrody 

8. Lisewo . . 

9. Raciai . . 

10. Rosciszewo 

11. Stawiszyn . 

12. Zuromin 

1. De,bowa Gora. 

2. Doleck . . . 

3. Giuchow 

4. Grzymkowice . 

5. Korabiewice . 

6. Kowiesy. • . 

7. Skierniewka . 

8. Siupia . . . 

Rok 1919, 1921 

LICZBA 

3 276 

3 660 

3 748 

6 402 

3 345 

4 168 

4 982 

6 687 

3 361 

5 181 

4 031 

3 976 

I o> 

559 

550 15.02 

519 

1 016 

600 

665 

822 

1225 

604 

840 

606 

679 

13.84 

5.87 

7.93 

15.95 

6.49 

8.31 

7.97 

6.21 

15.03 

7.07 

4 671 

7 353 

4 697 

3 820 

3 875 

4 326 

4 202 

5718 

7 463 

4 445 

3 003 

8 321 

777 

1 235 

728 

722 

3 844 

6211 

8 908 

2 809 

5 640 

4 139 

10951 

5 671 

831 

1272 

870 

749 

1 098 

1 57 

581 

1 II 

1966 

105; 

7.06 

6.63 

6.79 

15.49 

18.90 

749 19.32 

699 16.15 

19.77 

1 028 17.97 

17.04 

19,5: 

616 20.51 

226 14.73 

19.48 

17.67 

17.66 

20.68 

19.7 

839 20.2! 

17.95 

18.5! 

1. Chodakow . . 

2. Giusk . . . 

3. How .... 

4.. Kampinos . . 

5. Koziow-Biskupi 

6. hazy .... 

7. Miodzieszyn . 

8. Rybno . . . 

9. Szymanow . . 

10. Tulowice . . 

Blizne . . • 

Brudno . . . 

Czqstkow •. . 

Falenty . . . 

Gora . . . . 

Jabionna 

Jeziorna . . . 

Karczew . . 

MJociny. . • 

Nieporct 
Nowo-lwiczna 

Okuniew 

Ozarow . .. • 

Pomiechowo . 

Skorosze .• . 

Wawer . . _ . 

Wi^zowna . • 

Wilanow . . 

Zaborow . '. 

Zagozdz. . . 

6 129 

3 305 

8913 

6 662 

6 296 

3 873 

5 492 

5810 

7 397 

5 000 

1463 

621 

1932 

366 2O.5C 

23.8! 

18.78 

21.67 

336 

840 

170 

193 

607 

172 

21.2 

21.68 

21.30 

20.5: 

21.7; 

23.44 

4 643 

10 630 

6 844 

5 Q36 

5 109 

10 781 

8 146 

9 109 

6 181 

5 502 

4 467 

8 248 

7 236 

8 328 

5 230 

6917 

8 524 

8 061 

4029 

6910 

708 

167 

1 459 

2167 20.36 

1 003 19.9 

947 18.5 

1983 

537 

15.2 

20.31 

21.3 

181 

431 

938 

1 036 

18.39 

18.66 

738 19.08 

18.63 

16.44 

840 18.80 

284 15.56 

16.3: 

17.1 

17.9: 

14.9: 

1 479 17.3 

1 70621.14 

682 16.92 

1 699 24.58 

GMINA lu--

dnosci 

(1921 r.) 

1 

1. Boruchowo 

2. Chodecz . 

3. Dobiegniewo 

4. Faljaorz . . 

5. KJubka . . 

6. Kowal . . 

7. Lubien . . 

8. *.e.g . . . 

9. Piaski . . 

10. Przedecz . 

11. Pyszkowo . 

12. Smiiowice . 
13. Wieniec. . 

Rok 1919. 1921 

LICZBA 

4 685 

5 459 

3 350 

4 783 

4 265 

2 246 

4 426 

4015 

8 927 

5 127 

6 086 

10 037 

3 941 

'5 2. 
« o 

831 17.73 

1010 18.50 

555 

842 

817 

16.56 

17.60 

19.15 

380 16.91 

741 

671 

1 491 

859 

1 100 

1 697 

673 

16.74 

16.71 

16.70 

16.75 

18.07 

16.90 

17.07 

3 WOJ. &6DZK1E: 

1. Bedkow. . . 

2. Biala. . . . 

3. Bratoszewice . 

4. Ciosny . .. . 

5. DJugie . . . 

6. Dmosin • . . 

7. Dobra . . . 

8. Galkowek . . 

9. Lipiny . . . 

10. ilazisko . . . 

11. Laznow . . . 

12. Mikoiajow . . 

13. Mroga-Dolna . 

14. Niesuikow . . 

15. Popien . . . 

Biaszki . . . 

Brudzew . . 

Cekow . . . 

Chocz . . . 

Godziesze . . 

Iwanowice . ■ 

Kalisz . . . 

Kamien . . . 

Koscielec . 

Kozminek . . 

March wacz. . 

Opatowek . . 

Ostrow Kaliski 

PamiQcin . . 

Staw . . . , 

StrzaJkow . 

Tyniec . , . 

Zbiersk . . , 

Zborow . . 

Zydow . . 

4 809 

3 120 

6414 

3 898 

4 668 

4 566 

5 647 

0 575 

3 824 

9 586 

3 150 

4 605 

4 966 

3 229 

6 982 

933 

686 

268 

737 

882 

861 

220 

2 264 

551 

861 

617 

799 

6 088 

7 345 

5212 

6 671 

6 703 

6 659 

8 144 

4 490 

3 196 

7 244 

4 486 

7 457 

7 007 

5 343 

7 427 

5 246 

9 135 

6 999 

5 296 

8 798 

9.40 

1.98 

9.76 

18.90 

8.89 

18.8! 

21.60 

21.40 

4.40 

19.4 

19.58 

17.35 

1 046 21.06 

587 

1 208 

274 

547 

083 

313 

169 

351 

1813 

783 

1 06! 

1406 

1032 

1093 

18.1 

17.3C 

20.92 

21.06 

20.7 

19.66 

17.4: 

20.28 

22.26 

17.40 

76623.96 

1 684 23.2-

1 026 22.8) 

1 678 22.5C 

1 480 21.1 

19.9: 

18.9: 

19.61 

1844 20.1 

I 546 22.06 

20.6: 

1 754 19.9: 

1. Brudzew 

2. Budzisiaw 

3. Chelmno 

4. Czolowo 

5. Drzewce 

6. Izbica . 

7. Karszew 

8. Klodawa 

9. Koscielec 

10. Kozmin . 

11. Krzykosy 

12. Lubotyn. 

7 774 

5 381 

4 301 

7 924 

6 484 

11 779 

3 981 

5116 

7 400 

4 127 

6185 

11266 

1 559 20.05 

1 109 20.6C 

787 18.29 

1595 20.1 

306 20.1 

2 096 17.7' 

765 19.2 

1 113 21.75 

1 473 19.9C 

796 19.2C 

1313 21.2 

2 168 19.2 

GMINA 

13. Piotrkowice 

14. Sompolno . 

1. Brzezno . . . 

2. Da.bro8zyn . . 

3. Golina . . . 

4. Gosfawice . . 

5. Kramsk . 

6. Piorunow . . 

7. Rzgow . . . 

8. SJawoszewek . 

9. Stare-Miasto . 

10. Tuliszkow . . 

11. Wtadysiawow. 

12. Wysokie . . 

1: Balucz . . . 

2. Buczek . . . 

3. Chociw . . . 

4. Da.browa Rus. 

5. Da>owa Wid. 

6. Dlutow . . . 

7. Dzbanki. 

8. Gorka Pabjan. 

9. Lutomiersk 

10. ilask . . . . 

11. Pruszkow . . 

12. Widzew. . . 

13. Wodzierady . 

14. Wola W<;zyk. 

15. Wygielzow . 

16. Wymysfow. . 

1 7* Zapolice 

18. Zelow . . . 

1. Chociszew' . 

2. Dalikow. . 

3. Gostkow 

4. Grabow . . 

5. Lesmierz 

6. Mazew . . 

7. Piaskowice. 

8. Piqtek . . 

9. Podde>ice . 

10. Rogozno 

ii.Sobotka. . 

12. Tkaczew . 

13. Topola • • 

14. Turn . . • 

15. Witonia. . 

1. Babice . . 

2. Beldow . . 

3. Brojce . . 

4. Brus . . . 

5. Bruzyca * . 

6. Chojny . . 

7. Czarnocin . 

8. Gospodarz . 

9. Gorki 

Rok 1919. 1921 

LICZBA 

lu-

nosci 

1921 r.) 

3 543 

1 175 2 156 19.2' 

4 992 

9 960 

7 751 

0 763 

4 062 

5 569 

8 282 

5 440 

7 767 

8515 

3 467 

3 309 

050 21.03 

2 037 20.45 

548 

923 

111 

231 

586 

99; 

395 

827 

5 043 

7 066 

4 227 

7 586 

7 707 

5 695 

8 262 

2 202 

5 206 

6 074 

3 695 

6 890 

4 662 

6 961 

4 728 

5 640 

5 133 

7616 

2 571 21.0: 

095 21.0: 

3 428 

5911 

6616 

7 985 

6 599 

6 133 

5 296 

11326 

8 721 

4010 

3 731 

7 780 

6 337 

7 563 

7 920 

1987 

2 245 

3 745 

8 173 

9 509 

6 347 

5 345 

4 893 

5 697 

3 

731 

4 

20.63 

.2 o 
n -o 

-I 

19.97 

17.86 

17.77 

22.10 

19.14 

18.23 

17.96 

21.4 

813 23.44 

590jl7.8: 

004 19.9C 

46520.7 

853 20 1 

660 21.88 

. 608 20.86 

1 125 19.7 

1643 

1 198 

836 22.6: 

262 

940 20.1 

322 

79 J 

473 

085 

197 

971 

19.88 

19.72 

18.3 

18.9S 

16.7 

156 20.4* 

048 20.4 

19.34 

570 16.62 

18.3! 

17.56 

646 20.6 

14.7 

200 19.56 

863 16.29 

2 080 

2 004 

1836 

22.97 

780 19.45 

719 

1 250 

1 069 16.86 

1 076 14.22 

1 362 17. 

741 

1845 

141 

941 

964 

1046 

19.Z 

16.06 

398 20.0: 

428 19.06 

19.78 

\ 553 190C 

19.4C 

22.26 

17.6C 

19.7C 

18.3( 
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26 IV: TABLICE LICZBOWE 

GMINA 

16* Sienno . . . 

17. Skarzysko Kos. 
18. Solec . . . . 

19. Stykow . . . 

20. Tarczek . . . 

21. Wielka Wies . 

22. Wierzchowiaka 

1. Brzegi . . 

2. Maiogoszcz 

3. Mierzwin . 

4. Mstyczow . 

5. Nagiowice . 

6. Nawarzyce . 

7. Przqaiaw ' . 

8. Rakow . . 

9. S^dziszow . 

10. Sobkow . . 

11. W^gleszyn. 

12 Wodzistaw. 

13. Zlotniki . . 

Bieliny . . 

Bodzentyn . 
Cisow . . 

Dqbrowa . 

Daleszyce . 

Dyminy . . 

Gorno . . 

Korzecko 

<Lopu8zno 

Mniow . . 

Morawica . 

NiewacMow 
Piekoazow . 

Samsonow . 

Siupia Nowa 

Snochowice 

Suchedniow 

Szczecno . 

Zajqczkow . 

1. Blizyn . . . 

2. Borkowice . 

3. Chlewiaka . . 

- 4. Czermno . . 

5. Dobromierz 

6. Duraczow . 

7. Gowarczow 

8. Gory Mokre . 

9. Grodzisko . . 

10. Kamienna . . 

11. Konskie. . . 

12. Miedzierza . . 

13. Niekian . . . 

14. Pijanow . . . 

15. Przedborz . . 

16. Radoazyce . . 

17. Ruda Malen. . 

18. Skotniki . . . 

19. Szydiowiec 

1. Bobrowniki 

2. Brzeznica • . 

3. Brzoza 

4. GoraPuJawska 

5. Grabow n/Pilica, 

Rok 1919, 1921 

LICZBA 

lu-

dnosci 

(1921 r.) 

7 244 

4 193 

4 239 

10 479 

5216 

5 927 

4 538 

n 
■zl 
.2 o 

1 210 16.70 

803 19.15 

864 20.38 

1756 

872 

1675 

16.71 

1024 17.27 

777(17.12 

3 924 

7 042 

8 846 

5 564 

5 687 

6 220 

8 793 

6312 

6017 

7 929 

6 991 

10 675 

4 251 

6166 

12 131 

3 748 

7 753 

5 753 

6 178 

7 660 

6 369 

5 510 

6 048 

6 136 

8 854 

7 761 

II 387 

5 875 

5 842 

11444 

4 453 

3 969 

1074 17.41 

2 589 21.M 

767 20.46 

2 344 30.60 

1 379 21.65 

1485 

2213 

7 693 

5 149 

II 380 

4 455 

3 494 

9 722 

8 495 

3 178 

7 131 

8 188 

6 764 

7 963 

7 653 

6 765 

3 096 

3 942 

7 463 

3019 

7 947 

4 335 

4 407 

4 104 

6895 

6 587 

733 

1218 

1425 

933 

1 041 

1447 

1 163 

1871 

18.67 

17.29 

16.10 

16.76 

855 15.03 

1 282 20.61 

1342 15.26 

876 13.87 

17.30 

18.24 

16.63 

17.52 

905 21.28 

1394 

1033 

983 

1 033 

1 437 23.75 

1 152 

I 719 19.41 

1 177 20.03 

1 438 24.61 

2 361 20.63 

917 20.59 

803 20.23 

1348 17.52 

1 024 19.88 

2 235 

1643 

483 

1 402 

1 527 

1003 

559 

577 

1 199 

528 

968 

607 

1301 

17.98 

17.95 

15.91 

18.74 

18.77 

19.13 

19.43 

19.63 

709 15.91 

640 18.31 

1 710 17.58 

19.34 

15.19 

1 178 16.51 

17.12 

1 229 18.16 

1 490 18.71 

19.95 

14.82 

18.05 

14.63 
16.06 

17.48 

12.18 

908 20.94 

948 21.51 

19.66 

18.86 

1 323 20.08 

GMINA 

1 

Grabow n/Wisla. 

Jedlnia ... 

Kozienice . . 

Marjampol . 

Oblasy . 

Policzna . . 

Rozniszew . . 

Sarnow . . • 

Sieciechow. . 

Suskowola . ' . 
§wierze Gorne 
Tczow . . . 

Trzebien . . 

Zwolen . . . 

Gruszow. . . 

Igoiomja . . 

Iwanowice . . 

Kacice . . . 

Klimontdw . . 

Koniuaza . . 

Kowala . . . 

KozJow . . . 

Ksiqi Wielki . 

Luborzyce . . 

il^tkowice . 

Michaiowice . 

Miechowjfiks. 
Niedzwiedz . 

Nieszkow . . 

Paiecznica . . 

Raciawice . . 

Rzeiusnia . . 

Tczyca . 

Wawrzenczyce 

Wielko-Zagorz* 

Wierzbno . . 

1. Boleaiaw . . 

2. Cianowice . . 

3. Jangrot . . . 

4. Kidow . . . 

5. Kroczyce . . 

6. Ogrodzieniec . 

7. Pilica. . . . 

8. Rabsztyn . . 

9. SkaJa .... 

10. Sfawkow . . 

11. Suioszowa . . 

12. Wolbrom . . 

13. Zarnowiec . . 

1. Backowiee . . 

2. Bodzechow 

3. Boksyce. .' . 

4. Cmielow w 
5. Cz^stocice . . 
6. Czyzow Szlach* 

7. G^sice . . . 

8. Grzegorzewice 

9. Iwaniska . . 

10. Juljanow . . 

11. Kunow . . . 

12. Lasocin . . . 

13. fcagow . . . 
14. Malkowice . . 

15. Modliborzyce . 

Rok 1919. 1921 

LICZBA 

lu-

dnosci 

1921 r.) 

8215 

5317 

4631 

5 474 

8 104 

9 444 

5 187 

9 485 

5 158 

3513 

5 427 

7 037 

6 509 

7 390 

4 825 

3 141 

6051 

5 802 

4 727 

4917 

4 420 

8 095 

10 561 

5 266 

4 257 

5112 
6 472 
4 562 

5 397 

5 861 

5 951 

11985 

0 756 

4111 

8 148 

4 936 

13 204 

9 692 

13016 

5 296 

5 747 

7 449 

11433 

10 469 

10 548 

4 856 

12 841 

14 639 

10 139 

1 872 22.78 

976 

861 

968 

1 569 19.36 

1 985 21.01 

1005 

2 281 

1012 

593 16.88 

725 

1 404 19.95 

1443 22,16 

84! 

883 

560 17.82 

1 162 

933 

919 19.44 

743 15.11 

798 18.05 

1 476 18.23 

1821 
808 15.34 

784 

820 16.04 

1 177 

733 

922 

2 102 

I 695 

643 

1404 

891 

2 404 

954 

227 

2 267 

1 733 

962 

443 671 

753 

921 

161 

6 295 

6105 

5.867 

778 

004 

093 

18.35 

18.59 

17.68 

19.37 

24.04 

19.62 

13.35 

11.46 

18.30 

19.20 

16.08 

17.24 

18.41 

16.18 

16.06 

I 134 21.01 

15.73 

898 15.08 

17.53 

15.75 

15.64 

17.25 

18.05 

2 394 18.13 

796 18.53 

18.46 

18.01 

104 19.21 

16.47 

19.82 

2 016 19.25 

16.42 

19.81 

2210 17.21 

2 496 17.05 

706 16.82 

19.48 

999 21.94 

13521.16 

434 21.11 

961 

228 

403 

783 

171 

206 20.96 

606 20.27 

21.67 

18.47 

16.40 

17.20 

17.38 

18.69 

260 20.01 

16.44 

18.62 

GMINA 

(1921 r.) 

16. Opatow . . . 

17. Ozarow . . . 

18. Piorkow. . . 

19. Rembow . . 

20. Ruda Kosciel. 

21. Sadowie. . . 

22. Wasniow . . 

23. Wojciechowice 

Bialaczow . 

Drzewica . 

Gozdzikow 

Jankow . . 

Klwow . 

Kszczon6w . 

Kuniczki . 

Machory 

Niewierszyn 

Opoczno 

Ossa . . . 

Owczary 

Przysucha . 

Radonia. . 

Rusinow 

Skrzynsko . 

Studzianna . 

Stuzno . 

Stworzyce . 

Topolice 

Unewel . 

Wielkowola 

Zajqczkow . 

Bejsce * . . . 

Boszczynek 

Chotel . . . 

Chroberz . . 

Czarkowy . . 

Czarnocin . . 

Dobiesiawice . 

Drozejowice . 

Filipowice . . 

Gory . . . . 

Kazimierza W. 

Kliszow . . . 

Koscielec 

Naftorzany . . 
Opatowiec . . 

Pinczow . 

Sancygniow 

Topola . . . 

Zagosc . 

ZJota. . . . 

1. Bialobrzegi 

2. Blotnica. . 

3. G^barzew . 

4. Gzowice 

5. Jedlinsk . . 

6. Kowaia StQ 

7. Kozlow . . 

8. Kuczki . 

9. Oronsk . . 

10. Potworow . 

11. Przytyk . . 

12 Radom . . 

13. Radzanow . 

Rok 1919. 1921 

LICZBA 

6 043 

6113 

3 567 

7 391 

4 154 

5 496 

5 052 

5 898 

6 250 

5 024 

4 797 

5 006 

4 744 

5615 

3 237 

7 903 

4 102 

8 662 

6832 

1899 

5510 

4 460 

4 875 

5 998 

2 444 

5 161 

4 221 

6 867 

4 861 

3 551 

3 527 

1 "© 

3 I' 

1 133 

696 

675 

1455 

937 22.55 

1013 

803 

1212 20.54 

1322 21.15 

864 

771 

928 

933 

979 

588 

1570 

1 591 

18.74 

14.65 

18.92 

19.68 

18.43 

15.89 

17.1 

16.07 

18.53 

19.66 

17.43 

18.16 

19.86 

937 22.84 

18.36 

1 210 17.71 

304 16.00 

1 065 19.32 

855 19.P 

5 118 

4'638 
4 506 

6 284 

6955 

3 467 

4 700 

7 585 

8 049 

6 470 

5 585 

5 756 

3 155 

3 643 

5 197 

4 161 

4 790 

4711 

4 746 

6 357 

6 243 

6711 

4 746 

4 884 

8 075 

5 746 

3 404 

6 453 

5 493 

7 293 

10 220 

5 088 

7 280 

765 

1030 
364 

974 

803 

I 197 

993 20.4! 

738 20.78 

490 13.89 

753 14.71 

23.07 

16.91 

1 070 23.0; 

762 

1 070 17.02 

I 211 17.41 

678 19.55 

750 15.95 

1257 

1 373 

1 199 18.53 

981 

1281 

703 

655 

862 

771 

122 

1283 

1436 

500 

507 

2 002 

795 

1452 

15.69 

17.1 

14.89 

18.8; 

19.02 

17.43 

16.5; 

17.05 

17.56 

22.25 

898 28.46 

19.29 

949 18.26 

15.74 

17.99 

16.36 

798 16.81 

1 200 18.8; 

17.97 

19.11 

833 17.55 

710 14.53 

17.78 

26.10 

14.89 

500 26.10 

969 15 01 

1273 23.17 

1496 20.51 

19.58 

15.62 

19.94 

P. 



: 1919, 1921 

:zba 

937 22.55 

212 20.54 

933 

979 

588 

1570 

937 

159 

1210 

19.66 

17.43 

18.16 

19.86 

22.84 

18.36 

17.71 

304 16.00 

1 065 19.32 
855 19.17 

765 15.69 

1030 17.17 

364 14.89 

974 18.87 

803 

1 197 

490 

19.02 

17.43 

993 20.42 

738 20.78 

13.89 

585 

643 

77 

798 

1200 
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21.15 

864 17.191 

16.071 

18.53 

753 

070 

762 

070 

211 

678 

750 

257 

37: 

199 

981 

28i: 

898 28. 

703 

949 18.26 

655 15.74 

862 17.99 

16.36 

16.81 

18.87 

493 

'280 

1436 17.78 

1500 26.10 

507 14.89 

96915 01 

1273 

1496 20.51 

2 002 19. 

795 

1452 

7 177 

8 222 

6 247 

4 592 

5210 

1 701 

6 785 

6 154 

3 806 

19. Wierzbica 

20. Wolanow 

21. Zakrzew. 

22. Zalesice . 

1. Dwikozy . . 

2. Jurkowice . . 

3. Klimontow. . 

4. Koprzywriica . 

5. Lipnik . . . 

6 -Loniow . . . 

7. Obrazow . . 

8. Osiek. . . . 

9. Polaniec . . 

10. Rytwiany . . 

11. Samborzec . . 

12. Tursko Wielki 

13. Wilczyce . . 

14. Wisniowa . . 

15. Zawichost . . 

Busk . . . . 

Chmielnik . . 

Drugnia . . • 

Gnojno . . • 

Grabki . . . 

Grotniki. . . 

Kurozwe.ki . . 

Lubnice. . . 

Maleszowa . . 

Nowy Korczyn 

Ogledow . 

Olesnica • 

Pacanow 

Pawlow . . 

Peczelice . 

Potok . • 

Radzanow • 

Stopnica V 

Szaniec . . 

Szczytniki . 

, Szydtow . 

Tuczepy 

Wolica . . 

Wojcza . . 

Zborow . . 

Chrza,stow . 

Irzqdze . . 

Krasocin 

Kurzelow . 

Kluczewsko 

Lelow . . 

Moskarzow 

Oleszno . . 

Radkow. . 

Rokitno • • 

Secemin . . 

Szczekociny 

Slupia . v. 

WJoszczowa 

G M I N]A 

Rok 1919. 1921 

L1CZBA 

lu-

dnoeci 

(1921 r.) 

5. WOJ. LUBELSKIEt 

1. Dobryn . . . 

2. Kobylany . . 

3 Koden . . . 

4. Kostomloty 

5. Koscieniewicze 

6. Lubenka I . ■. 

7. Lubenk* II. • 

8. Jlomazy . . • 

9. Miedzyles . . 

10. Piszczac . . 

11. Rossosz . • • 

12. Sidorki . . . 

13. Sitnik . • ' 

14. Slawatycze . . 

15. Zablocie . • 

1. Aleksandrow . 

2. Babice , . . 

3. Biszcza . . • 

4 Huta Krzesz. . 

5. Kocudza . . 

6. Krzeszow . . 

7. Ksiezpol . • 
** 8. llukowa . . . 

9 Majdan Sopock 

10. Potok . • • 

11. Puszcza Solska 

12. Sol- . • . • 
13. Tarnogrod Os. 
14. Wola Rozaniec. 

624 

587 

315 

213 

480 

681 

382 

638 

560 

18.78 

13.80 

17.75 

965 17.81 

396 18.41 

509 16.30 

21.99 

045 

823 

849 

329 

837 

1078 

329 

585 

816 

32 

632 

762 

1. Bukowa . . 

2. Cycow . • 

3. Krzywiczki 
4. Olchowiec . 

5. PawJow. . 

6. RakoJupy . 

7. Rejowiec • 

8. Staw . . . 

9. Siedliszcze . 

10. Swierze . 

11. Turka . . 

12. WojsWice 

13. 2mudz , . 

7 307 

9 113 

7468 

6018 

7 174 

6791 

7 763 

7 982 

8 380 

9 533 

7 452 

7 164 

5 316 

1. Gorzno . . 

2. Kloczew , 

3 Jlaskarzew . 

4. Maciejowice 

5. Osieck . . 

6. Parysow 

7. Podfez . . 

8. Ryki . . . 
9. Sobienie-Jeziory 

10. Sobolew. . . 

11 Stezyca . . . 

12. Trojanow . • 

13. UJei .... 

14. Warszawice . 

15. Wilga ... 

16. Wola Rebkow. 

17. 2el«-chow . \. 

2 458 21.51 

1 572 

1 301 

77 

862 

GMINA 

1 

3. Dziekanow. , 

4. Grabowiec . , 

5. Horodfo. • 

6. Jaroslawiec 

7. Krylow . . 

8. Mi^czyn. . 

9. Mieniany 

10. Mietkie . . 

11. Mircze . . 

12. Molodiatycze 

13. Moniatycze ' 

14. Wierbkowice 

Rok 1919, 1921 

L1CZBA 

1921 r.) %i 

4 925 

9 301 

9414 

8 101 

6 178 

6 537 

3 563 

4 929 

5 354 

5 466 

6 978 

750 

1659 

1425 

1355 

951 U— 
1 008 15.41 

525 14.73 

1010 20.49 

816 15.24 

754 13.79 

1 100 

6 387 1 003 

15.76 

15.70 

316 20.73 

18.96 

19.36 

1779 21.05 

1 576 20.64 

18.03 

20.49 

20.86 

17.74 

1. BiaJopole . • 

2. Dotbobyczow . 

I 8 026 1360 16.94 
5 8901 948|l6.09 

1. Annopol . . 

2. Brzozowka . . 

3. Chrzanow . • 

4. Dzierzkowice . 

5. Goscieradow 

6. Kaw^czyn . 

7. Kosin . . 
8. Modliborzyce 

9. Potok . . 

10. Trzydnik . 

11. Urze,dow 

12. Wilkoiaz . 

13. Zaklikow . 

14. Zakrzowek . 

6940 

6 872 

8810 

8 740 

6 024 

8 438 

10 177 

726ll9.: 
572 

1475 

1040 

1535 

1691 

813 15 

940 

1247 ..-, 

1 204 17.5_, 

1 437 16.31 

16.87 

17.26 

18.19 

16.61 

1. Bohukaty . 

2. Gorki . . 
3. Hoiowczyce 

4. Huszlew 

5. Kornica • • 

6. fcysow . . 

7. Ol«anka . 

8. Paw*6w . . 

9. Przesmyki . 

10. Rokitno . . 

11. Sarnaki . -

12. &winiarow . 

13. Swory . • 

14. Witulin . . 

15. Zakanale . 

4 071 

4 049 

3 560 

3 434 

2 765 

4 524 

2 722 

3 335 

3 055 

3 267 

6 561 

3613 

3 754 

4 267 

4 790 

827 20.3l| 
620 

644 

629 

6 

540 

555 

1241 

74! 

755 

856 

5.3 

8.0 

8.311 
5.18 420 

916 20.24] 

489 17.9 

602 18.051 

16.9 

24 

678 18.76] 
19.8 

17.6 

17.871 

1. Czajki . . 

2. Fajslawice . 

3. Gorzkow . 

4. Izbica . • 

5. Krasnystaw 

6. Lopiennik . 

7. Rudka . . 

8. Rudnik . . 

9. Rybczewice 

10. Turobin . . 

11. Wysokie . 

12. Zakrzew 

13. Zolkiewka . 

1. CVtudowola. 

2. Czemierniki 

3. Firlej . . • 

4. Kamionka . 

5. Ludwin . . 

6. Luszawa 

7. llucka 

8. Niemce . . 

9. Rudno . . 

6938 

7 175 

8 468 

1017 

3 943 

6 397 

9 180 

7 444 

8 709 

1 640 

6 593 

7 663 

II 885 

1096 

1008 15,75 

1 619 17.6 

14.72 

I 287 14.77 

1647 

887 ... 

I 19415 

187 

5 827 

7 116 

8 537 

5 914 

9 776 

4 168 

6 431 

7 074 

4 798 

717 

952 

472 

714 

956 

I 204 

816 
*>3 



IV: TABLICEL1CZBOWE 

GMINA 

10. Samokl^ski 

11. Syrniki . . 

12. Spiczyn . 

13. Tarlo . 

14. Wielkie . 

Rok 1919. 1921 

L1CZBA 

5 532 

5 853 

4 487 

6718 

4 959 

616 

1077 

1 003 

1. Belzyce . . 

2. Brzeziny . . 

3. Bychawa . . 

4. Chodel . . 

5. Jastkow . . 

6. Jaszczow . 

7. Konopnica . 

8. Krzczonow . 

9. Melgiew 

10. Niedrzwica. 

11. Piaski . . 

12. Piotrkow . 

13. Piotrowice . 

14. Wojciechow 

15. Wolka . • 

16. Zemborzyce 

I0 693 

8 724 

8 453 

6 211 

8 346 

8 839 

9 776 

7 710 

8 425 

8 440 

12 846 

7 047 

9 339 

5 841 

8 354 

10 574 

255 

oo; 

49 

477 

1646 

1 550 

1683 

2 747 

1077 

1449 

1851 

Biaiobrzegi 

Ccliny . . . 

Dqbie ■ . • 

Golabki. . . 

Gulow . . • 

Jakusze . . • 

Jarczew . • . 

Krasusy . . . 

Lukowt . . 

fcysobyki . 

Miastkow . 

Myalow . . 

Prawda . . 

Radoryz . . 

Serokomla.. 

Skrzyszew . 

Stanin . • 

Trzebieszow 

Tuchowicz • 

Ulan . . . 
Wojcieszkow 

6 383 

2 811 

3 589 

3 482 

7 363 

2 330 

3 422 

2 265 

4 755 

5 920 

7 491 

7 778 

8 235 

4 035 

5 534 

2 289 

4 370 

3 051 

6215 

4 833 

7411 

1096 

444 

771 

615 

522 

354 

753 

369 

821 

145 

1241 

.501 

1362 

692 

1026 

314 

1093 

Celejow. . . 

Drzewce . . 

Garbow . . . 

Godow . . • 

Gola> . . 

Irena ... 

Kaiinien . .* 
KaTczmiska 

Kazimierz . 

Konskowola 

Kurow . . 

Marku8z6w. 

Opole . . 
Pulawy . . 

Rybitwy. . 

Szczekarkow 

6614 

10 506 

5 625 

9711 

4615 

11243 

7 054 

13712 

3 651 

1 664 

9 244 

6088 

12515 

7 517 

8 844 

9 676 

914 

594 

1 295 

760 

919 

276 

1 624 

1063 

1837 

1 36 

1 58t 

2 00( 

GMINA 

17. Wola Czoln. 

18. 2yrzyn . . 

Rok 1919. 1921J 
L1CZBA 

[1921 r.) 

GMINA 

7 350 1 550 21.0. 

6 340 1 301 20.52 

1. Biala . . . . 

2. Brzozowy Ka.t. 

3. Jablon . . . 

4. Kqkolewnica 

5. Milanow 

6. Misie... 

7. Przegaliny . 

8. Siemien . . 

9. Suchowola . 

10. Szostka . • 

11. Tluaciec . 

12. Wohyn . . 

13. Zagajki . . 

14. 2erocin . . 

292 

671 

807 

095 

861 

509 

982 

750 

856 

503 

845 

837 

544 

562 

1 

7. Miedzna . 

8. Ossowno. 

9. Prostyn . 

10. Ruchna . 

11. Sadowne 

12. Sino!?ka. 

13 Starawies 

14. Stoczek . 

15. Wyszkow 

Rok 1919, 1921 

LICZBA 

[1921 r.) 

5 509 

3 895 

3 976 

5 281 

6 909 

4 210 

5 765 

6 348 

3710 

083 

681 

766 

880 

130 

81 

1 037 

19.651 
17.4 

19.26 

16.66. 

18.83| 
19.3 

17.9 

\ 303 20.52 

670 18.0 

Czuryly . . 

Domanice . 

Jasionka. . 

Krzeslin . 

Krolowa Nil 

Niwiski . . 

Piory . . . 

Skorzec . . 

Skupie . . 

Stara Wies. 

Stok Ruski. 

Tarkow . . 

Wiszniew . 

Wodynie 

Zbuczyn 

Zeliszew 

507 

520 

301 

843 

523 

923 

'373 
889 

1. Chruszczowka. 

2. Grochow • • 

3. JaWonna. . . 

4. Kdrczew. . . 

5. Kossow • . • 

6. Kowiesy. • • 

7. Kudelczyn . . 

8. Olszew . . .. 

9. Repki. • • 

10. Sabnie . • 

11. Sterdyn . . 

12. Wyroz^by . 

4 636 

3 347 

7 495 

6 451 

8 328 

2992 

5 006 

3217 

5 690 

5013 

II 270 

4 520 

950 

1949 

1. Dcbowa Kloda 

2 Hansk . . . 

3. Horodyszcze . 

4. Krzywowierzba 

5. Opolc. . • • 

6; Romanow . . 

7. Sobibor . . . 

8. Turna. • • • 

9. Tysmienica. • 

10. Uscimow • • 

11. WJodawa . • 

12. Wola Weresz. 

13. Wyryki . . . 

3 508 

4 440 

6 319 

•3 419 

3 070 

3 394 

6 894 

5719 

2 695 

4 475 

3 875 

6 141 

4918 

870 

421 

833 

593 

125 

766 

596 

554 

129 

432 I 

422 13.74 

581 

1 131 

15.2I| 
15.62 

18.611 

1 Frampol. . . 

2. Goraj.... 

3. Krasnobrod. . 

4. tabunie. . . 

5. Mokre . . . 

6. Nielisz . . • 

7. Radecznica. • 

8. Skierbieszow . 

9. Stary Zamosc . 

10. Suchowola . • 

11. Sulow . . • 

12. Terespol. . . 

13. Wysokie. . . 

14. Zamosc (N.O.) 
15. Zwierzyniec . 

7 362 

6 246 

8 921 

6 231 , 
10 476! 
8 490 

7819 

6 320 

9 057 

7 770 

10669 

5 389 

6 182 

7 002 

9 173 

1 339 

1 108 

1232 

000 

829 

1496 

1 133 

1 154 

1458 

18.18 

17.73 

6.701 
3.91| 
5.94 

13.1 

16.5 

14.5 

1 596 

917 

1 094 17.6 

16.4 

15.8 

6. WOJ. BlAfcOSTOCKIE: 

17.29 

790 17.47 

1. Czerkasy. . . 

2. Jarczow . . . 

3. Komarow . . 

4. Kotlice • • . 

5. Krynice . . . 

6. Ma]dan Gorny. 

7. Pasieki (Tom.) 

8. Poturzyn. . . 

9. Rackanie . • 

10- Tarnawatka. . 

11. Telatyn . . . 

12. Tyszowce . . 

1. Borze . 

2. Czarnogiow. 

3. Grebkow .( 

4. Jaczcw . . 

5. Korytnica . 

6. fcochow . . 

8 588 

4 852 

10 961 

6 478 

6 560 

7 474 

6913 

5 466 

6 309 

7 379 

5 561 

9 156 

3 927 

2 098 

4 841 

3 206 

4 679 

9 626 

692 

10.11 

14.26 

18.67 

014 15.65 

269 

045 

653 

933 

290 

743 

170 

19.28 

309 17.51 

11.9 

1. Bala Wielka 

2 BargJow. . 

3. Debowo . . 

4. Dowspuda . 

5. Hotynka. . 

6. Kolnica . • 

7. Kurjanka . 

8. Lipsk . . • 

9. Labno . . 

10. SzczebroOlszan. 

11. Sztabin ■ • • 

12. Wolowiczowce 

652 16.6 

379,18.0 

875 

586 

846 

2211 

1. Domanowo . 

2. Dubiazyn . 

3. Grodzisk . 

4. Ka_ty . . • 

5 543 ! 
6 244 

2 434 

6032 

4 448 

3 237 

4 202 

2 424 

3 797 

5 068 

4771 

5 101 

042 

135 

493 

027 

688 

579 

706 

435 

676 

18.79 

18.17 

20.25 

17.02 

15.46 

17.88 

16.80 

17.94 

17.80 

863 

1068 21.07 

18.08 

1 114 21.83 

5 480 

3 590 
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GMINA 

I 

1. Czerwin. . 

2. Dylewo . . 

3. Goworowo . 

4. Myszyniec . 

5. Nakly. . . 

6. Nasiadki. . 

7. Piski . . . 

8. Rzekun . . 

9. Szczawin 

10. Troszyn . . 

11. Wach. . . 

1. Boguty . . . 

2. Branszczyk. . 

3. Dlugosiodlo . 

4. Dmochy Glinki 

5. Jasienica. . . 

6. Komorow . . 

7. Nur . . • . 

8. OrJo .... 

9. Pore.ba . . . 

10. Szulborze-Koty 

11. Warcholy . . 

12. ZarebyKosc. • 

1. Bierzniki 

2. Giby . . 

3. Krasnopol 

4. Krasnowo 

Rok 1919, 1921 

LICZBA 

lu 

dnosci 

[1921 r.) i 
7 162 

6 373 

5 958 

7 774 

2 475 

5 146 

3 299 

7 862 

4 489 

5918 

8 067 

951 

987 

1410 

4 103 

7 291 

8938 

6 764 

6 681 

10995 

4 403 

8 995 

7 029 

5 175 

3 825 

6 599 

3 272 

5 278 

5 891 

3011 

1. Czarna Wie* . 

2. Dqbrowa . . 

3. Janow . . . 

4. Korycin . . . 

5. Kuznica . . 

6. Nowy Dwor 

7. Odelsk . . 

8. Sidra . . 

9. Sokolany . 

2 r 6 d I a: 1) Miesie.cznik Statystyczny. torn V, zeszyt V, 
Rok 1922. Warszawa. 1922. 2) Pierwaja wsieobszczaja pie-

repis Rossijskoj Impierji. Petersburg, 1891, Wydawnictwo 

Centralnego Kornitetu Statystycznego. 3) Materjaly projektu 

aieci szkolnej z roku 1919 (formularz NA"). 

Uwagi: I) Dla roku 1897 podane sa. liczby ludnosci 

i liczby dzieei wedlug owczesnych granic wojewodztw i po* 

wiatow, ktore, jak wiemy z uwag do tablicy I. niekiedy nieco 

si$ roznia. od dzisiejszych. Poniewaz nie sa, to naogol rozni 

ce duze, wplyw ich na norm? % dzieci do ogolu ludnosci 
musi bye bardzo niewielki. Z tego wzgle.du porownujemy 

°/0 dzieei z roku 1897 z % dzieei z roku 1919 nawet w tych 

powiatach i wojewodztwach, gdzie zaszly pewne roznice w gra-

nicach. 
2) Przy obliczeniu przyroatu dzieei w okreaie 1897 — 1919 

musielismy w liczbach dzieei z roku 1897 w tych powiatach i wo 

jewodztwach, ktorych granice ulegly pozniej zmianom, dokonac 

przyblizonych chociaz wyrownan. Zmniejszylismy je wie.c lub , 

zwie.kszylismy odpowiednio do °/0, iaki wcdlug danych z r. 1919 

stanowia. dzieei terytorjum przeniesionego z granic jednego do 

granic drugiego powiatu w stosunku do ogolu dzieei tych powia-

tow. Po przerachowaniuotrzymalismy w liczbach dzieei zmiany, 

zestawione w zalqczonej ponizej tabliezce. 

3) W tablicy. dotyczqeej powiatow, w rubryce 10, ozna-

czone zostaly gwiazdk^ wszystkie te wypadki, w ktorych przy 

859 

9413 

7 343 

7 202 

8 390 

3 721 

5713 

4 340 

3 523 

235 

387 

•si 

17.24 

134 17.79 

063 17.84 

342 17.26 

15.6^ 

876 17.02 

564 17.09 

1 354 17.22 

21.18 

16.67 

17.47 

797 19.42 

I 400 19.20 

704 19.06 

181 17.46 

1 129 16.89 

1924 17.49 
767 

1 649 18.3: 

1253 
932 

708 I8.5C 

I 219 18.4! 

1493 

1285 

I 174 

1085 

677 

17.4 

17.82 

18.00 

406 12.4C 

1 119 2I.2C 

895 10.05 

109 12.6G 

15.86 

17.49 

16.30 

12.93 

720 I9.?4 

849 14.86 

688 15.85 

19.2 

GMINA lu-

dnolci 

(1921 r.) 

10. Sokoika . . 

11. Suchowola . 

12. Szudzialow. 

13. Zalesie . . 

1. Andrzejewo 

2. Czoctkow : 

3. Filipow . . 

4. Huta . . . 

5. Jeleniewo . 

6. Kadaryszki. 

7. Koniecbor . 

8. Kukow . . 

9. PawJowka . 

10. Przeroil. . 

11. Sejwy . . 

12. Wizajny . • 

13. Wolka . . 
14. Zaboryszki . 

1. Belda . . 

2. Bialaszewo . 

3. Bogusze . . 

4. Grabowo . 

5. Pruska .< . 

6. RadzUow . 

7. Ruda . . . 

8- Szczuczyn . 

9. Wasosz . . 

Rok 1919, 1921 

LICZBA 

8 990 

7 763 

7 237 

1915 

1418 

239 

1090 15.06 

232 12.11 

1 985 I 
3 437 

2 389 

4 761 

4 830 

4 501 

3 749 

6 206 

3 681 

1813 
4 950 

4 562 

4 264-

2 630 

4 278 

3 793 

4 692 

9 156 

3 520 

5 592 

3 423 

5 272 

4 236 

1. Klukowo . . 

2. Kowalewszcz. 

3. Piekuty . . . 

4. Piszczaty . . 

5. Poswi^tne . . 

6. Sokoly . . . 

7. Stelmachowo . 

8. Szepietowo. . 

9. Wysokie Maz. 

9 457 

4991 

6 029 

5144 

10 166 

5 051 

4 694 

9 625 

7 453 

270 13.60 

587 

417 

707 

827 

779 17.30 

634 16.91 

988 

678 

335 

831 

796 

720 

436 

1719 

651 

963 

500 

850 

708 

1479 

871 

876 

831 

1 77 

924 

1428 

•si 

15.77 

15.96 

17.07 

17.4! 

14.84 

17.12 

15.92 

18.41 

18.47 

16.78 

17.44 

16.86 

16.57 

762 

703 18.53 

829 17.66 

18.77 

18.4? 

17.22 

146G 

16.12 

16.7 

15.63 

17.45 

14.52 

16.15 

17.43 

829 16.4 

19.6€ 

14.83 

1 180 15 8: 

obliczaniu przyrostu dzieei brano dla roku 1897 liczby zmie-

nione w sposob wyzej wyjasniony. 

4) Dla miasta stol. Warszawy liczbe. dzieei 7—13 let-

nich dla roku 1919 podalismy na podstawie obliczen Wydziaiu 
Statystycznege Magistratu m. st. Warszawy. Oparte sq one 

na spisie dzieci z roku 1922 i dotycza rocznikow. 1907 — 13. 

Skorzystalismy z tego zrodla, gdyi przy sporz^dzaniu pro 

jektu aieci w r. 1919 spisu dzieei w m. Warszawie nie prze-

prowadzono. t , 
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MIEJSCOWOSCI I ZALUDI* 

1. OBS2 

1) MIEJSCOWOSCI, Z PODZIALEMl 

O BSZAR 

CALKOWITY 

OBSZAR 

CAfcKOWITY 

Pi$c wojew. z in. War-

szawa. bez p. Bialost-go 

LICZ, BA M1EJSCOWOSC1 

liczacyeh dzieci 7 — 13 letn. 

125 

10 

34 

2) DZIECI, Z POD 

OBSZAR 

CAtKOWITY 

A. M1ASTO I W I ES 

o 8 c' i a c h, m i e i s c o w 

107 697144 0714317991954 198 

Pi^c wojew zm. 

Warszawii bez 
p. Biafost-go 37859623311330738918397991 66749178 

OBSZAR 

CAfcKOWlTY 

^c wojew. z m. War-

awQ bez p. Biaiost-go 

A. MIASTECZKO 

LIC Z'B A D Z I E C 
w roiejscowosciach. licz^cych dzieci 7 — 13 letn. 

1-40 

22 51 

61-100 

' 4 

768 

101-150 

2 895 

151-200 

4 671 

201—250 

7 

8 893 

251-300 

7 633 

301-650 

53 273 

651-200G 

10 

29 963 1081 

HI: 

DZIECMI ^ 

LI^KOWIT' 

JPY WEDLU 

13TO 

iHJ i E 

OBSZA 

CALKOW 

I • Pi^c wojew. z i 

1» szaw^ bez p. Bi 

)LUG GRU 

ro" 

651-2000 

17 

105067431 

OBSZA 

C'CAfcKOW 

|,Pi«c wojew. z 
•zawq bez p. B 



151-200 201—: 

14 15 

III: 

FdzieCmi w wieku szkolnym 

.ROWITY. 

|JPY WEDLUG ZALUDNIENIA DZIECMI: 

1 PODZlAlBbLUG GRUP MIEJSCOWOSCI: 

151— 
200 

13 

201-

250 

14 

►8 386 642 V 

*STO 

te z 

I C. W I E 

651—2000 

17 

5 y__ 

2001— 

I wyiej 

E 

d 

C 

e c 7—13 

Og6fem 

18 19 

1-40 

20 

41—60 

21 

61-100 

22 23 

105067431799|555318 378596233113307389183979 91281 48536 25622 91360 390041398880 1116.7 

151—200 201-250 251-300 

24 

11-2000 

25 26 27 28 

Ogdten 

29 

WIES 

na 100 kltn* 

powlerzchni 
prsypada 
dzieoi 

7-13 
letnich 

30 
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CZE.SC IV: TABL1CE L1CZBOWE 

I) MIEJSCOWOSCI, Z PODZIALEM N«RUPY WEDi 

A. MIASTECZKO 

2) DZIECI, Z PODZIAt 

wojew6dztwo 

i 

1. m. Warszawa 

2. Warszawskie. . 

3. fcodzkie . . . 

4. Kieleckie . . . 

5. Lubelskie . . . 

6. Bialostockie bez 

pow. Bialost-go . 

A.' M1ASTO I W I E 5 
I C Z B A D Z 1 

w miejscowosciach, li c 

132 651 

77920 

59.492 

54859 

53674 

41—60 

64 516 

43 485 

50 722 

50 684 

23 706 

61—100 

64 621 

64 089 

87 837 

70 410 

20 432 

27 443 

40 298 

62 192 

45 988 

8058 

151-200 

11 341 

16989 

32 376 

26 702 

4 259 

4 525 2 698 

9 522 3 016 

19 307 

12 449 

3 375 

15 465 

19 743 

10 630 35 907 

7 398 28 314 

2 967 8 268 

10 

35 852 

30 557 

37 329 

29 129 

11204 

2001 

i wyiej 

II 

157020 

40830 

121 893 

74831 

29093 

*'8I32 

Og61em 

12 

157020 

399942 

427 512 

470623 

355026 

144075 

WOJEWODZl 

\ 

. m. Warszawa 

2> Warszawskie 

,3. Lodzkie . . 

4. Kieleckie . . 

5. Lubelskie 

>6. Bialostockie be 

Bialost-go 

)LUG GRL 

KMIASTl 
■ 

I 

c h d z 

H-650 651-2000 

'16 

4839 

3062 

1234 

179 

4023 

17 

31875 

19 341 

20 951 

21696 

11204 



2. WOj 

ODZIALEM 

TABLICA III: MIEJSCOWOSCI 1 ZALUDNIENIE ICH W WIEKU SZKOLNYM 33 

)DZTWA. 

RUPY WEDLUG ZALUDNIENIA DZIECMI: 

B. WIE$ WLA^CIWA 

Z PODZIAi lUG GRUP MIEJSCOWOSCI: 



1 

it 
B ? 

3. PO 

1) MIEJSCOWOSCI, Z PODZIALEM NA 

P O W I A T 

1. BYonie .... 

2. Ciechan6w . . . 

3. Gostynin .... 

4. GrAjec .... 

5. Kutno ..... 

6. Lipno 

7. fcowicz .... 

8. Mak6w .... 

9. MiAtk Mazowiecki 

10. Mtawa .... 

11. Nietzawa . . . 

12. Plock 

13. PloA.k .... 

14. Przasnyu . . . 

15. Puttusk .... 

16. Radzymin . .' . 

17. Rawa 

18. Rypin .*.... 

19. Sierpc 

20. Skierniewice . . 

21. Sochaczew . . . 

22. Warszawa . . . 

23. Wtoclawek. . . 

1. Brzeziny . 

2. Kaluz. . 

3. Koto . . 

4. Konin . . 

A. MIASTOIWIES 

M 1 E J 

1 i c z a. c y c. h 

330 

375 

540 

317 

250 

199 

250 

303 

273 

403 

345 

385 

252 

327 

279 

245 

229 

227 

187 

390 

335 

408 

51 

57 

58 

100 

43 

35 

68 

47 

65 

59 

57 

41 

73 

59 

54 

58 

42 

35 

42 

89 

49 

61-100 101-150 51-200 

33 

34 

29 

62 

48 

47 

52 

24 

37 

47 

32 

44 

31 

22 

33 

31 

44 

31 

27 

21 

23 

73 

24 

8 

6' 
5 

12 

5 

17 

28 

4 

12 

12 

8 

11 

2 

8 

9 

8 

12 

4 

5 

17 

9 

24 

2 

201 -250 251—300 301-650 

10 12 

— 1 

wyiej 
Og6Jem 

14 

464 

429 

481 

725 

438 

391 

341 

316 

430 

394 

517 

468 

479 

332 

446 

393 

362 

329 

308 

266 

479 

552 

492 

432 

455 

536 

445 

447 
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B. WIE$ WllASCIWA 

WIATY. 

GRUPY WEDLUG ZALUDNIENIA DZIECMI: 



, CZ5-§<: lVr TABLICE LICZBOWE 

o 

I 
•o 

..I 

I 

P O W I AT 

A. M IAS TO I W I E S 

M I 

1 i c z a 

E J 

y c h 

61-100 101-150 151-200 201-250 >51-300 301—650 
651-

2000 

2001 — 

i wyiej Og6tem 

10 12 14 

•O 

6. fcfczyca . . 

7. fcodi miasto 

8. todi . . . 
9. Piotrk6w .-■■ . 

10. Radomsko . 

11. Sieradz . . 

12. Stupca 

13. Turek . . . 

14. Wielun . . 

1. B«jdzin . . 

2. Czfstochowa 

3. Uza .... 

4. J?drzejow . 

5. Kielce . . 

6. Konskie . • 

7. Kozienice 

8. Miechow , 

9. Olkusz . . 

10. Opatow . . 

11. Opoczno 

12. Pinczow . . 

13. Radom . . 

14. Sandomierz 

15. Stopnica 

16. Wtoszczowa 

412 

195 

393 

226 

403 

237 

297 

324 

77 

39 

98 

76 

73 

56 

81 

52 

41 

37 

96 

86 

99 

50 

56 

54 

147 

98 

204 

67 

89 

211 

215 

.130 

60 

243 

323 

115 

489 

208 

158 

118 

48 

51 

69 

44 

29 

83 

57 

76 

28 

90 

94 

79 

106 

55 

65 

43 

51 

67 

74 

65 

72 

69 

74 

88 

63 

90 

63 

80 

83 

68 

80 

45 

16 

40 

46 

42 

11 

15 

50 

2 

6 

25 

10 

2 

4 

19 

2 

4 

3 

23 

4 

3 

5 

2 

2 

1 

11 

47 

48 

31 

21 

46 

31 

41 

44 

34 

24 

18 

26 

10 

9 

57 

25 

22 

22 

10 

3 

23 

6 

9 

15 

18 

11 

3 

11 

4 

8 

18 

6 

16 

10 

2 

3 

11 

3 

5 

1 

9 

4 

2 

4' 

1 

3 

7 

6 

16 

13 

6 

2 

10 

2 

3 

4 

5 

8 

3 

2 

3 

4 

4 

1 

547 

1 

302 

643 

470 

639 

371 

456 

540 

366 

318 

400 

208 

290 

411 

408 

361 

225 

473 

515 

320 

699 

361 

392 

250 

9 

1. Biata . . . 

2. Bilgoraj . . 

3. Chetm . . 

4. Garwolin 

5. Hrubieszow . -

6. Janow . . 

7. Konstantynow 

8. Krasnystaw 

9. Lubartow . 

10. Lublin miasto 

11. Lublin . . 

12. Lukow . . 

13. Pulawy . .. 

14. Radzyn . . 

15. Siedlce . . 

16. SokoJ6w . . 

17. Tomaszow . 

18. W«grow . 

19. WYodawa .> 

20. Zamosc . . 

119 

53 

198 

299 

104 

88 

94 

139 

90 

141 

228 

160 

81 

207 

179 

53 

162 

119 

146 

26 

33 

58 

90 

34 

50 

48 

48 

56 

78 

75 

82 

48 

59 

39 

37 

60 

39 

50 

22 

35 

52 

77 

40 

50 

42 

44 

51 

71 

65 

51 

27 

36 

46 

39 

36 

63 

7 

17 

21 

28 

30 

22 

10 

17 

21 

31 

14 

29 

20 

11 

18 

25 

21 

11 

30 

2 

12 

11 

4 

11 

11 

2 

13 

7 

19 

6 

14 

4 

3 

5 

11 

4 

4 

13 

5 

5 

2 

5 

3 

12 

3 

2 

4 

7 

2-

8 

. 2 

1 

2 

1 

2 

2 

186 

168 

348 

509 

226 

241 

202 

276 

234 

1 

350 

405 

368 

209 

310 

281 

176 

291 

214 

313 

1. AugUStOW . . .; 

2 Bialystok • • 

3. feielsk . .( . 
4. Kolno . • • •,•'■-. 
5. Loraza . . . ' 

6. Ostrofeka . . , 

7. Ostrow . ." • 

S. Sejny ...... . 

9. Sokolka . . . 

10. Suwalkt . . . 

11. Szczuczyri . • ' 

12. Wysokp Mazow. 

28 

5 

1 

8' 

1 

11 

12 

7 

281 46 22 

41 

25 

36 

30 

43 

4 

30 

8 

18 

14 

3 

14 

10 

11 

7 

3 

5 

2 

5 

2 

388 

623 

273 

396 

283 

410 

117 

411 

456 

242 

402 
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38 IV: TABL1CE LICZBOWE 

2) DZIECI, Z PODZIALEM WEDLl 

M I A 
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40 IV:" TAB LICE LICZBOWE 

17 

617 

577 

472 

525 

819 

575 

316 

456 

515 

352 

990 

32 

12 

10 

13 

10 

9 

19 

8 

16: 

241 

9i 

u: 

1 Si 

6; 

4- G M I N Y. 
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IV: T A BLICE LI C Z B O WE. 

a?'. 

GMINA 

1. Konary. ,. 

2. Konie . . 

3. Lechanice 

4. Lipie . . 

15. Nowa Wies 
16. Promna 

17. RykaJy. . 

18. Wi|grodno 

LICZBA 

MIEJSCOWOSCI 

liczqcych dzieci 

46'I2 

6 6 

3 3 

5 7 
4 1 

na tOO klm.» po-
wierzchni przy-

pada I 

HI 

11 

32.41 
51.26 

27.65 

61.99 

38.94 

46.50 

22.30 

44.98 

1. Btonie ., . . 

2. Dabrowice . 

3. Krosniewice . 

4. Krzyianowek. 

5. Kutno . • . 

6. llaniQta. . • 

7. Oporow . . 

8. Plccka Dabr. 
9. Rdutow . . 

10. Sojki . . 
11. Wojszyce . . 

12. 2ychlin . . 

- I " 

1 .|Bobrowniki . 

2.?Chalin . . . 
3. Czarne . . • 

4. Dobrzejewice 

5. Jastrz^bie . . 

6. Kikol . . • 
7. Klokock . . 

8. Mazowsze 

9. Nowogrod 

10. Obrowo • • 

11. Oleszno . • 

12. Osiek . . . 

13. Ossowka . . 

14. $p 

15. Szpetal 

16. Tluchowo . 

1. Bakow . . 

2. Bielawy . 

3.. Bolimow . 

4. Dabkowice 

5. Jcziorko . 

6. Kompina . 

7.. Lubiankow 

8. -Lyazkowice 

9. Nieborow . 

1. Karniewo • 

2. Krasnoaielc 

3. Pcrzanowo 

4. PJoniawy . 

5. Sielc . . 

6. Sielun . . 

7. Smrock . / 

8. Sypniewo . 

51 1 1 
41 3 -
8 31-
11 6| 2 

I"1 
3 3 

4| 2 

3 

1 

23.43 

27.68 

50.29 

63.94 

46.99 

53.83 

44.76 

57.60 

34.7! 

45.1 

— II 52.62 
1 63.41 

Dzieci 

7-18 

letn. 

12 

606.16 

296.14 

196.68 

407.64 

491.21 

400.44 

451.74 

053.76 

671.35 

761.45 

976.25 

1 599.89 

1 673.19 

I 690.25 

570.63 

776.41 

158.13 

461.47 

442.73 

3 910.96 

1 32.32 

- 28.65 

- 25.92 

- 16.73 

- 20.25 

1 27.90 

- 19.47 

- 18.02 

- 24.74 

- 25.69 

- 30.70 

- 24.41 

- 28.52 

1 14.91 

42.02 

- 2637 

1 112.65 

844.61 

884.94 

199.81 

020.92 

201.17 

634.87 

061.27 

I 020.26 

1 148.10 

1 118.38 

826.55 

691.49 

633.32 

1 218.58 

058.58 

5 8 
2 1 

6111 8 
7 I41 2 
2 9' 3 
1 2 2 

5 4 li-3 

30 

63 

18 

41 

41 

26 — 

47 

42 

32 

4 1i-

4' I -

21.69 

54.50 

18.87 

19.63 

22.88 

31.72 

47.32 

23.88 

33.79 

1 483.30 

1 727.66 

1003.13 

233.60 

1 174.80 

2 265.19 

1 278.70 

1 703.14 

955.J65 

24.84 

23.87 

22.25 

34.67 

3140 

48.64 

23.11 

21.81 

807.86 

902.83 

660.69 

907.80 
757.15 

895.93 

846.62 

587.22 

GMINA 

1 Ceglow . . . 

2 Chroecice . . 

3. D«sbe Wielkie 

4. Glinianka . . 

5. Iwowe . . . 

6. Jakubow . . 

7. Kolbie) . . 

8. Kuflew . . . 

9. Latowicz . . 

10. fcadzyn. . . 

11. Lukowiec . . 

12. Minsk . . . 
13. Rudzienko . 

14. Siennica . . 

15. Stanisiawow . 

LICZBA 

MIEJSCOWOSCI 

liczucych dzieci 

01 3 
8 5 

24| 8 

6_7 

I 

8 9 10 

na 100 klm*po 

wierzchni przy 

pada 

in 

i 
— 12 

— ,14 

— '28 
— 35 

12 

28 

38 

1. Da.browa . . 

2. D<jbsk . . . 

3. Kosiny . • • 

4. MJawa . 

5. Mostowo . . 

6. Niechlonin . 

7. Ratowo 

8. Rozwozin . . 

9. Stupsk . . 

10. Szczepkowo 

11. Turza . . 

12. Unierzyz . 

13. Zielona . 

14. Zielun . . 

28 

2 5 
J_!25 — 

36 — 

3 — 

40 — 

29 

II 

31 

29 

36 

43 — 

25 

32 

25 

18 

1 

I 

1 -

I 

14.47 

44.05 

5.46 

27.59 

22.98 

39.73 

36.42 

21.12 

7.72 

43.45 

28.18 

46.81 

40.67 
49.18 

53.53 

Dzieci 

7-18 

letn. 

12 

162.29 

612.29 

530.96 

838.59 

067.53 

335.13 

397.35 

1 114.50 

509.07 

016.80 

1 060.22 

1 227.81 

1 055.07 

266.99 

2441.1 

27.28 

33.10 

25.36 

35.15 

28.51 

13.12 

34.19 

15.94 

33.81 

46.18 

17.26 

38.21 

20.65 

17.84 

I 
087.83 

840.38 

068.85 

896.31 

853.41 

852.51 

1 120.67 

609.96 

826.45! 
925.69 

859.63 

1 411.34 

931.02 

940.72 

1. Badkowo . 

2. Boguszyce 

3. Byton . . 

4. Czamanin . 

5. Lubanie 

6. Osisciny . 

7. Piotrkow . 

8. Raciaiek . 

9. Radziejow 

10. Ruszkowo 

11. S?dzin . . 

12. SJuzewo . 

13. Straszewo. 

1. Bielino . . 

2. Brudzen . . 

3. Brwilno . . 

4. Drobin . . 

Starozreby . 

5. Kleniewo. . 

6. Lelice. . . 

7. tubki. . . 

8. Majki . . . 

9. Makolin . . 

Raroutowko. 

R^bowo . . 

Rogozinoj^ . 

Starozreby . 

10. 

II. 

12. 

13. 

14. 
15.. Zngoty 

V V 
7, 5 

4 4 — 
6 5,-
4 1|-

2 2 

56 — 

43 

32 

46 

42 

45 

42 

18 

20 

42 

59 

24 

44 

18 2 5-

33' 5 2 -
16' 9 6 3 
43| 2 I -

21 6> 2 1 
13 2 1 I 
19 4 4-

34 2 1 -

— 25 

-|-

14 

2ii 
141-
20 7 

38' 

4 4 I 
" 3 2! 
3 1 

J_ 

\ 

2 2 — 

53.45 

42.00 

36.70 

45.81 

42.74 

30.71 

45.96 

29.48 

23.49 

43.32 

'44.93 

37.03 

42 46 

42.16 

35.51 

21.32 

|41.50 

29.70 

33.08 

36.67 

45.97 

27.62 

31.27 

29.06 

26.16 

30.43 

36.16 

1 183.54 

141.71 

1 164.12 

271.79 

I 252.80 

029.21 

1 420.29 

1 538.08 

707.07 

116.04 

1 139.29 

1 754.36 

1 198.49 

1209.11 

I 917.81 

1 035.50 

', 1-136.32 
1 207.01 

1 144.19 

1*J 06.89 
910.67 

I 731.88 

I 112.15 

999.35 

954.43 

1*141.83 
863.58 
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207.0 

1 144.19 

TJ06.89 
910.67 

1 731.88 

1 112.15 

999.35 

954.43 

H41.83 

863.58 

GMINA 

B^dowko 

Modzele . 

Naruszewo 

Sarbiewo. 

Sarnowo . 

Sielec. . 

Sochocin. 

Stroz^cin 

Szumlin . 

Wojty-Zamosc. 

Wychodz. 

12... ZaJuski 

Baranowo . 

Chojnowo, . 

Duczymin . ' 

Janowo . . 

Dzierzgowo. 

Janowo . . 

Jednorozec . 

Karwacz. . 

Krzynowl. M. 

KrzynowJ. W. 

Zar^by . . 

LICZBA 

MIEJSCO WOSCI 

liczqcych dzieci 

3 

2 

2< 1 

19! 
33 

27 1 

Gol^bie . 

Gzowo 

Kleazewo. 

Kozlowo . 

Nasielsk . 

Obryte . 

Somianka 

Winnica . 

Wyszkow 

Zatory . 

Zegrze 

y 7 
27J 7 
2 7 

42 9 

37 12 

23: 6 

23 9 

30 

6 2 

34 7 

29 

3 1 

3 1 

— 1 

2 — 

6 — 

-43 

1|44 

50 

55 

22 

35 

59 

52 

14 

30 

18 

56 

10 

Jadow . . . 

Kamienczyk. 

Klembow. . 

TJuszcz . . 

Maiopole 

Mi^dzyles . 

Radzymin . 

R<;czaje . . 

Strachowka . 

TJuszcz . . 

Zabrodzie . 

± 

27, 6 5 

2 — — 

4 5 

18 9 6 

42 3 2 

22' 8 3 
30'IO' 
42 7{ 

46 4 4 

40| 8 2 

7-

2— 

na 100 klm.1 po-

wlerzcbni przy-
pada 

11 

68.15 

46.31 

33.99 

38.11 

28.88 

33.83 

39.38 

44.14 

13.67 

32.01 

16.99 

47.43 

13.76 
34.59 

29.14 

29.04 

8.63 

26.02 

46.09 

39.89 

11.37 

Dzieri 

7 — 13 

letn. 

12 

1 329.64 

I 331.30 

911.56 

896.56 

947.88 

1 156.86 

I 358.21 

028 69 

765 48 

929.36 

510.62 

405.95 

489.56 

910.31 

767.50 

832.41 

401.76 

953.24 

886 09 

823.02 

405 89 

45.62' 

35.12-

24.38 

36.79 

31.49 

18.37 

26.81 

37.25 

10.34 

42.87 

24.23 

916.80 

1071.01 

998.62 

879.44 

976.71 

735.78 

936.8; 

1 050.34 

705.01 

1 199.44 

1 278.73 

- 1 

II" 

13. 2elechlin. 

28 

3! 
30 

16 

22 — 

3: 

36 

32.35 1 353.93 
23.35 2 178.99 

67.23 1877.74 

23.84' 942.58 
40.10 929.75 

24.90 1 083.04 

30.45 '985.59 
46.31 1 164.66 

34.55% 811.2C 

47.50 

37.70 

30.09 

29.43 

18.70 

25.27 

17.14 

33.19 

24.03 

15.24 

40.98 

33.77 

50.75 

160.54 

197.74 

127.3! 

096.1 

880.4 

303.8! 

932.5 

906.8 

942.16 

908.4C 

I033.9C 

92202 

1 246. 

5 
GMINA 

1. Chrostkowo 

2. Czermin . 

3. Dzierzno . 
4. Gojsk . . 

5. Okalewo . 

6. Osiek . . 

7. Plonne. . 

8. Pnjczki . 

9. Rogowo . 

10. Skrwilno . 

11. Sokolowo. 

12. Starorypin 

13. Szczutowo 

14. Wapielsk . 

15. 2a*e . . 

1. Biaiyszewo . 

2. Biezun . . . 

3. Borkowo . . 

4. Gradzanowo . 

5. Gutkowo . . 

6. Kosemin . . 

7. Koziebrody . 

8. Lieewo. . . 

9. Raciaz . . 

10. Rosciszewo . 

11. Stawiszyn . . 

12. Zuromin . . 

LICZBA 

MIEJSCOWOSCI 

licz^cych dzieci 

5 4 

20 8 

9 3 

31 4 

9 4 

13,3 

1. D$bowa Gora 

2. Doleck... 

3. Gluchow . . 

4. Grzymkowice 

5. Korabiewice . 

6. Kowiesy . . 

7. Skierniewka . 

8. Siupia . . . 

1. Chodakow. . 

2. GJusk . . . 

3. Row. . . . 

4. Kampinos . . 

5. Kozlow Bisk. 

6. fcazy . . . 

7. MJodzieszyn . 

8. Rybno . . . 

9. Szymanow . 

10. Tutowice . . 

43 

1. Blizne . . .• 

2. Brudno... 

3. Cz^stkow . . 

4. Falenty . . 

5. Gora . . . 

6. Jabionna . . 

7. Jeziorna . . 

8. Karczew . . 

9. Mlociny . .v 
10. Niepor^t . . 

11. Nowo Iwiczna 

12. Okuniew . . 

13. Ozarow . . 

14. Pomiechowo . 

15. Skorosze . . 

5 6 

i-

7 8 

J • 

1 — 

—jtz: 

!!= 

10 

na 100 kirn.' po-

wierzchni przy-

pada 

11 

Dzieci 

7-18 

letn. 

12 

29 

28 

22 

35 

22 

2* 

2' 

41 

25 

24 

20-

29.26 

26.48 

34.03 

30.93 

27.42 

23.08 

28.48 

23.85 

24.40 

17.83 

30.40 

26.06 

32.58 

21.43 

24.54 

963.71 

927.97 

1 058.58 

909.98 

685.61 

798.71 

904.24 

100.92 

705.35 

814.43 

201.22 

983.71 

781.90 

811.68 

876.81 

37.20 

24.88 

31.64 

44.85 

27.31 

26.86 

26.64 

32.28 

28.77 

25.32 

28.53 

996.79 

1 097.49 

1 047.03 

925.29 

929.74 

782.40 

922.41 

809.32 

1 463.92 

917.82 

878.74 

13.35 1259.11 
I 

3 

4 — 

7i 3 -
4 4-1 
9 2 7 
7 7 I 

--461-
— 44 — 

21|-
29 — 

41 

39 

26 

19 

54 6 
14 4 

75 6 

20 3 

48 5 

29 5 

24 2 

60 

61 

15 

3 

8 

it 

3 

1 — — 62 

— 20 

-- 84 

— 29 

— 55 

— 34 

1 33 
— 62 

— 72 

— 27 

74.94 1220.27 

43.37 1082.20 

17.9611 345.99 
50.10 

45.53 

65.03 

14.37 
23.00 

79.08 
42.16 

64.94 

18.15 

49.08 

38.33 

39.65 

51.10 

61.86 

28.64 

£ 
2 32-

Hi 

21 2 
3 6. 3, 2 - 2 -

Vl'H-»-

1 - 20-

61.21 
42.59 

42.94 

57.31 

31.58 

24.34 

52.75 

33.21 

20.72 

17.43 

57.95 

19 3; 

38.65 

21.11 
31.28 

003.80 

237.09 

399.03 

086.67 

273.45 

394.13 

309.02 

493.6; 

854.7 

192.2: 

947.0 

405.7 

983.3! 

380.71 

243.1 

733.59 

2 88395 

1 491.67 

473.9; 

1 495.3-

556.71 

2 456.fr 

1 803.41 

1 193.-

927. 

1 802.96 

1 181.12 

1573 8: 

1 438.3' 

1 467.2! 

-/' 
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46 
IV; TABLICE L1CZBOWE 

GM1NA 

4 WOJ. KIELECKIE: 

1. Bobrowniki . 

Grodziec 

Lagisza . • 

Niwka . . . 

Ozarowice ' . 

Zagorze . 

2. Chorbn. . . 

3. Grodziec . . 

4 Kozieglowki • 

5. Kozieglowy . 

6 Kromolow . ' 

7. Lagisza • ■ 

8. Losien . ... 

9. Mierze.cice 
10- Mrzyglod . . 

Pore.ba. . 

11 Niegowa . . 

12- Niwka . . 

13. Olkusko Siew 

14 Ozarowice 

15. Pinczyce . . 

16. Poreba. . . 
17. Rokitno Szlach 

18. Rudnik Wielki 
19- Siewierz 

20. Wlodowice . 

21. Wojkowice Kos 2< 
22. Zagorze . 

23. 2arki . . 

1. Dzbow. 

2 Grabowka 

3 Huta Stara i 

4 Kamienica Pol. 

5 Kamyk . .. . 

6 Kuzniczka • 

7. Lipie . . 

8. Miedzno . • 

9 Mykanow . . 

10 Olsztyn . . 

11 Opatow • 

12. Panki . . 

13. Popow . ■ . • 

MIEISCOWOSCl 

27.47 

23.56 

34.36 

17.82 

25.53 

25.36 

28.63 

23.91 

32.70 

30.65 

17.48 

28.36 

35.57 

32.42 

37.83 

18.85 

25.65 
21.69 

23.10 

23.85 

169.13 

179.59 

2 488.45 

666.44 

2 040 61 

1 258.75 

1451.92 

1 140.41 

1 819.20 

26.53 

7.37 

6.29 

1223 

43.58 

911.44 

8.8612 218.06 

24.90 2 007.34 

22.02 1 288.78 

GMINA 

14. Potok ZJoty 

15. Przyrow 

16 Przyatajn . 

17 Redziny 

18 Rejeszowice 

19 Wancerzow 

20 Wqglowice 

LICZBA 

MIEJSCOWOSCI 

liczacych datieci 

8! 

6 

111 2 

BJaziny . 

Chotcza . 

Ciepielow. ■ 

Ciszyca Gorna 

Dziurkow • 

Ilia 

Krzyzanowice 

Lipsko . ■ 

Laziska . . 

Miechow . . 

Mirzec • • 

PawJowice 

Pqtkowice 

Rzeczniow . 

Rzepin . . 

Sienno. . . 

Skarzysko Koic. 

Solec ... 

5tykow . . 

Tarczek . . 

Wielka Wjes 

Wierzcbowiska 

5 I 

— 1 

— 2 

~ 1 

1 

*!— 2 

na 100 klm.t po-

wierzchDi przy 

pada 

Dzieci 

7-18 
letn 

12 

13.64 

12.17 

37.24 

12.48 

13.67 

20.76 

1 038.83 

1 096.84 

2 942.05 

994.93 

865.46 

496.52 

11.50 j 1097.21 

1. Brzegi . 

2 Malogoszcz 

3. Mierzwin . 

4. Mstyczow . 

5. Naglowice 

6. Nawarzyce 

7. Przaslaw . 

8. Rakow 

9. Se.dzisz6w 

10. Sobkow . 

H. We^leszyn 

12. Wodzislaw 

13. Zlotniki . 

10 

4 4 

3 5 

4 5 

1. Bieliny . . 

2. Bodzentyn 

3. Cis6w . . . 

4. Dabrowa . . 
5. Daleszyce . . 

6. Dyminy . . 

7. Gorno . . . 

8. Korzecko . . 

9. fcopuszno 

10. Mniow 

11. Morawica 

12. Niewachlow . 

13. Piekoszow . 

14. Samsonow 

15. Siupia Nowa. 

16. Snochowice . 

17. Suchedniow . 

18. Szczecno 

19. Zajaczkow . 

3 3 

3 6 

"I 

10-

14 1 

22 

19 

11 

17 

17 

21 

16 

21 

14 

14 

11 

11.75 

22.62 

22.78 

20.17 

13.51 

13.32 

17.29 

39.88 

21.99 

31.85 

20.36 

J6.22 

17.08 

22.71 

35.82 

37.04 

11.77 

14.21 

22.55 

33.90 

12.46 

29.03 

12.72 

14.31 

19.67 

25.37 

12.31 

17.93 

12.41 

23.39 

27.81 

15.50 

12.80 

14.98 

15.31 

619.51 

438.46 

242.20 

520.76 

930.79 

3 888.15 

948.38 

643.12 

879.44 

668.79 

200.23 

997.48 

697.47 

197.36 

307.59 

545.34 

350.49 

2 455.2-

2 083.78 

847.46 

1 276.17 

980.69 

932.69 

1 244.64 

1 273.80 

1 245.8: 

957.02 

1351.89 

979.3! 

975.8: 

1 809.49 

1 067.98 

f 062.95 
2 002.35 

I 260.8C 

16.18 

9.97 

6.64 

11.83 

12.69 

9.35 

12.87 

15.59 

29.01 

28.77 

14.72 

13.48 

29.53 

9.60 

20.42 

15.91 

9.95 

12.87 

20.85 

579.fr 

720.9! 

727.8 

1 374.48 

1 456. 

1 148.7 

2 514.7 

1 343.4C 

1 362.0 

1 653. 

1 211.6 

1 930.: 

328.< 

011.< 

2 404. 

1 525.2 

1 807.! 

978." 

797. 
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«I yV. ■£**„,*»?<* 

TABLICA III: MIEJSCOWOSCI I ZALUDNIENlE 1CH DZIE<iMl W WtEKU SZKOLNYM 



IV: 

Beliyce. 

2. Brzeziny 

3. Bychawa 

4. Chodel . 

7. Konopnica 

8. Krzczonow 

9. MeJgiew . 

10. Niedrzwica 

11. Piaski 

12. Piotrkow . 

13. Piotrowice. 

14. Wojciechow 

15. Wolka . . 

16. Zemborzyce 

870.67 

751.91 

558.61 

842.70 

404.97 

736.73 

479.66 

747.87 

007.86 

356.96 

017.13 

136.00 

918.53 

1 225.86 

1 255.81 

619.45 

1 029.45 

1 199.15 

1 039.67 

996.09 

1 123.99 

17.48 

16.93 

9.42 

23.29 

15.69 

20.81 

31.44 

16.21 

20.87 

22.52 

32.78 

36.33 

20.23 

28.34 

24.48 

17.75 

28.11 

10.59 

20.93 

21.43 

19.45 

BiaJobrzegi . 

Celiny . . • 

Dabie ... • 

Gotqbki . . 

Gulow . . . 

akusze . • 

_arczew • • 

Krasusy • • 

fcukow . . . 

fcysobyki . . 

Miastkow . . 

Myslow. . 

Prawda 

Radoryz . 

Serokomla 

Skrzyszew 

Stanin . . 

Trzebieszow 

Tuchowicz 

Ulan. . . 

Wojcieszkow 

831.97 

885.04 

919.77 

932.54 

025.81 

2 742.13 

1 256.31 

1 423.41 

8 653.48 

7 500.00 

1 597.17 

1 251.32 

1 675.33 

1 515.59 

1481.62 

1 703.00 

1 669.00 

1 028.46 

25.50 

24.72 

14.13 

28.39 

11.22 

24.08 

26.19 

21.66 

28.25 

27.17 

15.74 

14.13 

25.54 

15.59 

27.06 

33.21 

21.54 

11.07 

Celejow . . 

Drzewce . . 

Garbow . . 

Godow. . . 

Golab . . . 

Irena . • • 

Kamien . • 

Karczmiska . 

Kazimierz . 

Konskowola . 

Kurow . . . 

Markuszow . 

Opole . . . 

Pulawy. . . 

Rybitwy . . 

Szczekarkow. 

Wola Czolno 

2yrzyn . . 

1. Biala . . . 

2. Brzozowy Ka.t 

3. JabloA . . . 
4. Kakolewnica. 

5. Milanow . • 

TABLICE L1CZBO W E 

GM1NA 

6. Misie . . 

7. Przegaliny. 

8. Siemien 

9. Suchowola 

10. Szostka . 

11. Tlusciec . 

12. Wohyn . . 

13. Zagajki . 

14. 2erocin 

LICZBA 

MIEJSCOWOSCI 

liczacych dzieci 

1. Czuryty • • 

2. Domanice . . 

3. Jasionka . . 

4. Krzeslin . . 

5. Krolowa Niwa 

6. Niwiski . • 

7. Piory . • • 

8. Skorzec . . 

9. Skupie . . . 

10. Stara Wies . 

11. Stok Ruski . 

12. Tarkow . . 

13. Wiszniew . . 

14. Wodynie . • 

15. Zbuczyn . . 

16. 2eliszew . . 

1. Chruszczowka 

2. Grochow . . 

3. Jablonna . . 

4. Korczew . . 

5. K088OW . . 

6. Kowiesy . . 

7. Kudelczyn. . 

8. Olszew . . 

9. Repki . . • 

10. Sabnie . . . 

11. Sterdyn . . 

12. Wyrozeby . 

10 

na 100 klm.» po-

wierzchni przy-

pada 

18.52 

13.36 

24.32 

11.83 

7.87 

14.65 

9.20 

7.96 

11.13 

Pzieci 

7 — 13 

letn. 

12 

1 047.54 

1 093.30 

1 013.51 

780.78 

495.13 

727.95 

856.00 

360.84 

446.92 

5 — 

4 — 

1. Czerkasy . . 

2. Jarczow . . 

3. Komarow . . 

4. Kotlice . . . 

5. Krynice . . 

6. Majdan Gorny 

7. Pasieki (Tom.) 
8. Poturzyn . . 

9. Rachanie . . 

10. Tarnawatka . 

11. Telatyn . . 

12. Tyszowce . . 

1. Borze . . 

2. Czarnoglow 

3. Gr^bkow . 

4. Jaczew . . 

5. Korytnica . 

6. t,oc\\6vr . 

7. Miedzna . 

8. Ossowno . 

9. Prostyn. . 

10. Ruchna. . 

32.21 

19.75 

40.39 

27.65 

21.61 

20.87 

27.31 

15.82 

29.61 

26.79 

21.04 

37.33 

25.65 

16.59 

20.32 

27.24 

960.59 

855.97 

1013.13 

971.3 

941.66 

917.22 

727.52 

669.7: 

822.2 

131.1 

7O3.3i 

778.48 

792.25 

810.3C 

925.2^ 

203.5! 

7 

14 

23 

20 — 

24 

19 

26 

16 

30 

25 

13.76 

29.52 

16.97 

17.31 

19.28 

31.52 

29.20 

25.06 

26.99 

21.47 

22.39 

28.13 

567.4 

1 288.4< 

991.5: 

097.3i 

860.5: 

948.9 

1 093.8* 

695!3I 
950.0: 

927. 

991.8i 

889.0 

15.48 

12.93 

19.32 

11.01 

24.52 

18.05 

11.87 

10.11 

13.07 

13.36 

9.51 

9.53 

2 

2 

1 

6 

— 24 

11 

23 

15 

25 

32 

18 

28 

9 

21 

29.33 

32.16 

21.90 

27.35 

28.96 

22.82 

12.75 

39.10 

15.87 

18.95 

791.: 

813.21 

1 882/ 

858.8 

555.5 

1 389. 

729.4 

825.22 

1 108.34 

906.79 

785.25 

929.31 

796.77 

1 108.19 

833.17 

1 068.37 

980.07 

1 576.92 

767.16 

950.85 

1 350.73 

793.94 
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GMINA 

1. Sadowne . 

2. Sinoleka . 

3. Starawies 

4. Stoczek . 

5. Wyszkow. 

De>owa Kloda 

Haiisk . . . 

Horodyszcze. 

Krzywowierzba 

Opole . . 

Romanow . 

Sobibor . 

Turna . . 

Tysmienica 

Uscimow . 

Wlodawa . 

Wola Wereszcz. 

Wyryki. . 

1. Frampol . . 

2. Goraj . . . 

3. Krasnobrod . 

4. Labunie . . 

5. Mokre . . . 

6. Nielisz . . . 

7. Radecznica . 

8. Skierbieszow 

9. Stary Zamosc 

10. Suchowola . 

11. SuJow . . . 

12. Terespol . . 

13. Wysokie . . 

14. Zamosc (No-
wa osada . . 

15. Zwierzyniec . 

LICZBA 

MIEJSCOWOSCI 

liczqcych dzieci 

13 

6 7 

5| 1 — 

2=1 = 
1 

7 

6 

16 

5 

27 

4 

8 

17 

14 

14 

3 

2 

7 

13 10 

5 — 

-■ 

10 

13 — 

17 

13 

13 

12 

15 

24 

20 

8 

II 

9 

36 

20 

na 100 klm.t po-

wierzchni przy-

pada 

IH 
11 

12.34 

36.72 

19.71 

17.50 

23.53 

1 003.24 

1 152.54 

1 277.72 

2 279.97 

985.15 

10.96 

9.86 

7.15 

10.51 

9.83 

9.75 

9.94 

10.67 

11.28 

7.49 

6.63 

18.74 

9.82 

Dzieci 

7 — 18 
letn. 

12 

502.66 

321.31 

620.70 

349.23 

345.56 

377.49 

468.48 

464.30 

593.46 

566.98 

436.58 

654.31 

376.15 

17 

15 

28 

14 

39 — 

17 

17 

26 

27 

24 

18 

11 

16 

28 

14 

19.83 

22.48 

24.23 

15.69 

18.80 

14.98 

17.56 

31.09 

13.88 

23.42 

15.65 

7.00 

22.51 

24.79 

10.04 

1 562.24 

1 660.17 

1066.11 

1 120.57 

843.66 

1 040.99 

287.8; 

991.15 

768.84 

1 105.58 

1 388.01 

583.82 

1 539.11 

1021.78 

1 045.24 

6. WOJ. BIAfcOSTOCKIE. 

Bala Wielka . 

Bargiow . . 

De.bowo . . 

Dowspuda 

HoJynka . . 

Kolnica. . . 

Kurjanka . . 

Lipsk . . . 

•Labno . . . 

Szczebro Olsz. 

Sztabin. . . 

Wolowiczowce 

1. Domanowo 

2. Dubiaiyn. 

3. Grodzisk . 

4. Katy . . 

5. Kleszczele 

37 

£ 
— 24 

— 40 

2 

44 

46 — 

14 

40 

25 

26 

28 

10 

21 

51 

41 

41 

36.51 

36.84 

12.79 

26.59 

26.81 

18.08 

9.84 

8.98 

21.44 

13.54 

26.59 

25.47 

865.45 

908.87 

450.48 

682.80 

737.72 

402.56 

248.1 

390.84 

690.0 

283.54 

559.66 

692.14 

GMINA 

Losinka . . 

£.ubin . 

Milejczyce 

Narew . . . 

Narojki . . 

Orla . . . 

Pasynki . . 
Radziwittowka 

Rudka . . . 

Siemiatycze . 

Skorzec . . 

Topczewo. . 

W idzgowo 

Wyszki . . 

LICZBA 

MIEJSCOWOSCI 

liczqcych dzieci 

31 

24 

20 

29 

28 10 

37 

23 

16 3 

12 

36 

43 

32 

13 

39 

1. Czerwone . 

2. Gawrychy 

3. Jedwabne . 

4. Lyse . . 

5. Maly Plock 

6. Przytuly . 

7. Rogienice'. 

8. Stawiski . 

9. Turosl . . 

1. Bozejewo . . 

Wizna . . . 
2. Chlebiotki. . 

3. Dlugoborz 

4. Drozdowo. . 

4. Kossaki Rutki 

5. Kupiski . . 

6. Lubotyn . . 

7. Miastkowo . 

8. Puchaly . . 

9. Szczepankowo 

10. Szumowo . . 

11. Sniadowo . . 
12. Wizna . . . 

39 6 

1. Czerwin 

2. Dylewo . 

3. Goworowo 

4. Myszyniec 

5. Nakly . . 

6. Nasiadki . 

7. Piski . . 

8. Rzekun 

9. Szczawin . 

10. Troszyn 

11. Wach . .' 

1. Boguty . . . 

2. Branszczyk . 

3. DJugosiodto . 

4. Dmochy Glinki 

5. Jasienica . 

6. Komorow . . 

7. Nur . . . . 

8. Otto . . . 

9. Pore>a . . . 

10. Szulborze-Koty 

11. WarchoJy. 

12. Zare.by Kosciel 

na 100 klm.» po-
wierzchni przy-

pada 

Dzieci 

7-18 

letn. 

12 

1 — 

3|S|2 

2 |27 
— 29 

1 43 

20 

43 

33 

35 — 

24 

1U 

I I 

5 8 

4 3 

20 1 

29 

27 

7 6 -

X 5 1 

56 

5 

32 

49 

7 

34 

12 

13 

6 

38 3 

30 

fll 

25 3 4 

18 — 

17.56 

12.53 

30.55 

9.42 

13.78 

25.95 

23.92 

23.15 

12.12 

1-22.51 

28.59 

26.64 

18.32 

30.96 

14.94 

27.17 

19.70 

22.66 

27.82 

8.45 

33.65 

883.3! 

505.96 

915.68 

617.66 

900.20 

774.94 

867.04 

791.88 

739.08 

I 260.45 

673.32 

666.67 

950.97 

867.59 

835.7 

957.03 

687.26 

809.68 

702.97 

382.88 

763.46 

25.37 846.82 

10.91 589.34 

30.73 1256.50 

7.65 

27.86 

12.68 

35.99 

19.19 

22.62 

25.84 

10.12 

65.92 

10.90 

22.99 

53.24 

12.18 

22.38 

31.92 

18.58 

10.48 

42.68 

49.97 

41.20 

789.6C 

513.33 

444.4 

676.66 

927.7 

935.21 

750.1 

594.36 

921.7 

1 016.92 

911.0C 

1 209.05 

687.71 

861.li 

1 298.6-

276.4 

656.7-

925.1 

1 105.5 

1 477.: 



IV: TAB LICE LICZBOWE 

GM1NA 

1. Bierzniki . 

2. Giby . . 

3. Kraanopol. . 1 
4. Krasnowo . . / 

Czarna Wiei. 
Dabrowa . . 

Janow . . . 

Korycin . . 

Kuznica . . 

NowyDwor . 

Odelsk. . . 

Sidra . . . 

Sokolany . . 

SokoJka . . 

Suchowola . 

Szudzialow . 

Zalesie. . . 

1. Andrzejewo 

2. Czoatkow . 

3. Filipow . 

4. Huta . . 

5. Jeleniewo . 

6. Kadaryszki 

7. KLoniecbor. 

8. Kukow . . 

GMINA 

9. PawJowka. 

10. Przeroll . 

11. Sejwy. . . 

12. Wizajny . 

13. Wolka . . 
14. Zaboryszki 

LICZBA 

MIEJSCOWOSCI 

liczqcych dzieci 

26 3 

42 — 

33 1 

34i-

1. Belda . . 

2. Biaiaazewo 

3. Bogusze . 

4. Grabowo . 

5. Pruska . . 

6. Radzilow . 

7. Ruda. . . 

8. Szczuczyn 

9. Wasosz. . 

1. Klukowo . 

2. Kowalewszczyz. 

3. Piekuty . . 

4. Piszczaty . .' 

5. Poswietne. . 

6. Sokoly . . . 

7. Stelmachowo. 

8. Szepietowo . 

9. Wysokie Maz. 

10 

na 100 klm.' po-

wierzchni przy* 

pada 

11 

24.53 

7.29 

36.67 

36.74 

31.82 

39.03 

Dzieci 

7 — 13 

letu. 

12 

573.41 

813.70 

609.46 

680.05 

636.49 

500.52 

36 — 

23 

25 

55 

17 

19 

11 

4; 

11 

19.26 

13.96 

15.36 

25.10 

7.69 

18.75 

7.03 

35.16 

9.78 

36.85 

27.15 

39.52 

40.35 

46.75 

39.44 

18.89 

36.86 

39.10 

407.70 

426.84 

509.21 

784.39 

294.38 

950.36 

319.5 

7WAI 

629.7! 

1 068.72 

1 028.09 

752.64 

779.84 

1 479.26 

710.79 

793.47 

862.89 

904.56 
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WYKAZ WSI WI^KSZYCH I MIASTECZEK. 

Wykaz ponizszy obejmuje wsie, licza.ce powyzej 200 dzieci w wieku szkolnym, i wszystkie miasteczka Przy naz-

wach wsi i miasteczek wskazana jest gmina, do ktorej wiei lub miasteczko nalezy, oraz dodane dwie liczby -—pierwsza 

oznacza Hczbe. dzieci, zamieszkalych w tej wsi lub miasteczku, druga zas, , uj<jta w klamre., Iiczbe. dzieci w rejonie tej wsi 

lub miasteczka wed lug projektu z roku 1919. Kreska wewn^trz klamry oznacza, ze w pewnej wsi, lub.w miasteczku szkoly 

nie zaprojektowano. . . 

'''■I 

I. WSIE I MIASTECZKA, LICZACE POWY2EJ 200 DZIECI 

WOJ. WARSZAWSKIE. 

1. pow. Blonie: WbJfc/ffr (gm. Wiskitki) — 59/ [591], Leszno 
(gm. Radzikow) — 436 [771], Nadarzyn (gm. MJochow)— 

295 [332]. 
2. pow. Ciechanow: — 

3. pow. Gostynin: Radzitoie (gm. llack) — 453 [453], San-

niki (gm. SannHci) — 388 [388], Osmolin (gm. Sanniki) — 

249 [340]. 

4. pow. Grojec: Tarczyn (gm. Komoiniki) — 424 [646]. Btq-

dow (gm. BJedow) ~ 367 [589], Goszczyn (gm. Rykafy) -
253 [320], Przybyszew (gro. Borowe) — 220 [343]. 

5. pow. Kutno: Zychlin (gm. 2ychlin) — 1021 [1651], Kroi-
niewice (gm. Krosniewice) — 572 [924], Dqbrowice (gm. 

Da>rowice) — 314 [405]. 
6. pow. Lipno: Bobrotoniki (gm. Bobrowniki) — 245 [267], 

Skpe (gm. Skepe) — 242 [255]. 
7. pow. JLowicz: Lyszkowice (gm. ilyszkowice) — 452 [363], 

Bolimow (gm. Bolimow) - 247 [419], Sierakowlce (gm. 

fcyszkowice) — 217 [255], totoicka Wiei 111 (gm. Kom-
pinaV — 210 [ — ], Pszczonoto (gm. Lyszkowice) — 202 

[283J. 
8. pow. Makow: Krasnostelc (gm. Krasnosielc) — 371 [484]. 
9. pow. Mi Ask Mazowiecki: Latowicz (gm. Latowicz) — 386 

[391], Kolbiel (gm. KoJbiel) — 256 [528] Siennica (gm. 
Siennica) — 234 [385], Stanlstawdu) (gm. Stanisiawow) — 

220 [458]. 
10. pow. Mtawa: Slrzegowo (gm. Unierzyz) — 320 [375], «a-

^a/idaj (gm. Ratowo) — 258 [258], Z/e/ona (gm. Zielo-

na) - 252 [258], SzreAsk (gm. Mostowo) — 228 [197]. 
11. pow. Nieszawa: Piotrf(6w (gm. Piotrkow) — 450 [502], 

Stuiewo (gm. Sluiewo) - 303 [404]. 

12. pow. Ptock: Bodzanow (gn>. M^kolin) — 522 [636], Dro-

6/n (gm. Drobin) — 498 [605], B/e/*^ (gm. Kleniewo) — 
260 [314]. 

13. pow. Ptofisk: Sochodn (gm. Sochocin) — 4/7 [433]. Czer-

u)/hj^ (gm. Sielec) — 357 [357], Novae Miasto (gm. Mo-
dzele) — 240 [400]. 

14. pow. Przasnysz: Janotoo (gm.Janowo) —232 [232], Dzlerz-

gqwo (gm. Dzierzgowo) — 220 [380]. 

15. pow. Puftusk: Serock (gm. Zegrze) — 912 [952]. 

16. pow. Radzymin: Jadow Igm. Jadow) — 459 [562], Ka-
mienczyk (gm. Kamienczyk) — 263 [280], T/a5rc« (gm. 

Tluszcz) — 205 [326]. 
17. pow. Rawa: Rzeczyca (gm. Rzeczyca) — 300 [300], /no-

u^Ji (gm. Lubochnia) — 202 [258]. 

18. pow. Rypin: — 

19. pow. Sierpc*. Raeiqi (gm. Raciqz) — 704 [704], Zuromln 
(gm. Zurominj — 468 1565], B/ciuii (gm. Biezun) - 369 

[416]. 

20. Skierniewice: Makow (gm. Skierniewka) — 243 [340]. 
21. pow. Sochaczew: Juijopol (gm. NWodzieazyn) — 253 [118]. 
22. pow. Warszawa: Karczew (gm. Karczew) — 673 [718], 

MarJfe/ (gm. Brudno) — 667 [667], FaUnica (gm. Zagoidz)— 
545 [545], Jablonna fgm. Jabtonna) — 466 [466], Konstan-

ctnek (gm. Jeziorna) — 354 [531], Okunlew (gm. Oku-

niew) — 3/4 [379], Pustetnik (gm. Brudno) - 275 [504], 
Wieliszew (gm. NieporeO — 235 [255], Po^3/n^ (gm. Wi-

lanow) — 222 [203], Rembertdw (gm. Okuniew) — 209 

1367]. 

23. pow. Wtoctawek: — 

WOJ. H6DZKIE. 

1. pow. Brzeziny: Jez6u> (gm. Popien) — 443 [601], Ujazd 
(gm. llazisko) — 431 [462], Ca/*du> (gm. GaJkowek) — 

v 242 [242]. 

2. pow. Kalisz: Opatotvek (gm. Opatowek) — 759 [1069], 
Koimlnek (gm. Kozminek) — 65/ [982], Tyntee (gm. Ty-

niec) - 650 [ — ]. CWy (gm. Kalisz) — 515 [ — ], 
Do*«ee ^. (gm. Kalisz) — 400 [464], Koidelna Wiei. (gm. 
Kalisz) - 350 [405], Choez (gm. Chocz) — 337 [337], 
Zi/eraA (gm. Zbiersk) — 304 [336], Piwonice (gm. 2y-
dow) - 272 [302], Bltzandw (gm. Brudzew) — 222 [324], 
Iwanowlce (gm. Iwanowice) - 204 [310], Nosk6to (gm. 

2ydow) - 20/ [ - ]. 
3. pow. Koto: Sompolno (gm. Sompolno) — 723 [800], Izblca 

(gm. Izbica) — 540 [721], Grzegorzew (gm. Krzykosy) — 
341 [351], Brudzew (gm. Brudzew) — 240 [350], £r</ou> 

(Bm. Lubotyn) — 222 |2991. 
4. pow. Konin: Kramsk (gm. Kramsk) — 273 [341], Brxcino 

Igm. Brzezno) — 264 [ — ]. . 
5. pow. ta.k: PabJanice (gm. Gorka Pabjanicka) — 1020 

[1556], Ze/<5u> (gm. Zelow) — 951 [1005], Szczereow (gm. 
Dzbanki) — 706 1706J Karnyszewlce Nowe (gm. Gorka Pa 

bjanicka) — 536 [ — ], Lutomiersk (gm. Lutomiersk) — 
477 [517], Widawa (gm. Dabrowa Widawska) — 434 

[434], Karnyszewice (gm. Gorka Pabjanicka) — 20/ [201]. 

6. pow. fc$czyca! Poddeblce (gm. Podde>ice) — 759 [637], 

P/<M (gm. Piatek) — 600 [790], Grabdw (gm. Grabow)— 
466 [567]. 

7. pow. tod£ miasto' — 

8. pow. todi: Aleksandrow (gm. Bruzyca) /602 [1656]. /Ton-

slanlynow (gm. Rszew),- //26 [1279], Oo/ny M>u>e (gm. 

Chojny) — 655 1723], Ruda Pabjanicka (gm. Bros) — 
630 [630], Tcisxyn (gm. Gorki) — 445 [627], Kzff<Ja> (gm. 

Gospodarz) — 3/7 [317], CAo/ny D. (gm. Chojny) — 307 
[410], Retkinia (gm. Brus) — 254 [389], Radogoszez (gm. 
Radogoszcz) — 266 [266], Bukowlee (gm. Brojce) — 22/ 

[233], Czarnoein (gm. Czarnocin) -- 2// 1233]. 
9. pow. Piotrk6w: Betchatdw (gm. Beichatowek) — 1153 [1561], 

Sulej6w(gm. Sulejow) — 1062 11062], Kamiensk (gm. Ka-
miensk) — 462 [694]. Wolbotz (gm. Boguslawice) - 459 

[560], Gorzkowice (gm. Gorzkowice) — 3/2 [355], Rozprza 
(gm. Rozprza) — 262 [340]. 

10. pow. Radomsko! Bartodzieje (gm. Radomsko) - 445 [148], 
Koniecpol (gm. Koniecpol) — 4/5 [489], Pajeczno (gm. Pa-
jeczno) — 363 [363], P/au>no (gm Gidle) — 338 [424],' 
Sulmierzyce (gm. Sulmierzyce) — 30/ [451 ]. Stoblecko Mlejsk. 

(gm. Radomsko) — 275 1349], Gidle (gm. Gidle) — 255 

1323], Krzetow (gm. Maluszyn) - 228 [228], /Cruszyna (gm. 

Kniszyna) — 205 [381]. , 
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11. pow. Sieradz: Zduny (gm. Zdunska Wola) - 316 [364], 
Klonowa (gm. Klonowa) — 300 [367J. Czechy (gm. Zdun 
ska Wola) — 233 [307], IzabeUw (gm. Wojslawice) - 225 
1348], Sraazeutfce (gm. Godynice) — 223 [327], Osmolin 
(gm. Zdunska Wola) - 221 1399]. 

12. pow Slupca: Grodziee (gm. Grodziec) — 340 [404], Ciq-
ten (gm. Ciazen) -231 [315], Biatoblot (gm. Grodziec) — 
2/7 [304], Kazimierz gm. Kazimierz) - 205 1356]. 

13. pow. Turek: — 
14. pow. Wielun: Dzlatoszyn ('gm. Dzialoszyn) — 667 [667], 

Skomlin (gm. Skomlin) - 430 [441], Lu/o/dco (gm. Lutu-
tow) - 403 [403], Kraszewlce (gm. Skrzynki) — J7/ [405], 
Bolestavoiec (gm. Boleslawiec) — 367 [392], Biala (gm. 
Nararoice) — 354 [373], Oj/c* (gm. Galewice) - 350 
[358], ATouxi/e (gm. Praszka) - 334 [370], So&o/n/*/ (gm. 
Sokolniki) — 322 [322], Osiakow (gm. Radoszewice) — 
32/ [396], Mokrsko (gm. Mokrsko) - 310 [326], 2y/n/<to» 
(gm. Rudniki) -,303 [416], Czarnozyty (gm. Wydrzyn) — 

256 [347], Dzietrzniki (gm. Kamionka) — 279 [305], Oc/i?-
Jz/n (gm. Sokolniki) — 244 [244], Kraszkowice (gm. Sta 

rzenice) - 235 [238], Skrzynno (gm. Skrzynno) — 238 
[244], Czas/ary (gm. Czastary) — 237 [345], Trebaczow 
(gm. Dzialoszyn) — 233 [419], Radoszewice (gm. Rado 
szewice) — 233 [387], Mieleszyn (gm. Chotynin) — 232 
[256], Mierzyce (gm. Mierzyce) — 230 [374j. Wierzchlas 
(gm. Starzenice) — 225 [231], iWa (gm. Starzenice) — 
227 [250], Wierzbie (gm. Praszka) — 227 [315], Jaworzno 
(gm. Rudniki) - 226 [327], Gaszj/n (gm. Kurow) - 226 
[259], Wd/c/n (gm. Dzietrzkowice) — 223 [388|. ^uAn/cc 
(gm. Dzietrzkowice 1 — 221 [276], Krzyworzeka (gm. Mokr 
sko) — 2/7 [288], Dzietrzkowice (gm. Dzietrzkowice) — 2/3 

[382], Sfro/ec (gm. Praszka) — 212 [390], Oiardu) (gm. 
Skomlin) - 211 [300], Naramice (gm. Naramice) — 2/0 
[276], Przedmoicie (gm. Praszka) — 205 [301], Zdiary 
(gm. Chotynin I — 205 [230], Pqtnow (gm. Kamionka) — 

202 [360]. 

WOJ. KIELECKIE 

1. pow. Be.dzin*. Slrzem.eszyce (gm. Olkusko Siew.) — 1714 
[1714], Zag6rze (gm. Zagorze) — 960 [1183] Zarkjt (gm. 
2arki) — 740 [865] Gro</z/ec (gm. Grodziec) — 731 [765], 
Mc0*a (gm. Niwka) — 717 [974], N/emce Ostrowy (gm. 
Olkusko Siew.)—609 [609], Poreba (gm. Poreba) — 570 [647|. 
Klimonldw (gm. Zagorze) — 518 [661], Porabka (gm. Olkusko 
Siew.) - 496[8221, Kozteglowy (gm. Kozieglowy)-492[492], 
Mj/jz*d«> (gm. Zarki) — 431 [562], Bobrowniki (gm. Bo-
browniki) — 4/5 [350], Kromotow (gm. Kromolow) 4/3 [646], 
S/eu>ierz (gm. Siewierz) — 401 [562], Grabocin (gm. Olkus 
ko Siew.) — 399 [399], Zqbkowice (gm. Olkusko Siew. — 
353 [555], Dandowka (gm. Niwka) — 334 [638]. Mijaczow 
(gm. Pinczyce) — 323 [323], Chruszczobrod (gm. Rokitno 

Szlach.) — 322 [322], D<&nfA/ (gm. Lagisza) — 318 [3321, 
Dobieszowice (gm.. Bobrowniki) — 303 [310], Rogoinik (gm. 
Bobrowniki) — 255 [294], Wysoka (gm. Rokitno Szlach. 
— 281 [425], Q,nfc5u> (gm. Rudnik Wielki) — 275 [275]) 
Rokitno (gm. Rokitno Szlach.) — 255 [368]. Wlodowice 

(gm. Wlodowice) — 253 [308], L*o/a (gm. Kozieglowki) 
— 252 [308], Wojkowice Komorne (gm. Bobrowniki) — 25/ 
[447], MrzygUd (gm. Mrzyglod) - 248 [478], £a*foza G//-

n/ce (gm. -Lagisza) — 244 [ — ]. Jaworznik (gm. 2arki) — 
243 [243], Pe*/n (gm. Olkusko Siew.) — 237 [360], Lazy 
(gm. Rokitno Szlach) 235 [391], Gntazdow (gm. Rudnik 
Wielki) — 228 [300], Jba^za 5/. Wiei (gm. Hagisza) 226 
[510], SiedUc (gm. Rudnik W.) - 224 [224]. (//tfJcfe (gm. 
Wojkowice Kosc.)-2/9 [227], Feliks(«m. Olkusko Siew.)— 
217 [217], /dze/du> gm. Zagorze) - 212 [212], Gran/ca 
(gro. Olkusko Siew.) - 209 [209], Mijaczow (gm. Zago 
rze) - 204 [268], Mtzygtodka (gm. Mrzyglod) — 203 
[ - ]. Strzemieszyce Mate (gm. Olkusko S.) - 202 [356], 
£«/eii (gm. ilosien) - 201 [379]. 

2. pow. Cze.stochowa* Rak6w (gm. Huta Stara) — 659 [703], 
Zajqczki (gm. Kuzniczka) 572 [677], Miedzno i Waplennik 

(gm. Miedzno) — 431 [431], Zwlerzyniec (gm. Opatow) — 
4/9 [246] Kamienica Pohka (gm. Kamienica Polska) — 
405 [480], Przyrow (gm. Przyrow) — 406 [406]. Iwanowice 
(gm. Opatow) .— 404 [350], Przystajn (gm. Przystajn) — 
39/ [634], Opa/du) (gm. Opatow) — 360 [360], OsfrouJy 

(gm. Miedzno) — 357 [357], Wielhwiecko (gm. Opatow) 
— 356 [356]. Pankl (gm. Panki) — 326 [491], Zlochowice 
(gm. Opatow) — 325 [240], B/wzno (gm. Huta Stara) — 
306 [306], Dibdw (gm. Dzbow) — 292 [424], Cykarzew 
(gm. Mykanow^— 25/ [281]. Slarokrzepice (gm. Kuzniczka) 
— 272 [296]. Ma/dco (gm. Wancerzow) — 264 [360], £o-
fcoJno,/ Pita (gm. Miedzno) — 252 ]280], Mokra I, II. Ill 
(gm. Miedzno) — 243 [243], Slradom Stary (gm. Grabowka) 
— 242 [418], Wrqczyca Wielka (gm. We.glowice) — 229 
[268], Popdu> (gm. Popow) — 224 [282], Po/o* £f°/y (go. 
Potok ZJoty) — 2/4 [431], Rembielice Kr6l. (gm. Popow) 
— 2/4 [227], /andcu (gm. Potok Zloty) — 214 [ — ]. 
Brzoika (gm. Dzbow) — 207 [231], tugi Radty (gm. Przy 
stajn)—205 [322J. Daii*ou>/ce (gm. Kuzniczka)— 204 [204]. 

3. pow. Ilia: ttza (gm. Ilia) — 759 [759], Solec (gm. So-

lec) — 549 [549], Sadkowice (gm. Pawlowice) — 520 [520], 
JfV/ioc* (gm. Wielka Wies) — 460 [460], Tar/do) (gm/ 
Ciszyca Gorna) — 379 [546], Lipsko (gm. Lipsko) — 370 
[408], 5/cnno (gm. Sienno) — 327 [466], Skarzysh Koidelne 
(gm. Skarzysko Kosc.) — 309 [309], Cze£ar«">'ce Xgm. Ci 
szyca Gorna) — 294 [301], Starachowice (gm. Stykow) — 
257 [361], Ciepielow fgm. Ciepielow) — 227 [358], LuA/e-

nia (gm. Stykow) — 203 [228]. 

4. pow. Jtdrzejow: Wodzlslaw (gm. Wodzialaw) — 930 [930], 
JVfgleszyn (gm. We.gleszyn) — 350 [419], Piotrkowice (gm. 
Nawarzyce) — 342 [ — ], Malogoszcz (gm. Malogoszcz) 
— 281 [281], Oksa (gm. We.gleszyn) 250 [250]. Se.dzlsz6w 
(gm. Se.dziszow) — 235 [310], Chomentow (gm. Sobkow)— 

2/0 [397]. 

5. pow. Kielce: Bodzentyn (gm. Bodzentyn^ — 793 [793], 
5/up/a Nowa (gm. Slupia N.) — 503 [503], Suchedniow Zach. 

(gm. Suchedniow) — 455 [693], K>a/no / (gm. Gorno) — 

4/5 [415], Ostojdw (gm. Suchedniow) — 393 [393], Me-

wachlow (gm. Niewachlow) — 377 [411], Daleszyce (gm. 
Daleszyce) — 343 [392], Wzdot Rzqdowy (gm. Bodzentyn) 
— 340 [339], Psary (gm. Bodzentyn) — 340 [432], B?cz-
J^duj (gm. Gorno) — 327 [367], Mas/did (gm. Dabrowa) — 
3/3 [313], Lqczna (gm. Suchedniow) — 300 [300], Za-
gdansk Rzqd. (gm. Samsonow) — 277 [ — ], Tumlin (gm. 
Samsonow) — 276 [276], Bialogon (gm. Niewachlow) —. 
255 [343], CzarndtD SJfearA. (gm. Niewachlow) —255 [213], 
Kra/no //(gm. Gorno)—250 [250], J^o/a Jackowa (gm. Gorno) : 
24/ [277], Bieliny Kap. (gm. Bieliny) — 234 [359], SucAe-
</n/da> Wschod. (gm. Suchedniow) — 225 [330], Dqbrowa , 
(gm. Dabrowa) — 225 [225], Skorzeszyce (gm. Gorno) — # 
224 [224], Kostomtoty z Laskowq (gm. Niewachlow) —224 

[345], Z.eJna 'gm. Bodzentyn) — 219 [224], Su*du> (gm. 
Dyminy) — 204 [204], Leszczyny (gm. Gorno)—20/ [2011.1, 

/W//n (gm. Gorno) — 201 [201]. 

6. pow. Konskie: Kamienna (gm. Kamienna) — 1402 [1402], 
Radoszyce (gm. Radoszyce) — 494 [662], Gowarczow (gm. j 

Gowarczow) — 3/7 [388], Chhwlska (gm. Chlewiska) — • 

271 [462], S*A>6i/ (gm. Chlewiska) — 225 [384], Bzinek' 
i Bzin (gm. Blizyn) — 220 [362], Zaborowice (gm. Miedzie-' 

rza) — 217 [245]. ; 

7. pow. Kozienice: Zwolen ^gm. Zwolen) —547 [847], Ma-\ 
gnuszew (gm. Trzebien) — 445 [614], Gtowaczow (gm. Ma- $ 
rjampol) — 330 [330], Granica (gm. Sarnow) — 3/3 [ — ],if 
/anotu/ec (gm. Oblasy) — 276 [356], tfsza<Mi 5<ara / Nowa f 
(gm. Oblasy)—256 [260], Brzdza (gm. Brzoza) — 235 1313], X 
Stanistawice (gm. Kozienice) — 222 [222], Sieclechoio (gm. < 

Sieciechow) — 220 [242], Gar5a/*a (gm. Policzna) —218$ 
[346], Gdra Putawska (gm. Gora Pulawska) — 2/5 [256], ̂  

8. pow. Miechow*. Ksiqz Wielki (gm. Ksi^i Wielki) — 460jj 
[652], Wawrzehczyce (gm. Wawrzenczyce) — 401 [415],,j 
Brzea^o Nowe (gm. Gruszow) — 352 [404], Jezowka (gm.j| 
Tczyca) — 251 [331], Michatowice (gm. Michalowice) —fl 

224 [369]. "9 
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9 pow. Olku»z: Wolbrom (gm. Wolbrom) — /25/ [1255], 
• Su/oszouw (gm.Sulo«owa^— 59/ [889], 5f«0*ta «gm. SJaw-
k6w, _ 5/7 [824], P///ca (gm. Pilica) - 685 [820], Sfefc 
(gm.SkaJa) —597 [912], /an^ro/ (gm. Jangrot) — 364 [457], 
&,rnou>/ec (gm. 2arnowiec) — 363 [410], Bolestaw (gm.Bo-
leslaw) — 344 [466], Jerzmanowice (gm. Suloszowa) — JJ7 
[337], Ogrodzieniec (gm. Ogrodzieniec) — 296 [295], Ka-
cfctf/ce (gm. Rabsztyn) — 25/ [281], tobzdw fgm. Wol 
brom) — 270 1270], 5/ara Jf7eJ—Bukowno Igm. Boleslaw* 
— 245 [455], Lany Wielkie (gm. 2arnowiec) — 243 [323]. 
Pomorzany i St. Olkusz < gm Rabsztyn) — 235 [238], C/re-
cWo Igm. Bolestaw) — 234 [234], Czuirourfcc .gm. Rab 
sztyn) 224 [224], Chlina (gm. Zarnowiec) — 2/5 [337], 
Wielmoza fgm. Suloszowa* — 213 [324], TarnauJa (gm. 
Jangrot) —207 [207] Przeginia (gm. Suloszowa)—206 1272J. 

10 pow. Opatow: 6nfe/4i0 gm. Cmielow) — 527 [568], Lo 
go* (gm Lagow) — 525 [644], Iwaniska (gm. Iwaniska)— 
476 [561], Oiardu> (gm. Ozarow) — 456 1*16]. D«*to (gm. 
Bodzechow) — 433 [456], Ka*du> fgm. Rembow) —392 [496], 
^zea^na (gm. Cz^stocice) — 356 [403], Kundw (gm.Xu-
now) — 348 [392], Czestodce (gm. Cze.stocice)— 3/4 [386], 

Bodzechow (gm. Bodzechow) — 279 [403], S/oJo/y (gm. 
Wojciechowice) — 24/ [252], Wymystow igm. Boksycel— 
227 [280], WszacAdu) (gm. Backowice) — 219 [239], P/o-
trow (gm. Piorkow) — 2/7 [217]. 

11. pow, Opoczno: Przysucha gm Przysucha) — 490 [656], 
Biataczdw (gm. Bialaczow) - 395 [398] O»«<^> J«m. 
Drzewica)— 369 [433], 2arndu> (gm. Topolice) — 300 [400], 
Odrzywot (gm Ossal — 279 [279], 5marJzeu>/ce (gm. Une-
wel) - 246 [246], AT/tuduj gm. Klwow) — 209 [337]. 

12. pow. PiAczow: Wisllca (gm. Chotel) — 455 [593], /Cazi-
m/erza W«/*«i (gm. Kazimierza Wiel.) -376 [406], Skalb-
m/erz (gm. Topola) — 238 1381], Z/oM (gm Zlota)— 214 

[232], Chroberz (gm. Chroberz^ — 20/ [265), 7opo/a (gm. 

Topola) — 201 [201]. 

13. pow. Radom: Przytyk (gm. Przytyk) — 440 [785], «V 
Jm/erzyce (gm. Radzanow) - 355 [388], Blatobrzegt tgm. 
Bialobrzegi) - 356 [370], WUrzblea (gm. Wierzbica) — 
300 [325], 5W»eu> (gm. Skaryszew) — 291 [397], /«</-
/M^ (gm. Jedlinsk) — 241 [490]. 

14. pow. Sandomierz Klimontow (gm. Klimontow) — 753 [945], 
Zawichost (gm. Zawichost) — 555 [573], PotanUc (gm. Po-
laniec) —543 [613], Oa/e* (gm. Osiek) — 465 [548], /Co-
przywnica (gm. Koprzywnica) — 449 [567], Bo*or/<i (gm. 
Wisniowa) — 267 [342], Wiqzowntca I WUlka (gm. Osiek) 
— 265 [321], WAwfdeu «gm. Lipnikl —214 [244], Rytwiany 
(gm. Rytwiany) — 212 [313]. Plisko'Wola (gm. Osiek) — 

2/0 [210]. 

15. pow. Stopnica: Nowy Korczyn (gm. Nowy Korczyn) — 
/065 [1065], Stopnica (gm. Stopnica I — 646 [709], Szydtdw 
(gm SzydJow) — 461 [461], Pacan6w (gm. Pacanow) — 
460 [493], Oleinlca (gm. Olesnica) — 265 [314], O5/eM 
f hpa ^gm. Wojcza) — 249 [325], Kurozwekl (gm. Kuro-
zw^ki) — 238 [333], Kafa./e Stupeckte i Karskie Igm. Paca 
now) — 223 [233]. Piotrkowice (gm. Maleszowa) — 2/0 
[380], P/ase* Wielkl (gm. Radxanowl — 2/0 [210], Pierz-
cAnicfl (gm. Drugnia) — 209 [209], Gmtf/io (gm. Gnojno) — 

208 [334]. 

16. pow. Wloszczowa: Szczekoclny 'gin. Szczekociny) —654 
[711], Chlewice (gm. Moskarzow) — 331 [331], Zarztcze 
(gm. Moskarzow) — 253 [370], Secemin Igm Secemin)— 

275 [278], KurzeUw (gm. Kurzelow) — 256 [256], B/a/a 
IVielka »gm. Lelow) — 252 [275], Letiw (gm. Lelow) — 
230 [317], O/eazno (gm. Oleszno» — 226 [322], Chrzqstow 
(gm. Chrzqstow) — 222 [266], /rz«</ze (gm. Irzqdze) — 
220 [308], Konleczno (gm. Wloszczowa) — 220 [220], 5/u-
p/a (gm. Slupia) 204 [286]. 

WOJ. LUBELSKIE. 

1. pow. Biala: tomazy (gm. llomazy) — 396 [402], ^ 
(gm. Koden) — 315 [315], Phzczac (gm. Piszczac) — 3/3 
[390], Slawatycze (gm. Slawatycze) — 307 [307], Rosaosz 

(gm Rossosz) — 250 [337] 

2 pow. Bitgoraj Tarnogrod (gm. Tarnogrod) — 632 [632], 
Lukowa (gm. ilukowa) — 509 [509], Aleksandrdw (gm. Ale-
ksandrow) — 406 [418], Po/oJfe (gm. Potok) — 375 [375], 
Kocudza Doha (gm. Kocudza) — 366 [366], Bu*ou)/na (gm. 
Biszcza' — 299 [249], Dqbrowica (gm. Puszcza Solska)— 
296 [296], Biszcza (gm. Biszcza) — 295 [295], Lipiny G6r-
ne (gm Potok) — 287 [287], ZamcA (gm. Babice) -- 269 
[269], 7^dian/ecr (gm. Wola Rozaniecka) — 264 [2641. Sol 
>gm. Sol) — 262 [262], Lipiny Dolne (gm. Potok) — 260 
[361], Kulno (gm. Potok) — 251 [261], /dze/du) (gm. Ale-
ksandrow) —215 [280], KrzeszoW Gdrny (gm. Krzeszow)— 

207 [281], Chmielnik (gm. Lukowa) — 202 [210]. 

3. pow. Chelm: Rejowlec (gm. Rejowiec) — 656 [750], Woj~ 
stawlce (gm. Wojstawice) —534 [534], Seuferze (gm. Swie-
rze) — 306 [386], Sau>/n Igm. Bukowa) — 249 [249], Ruda 
Huta ' gm. Swierze) — 238 [238], Mo^Jan JVotfy (gm. Woj-
slawice) — 233 [254], Wola Korybutowa (gm Siedliszcze) 

— 204(221). 

4. pow. Garwolinr Ky^*(gm. Ryki) — 839 [1193]. Parysda? 
(gm. Parysow) — 674 [811], LaskarzeW (gm. llaskarzew) — 
530 [570], Sobienie Jeziory (gm. Sobienie Jeziory) — 407 
[676], Madejowice (gm. Maciejowice) — 364 [413], Sleiyca 
(gm. St^zyca) — 328 [304], OS/^ (gm Osieck) — 301 
[454], P/Zfliua (gm. Osieck) — 223 [223], Ryki KroUwski* 
(gm. Ryki) - 208 [—}.) 

5 pow. Hrubiesz6w: Grabowiec (gm. Grabowiec) — 6/5 [660], 
//oroJ/o (gm. Horodto) — 35<5 [438], Mtrcze (gm. Mir-
cze» — 295 [297]. Turkowice (gm. Mie.tkie) — 293 [306], 
Uc/ian/e (gm. Jarostawiec) —257 [321]. Strzyzow (gm. Ho-

rodlo^ — 237 [265]. 

6. pow. Janow: Dzierzkowlce (gm. Dzierzkowice) — 664 [352] 

Urzqdow (gm. Urz^dow) — 637 [637], ZakHkow (gm. Za-
klikow) — 540 [540], Za$rzdu>efc (gm. Zakrzowek) — 537 
[527], Godziszotc I. II (gm. Kawe.czyn) —4/4 [435], Chrza-
now (gm. Chrzanow) — 360 [360], KrzemieA (gm. Kawe.-
C2yn, _ 359 [359], Zdziechowice (gm Zaklikow) — 354 

[392]. Annbpol (gm. Annopoh — 348 [525], Modliborzyce 
(gm. Modliborzyce) — 336 [366], Goicleradow (gm. Goscie 
radow) — 325 [391], Swiedechow (gm. Annopol) — 324 
[391], Ksiqzomierz (gm. Goscieradow) — 3/7 [351], Z</z/-
/oidicc (gm. Chrzanow) — 300 [300], Rzeczyca Ziem. (gm. 
Trzydnik) — 237 [350], Rudnik (gm. Zakrzowek) — 213 
[213], Batorz (gm. Chrzanow I — 206 [206], Grabowka (gm 
Annopol) —20/ [201]. 

7. pow. Kostantynow*. Konstantynow (gm. Zakanale) -— 340 
[462], SarnaJfc/ (gm. Sarnaki) — 320 [634], 5u>ory (gm. Swo-
ry) — 254 [330], Lys6u> (gm. Hysow) — 205 [325]. 

8. pow. Krasnystaw: Izbica (gm. Izbica) — 609 [—]. 2.61-
kiewka (gm. 2o*kiewka) — 359 [456], Tarnawka (gm. Za-
krzew) — 268 [265], Stara Wiei (gm. Zakrzow) — 263 
[295], Sfenn/ca Pdiana (gm. Rudka) — 256 [436], Do/y 
/ Gilczew (gm. Wysokie) — 256 [270], Pilaszfrwice (gm. 
Rybczewice) — 254 [269] Tarnogdra (gm. Izbica) — 242 
(447), Turoi/n (gm. Turobin) — 242 [358], Rybczewice (gm. 
Rybczewice) — 236 [404], Sobteska Wola (gm. 261kiew-
ka) __ 226 [248], O/ein/ife/ (gm. FajsJawice) —223 [267]. £o-
p/enn/J^ Dol. gm. Lopiennik) — 209 [209]. Siedliska (gm. 
Fajslawice) — 206 [277]. 

9 pow Lubart6w! Czemierntki (gm. Czemierniki) — 437 
[557], Kamionka (gm. Kamionka) - 331 [331]. ^ (««• 
Firlej) — 3// [402], McAdw (gm. Chudowola) — 259 [430]. 

10 pow. Lublin miasto: — ■ * 
11. pow. LubUn: Bychawa (gm. Bychana) — 1083 [1396], 

P/as^ (gm. PJaskil — 1072 [1154], B^iyce (gm. Betty-
ce) — 656 [739], Chodel (gm. Chodeli — 420 [420] Ra-
toszyn (gm. Chodel) — 357 [357], 7rawnf# (gm. Jasz-
czow) — 352 [352], Zemborzyce (gm. Zemborzyce) — 341 

'I 
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[383]. B/^iip/c, (gm. Ja.zczow) - >/0 [340], AofrMtf (gm. 
Piotrkow)-3/4 [314]. Wo/a Ga/«zou**a (■»• BhH 
WW [^021 Kszczono*u> (am. Kszczonow) — 300 

(gm. Wojciechowt — 270 [441]. Jabionna (gm. Piotrkow» — 
256 [256, Ohzowlec (gm. Bychawa>-240 [240], Ga/?f6a, 
(gm. Bychawa) —230[230], Konopnica (gm. Konopnica) — 
2201220], PalikVe igm. WojciccKow) -2/9 [270], Jaszcz6u> 
,(gm. Jaszczowl - 207 [-], Motycz (gm. Konopnica) -
206 [206], Wroffciifl Igm Zemborzyce) — 205 [228], Ra-
a7/n (gm, Chodel) — 202 [202]. 

12 pow Luk6w: Adamdvo (gm. Gulow) — 428 [428], _„„ 
. byki (gm. Hy.obyki) - 332 [332] TrzebieszoW <gm Trze 

bieszow) —281 [299] Ok'zeja (gm. Gulow) — 242 [242 , 
* Gr«zou*a (gm. Dabie)-235 [318], tVojcieszkow (gn-Wo,-

cieszkow) —235 [388], Dairoioa (gm. Jarczew) — 204 [—], 
Burzec (gm. Wojcieszkow) — 20/ [318]. 

13 pow Pulawy. Opole (gm. Opole) — 595 [898], Kazi* 
mierz (gm. Kazimierz) - 831 [831], KurduM gm. Kurow)-
509 1743] BaranouJ (gm. Wola Czolnowska» — 500 1625J, 
Karczm^a (gm. Karczmiska) —418 [478], WquJo/n/ca (gm. 

(gm. Celejow)—255 [283] Wo/a Przybyslawska (gm. Marku-
szew) - 237 [237] ^rzyn (gm. Zyrzyn) - 232 [304], 
/dze/dtD (gm. Rybitwy) - 229 [402]. Rydce (gm lrena)-
22/ [221], Mlerzwiqczka (gm. Irena) — 220 1419], 

14 pow. RadzyA; Wohyh (gm. WohyA) — 483 [654]. Kq-
kolewnica (gm. Kqkolewnica) - 30/ [320], Komardwka (gm. 

Przegaliny) — 206 [378]. ,^11 
15. pow. Siedlce: Mokobody (gm. Skupie) - 2/6 [347]. 
16. pow. SokoJow: ATorczcru (gm. Korczew) — 239 [346], Ce-

renow (gm. Sterdyn)—2/2 [280], Przeidzialka (gm. Kudel-
czyn) - 203 [—]. 

v 17. pow. Tomatzow! Komardu) (gm. Komarow) — 583 [709], 
Tyszowce 'gm. Tyszowcel - 5^9 [705], Majdan G6rny (gm. 
Majdan Gorny) — 247 [581]. , / 

18 pow. W*gr6w Stoczek (gm. Stoczek) - 498 [564], 
Morzyczyn (gm. Prostyn) —242 [265], L/u> (gm. Ruchna!— 
211 [270], Af/Wzna (gm. Miedzna) - 201 1351]. 

19. pow. Wtodawa: Whznice (gm. Horodyszcze) 343 1373]. 

Uidmow (gm. Uscimow) — 206 [314]. 

20. pow. Zamoid: Frampol (gm. Frampol) - 545 [545], Gorajf 
(gm. Goraj) - 464 [464], W/e/«cza 'gm. Mokre) - 250 
[347] Gtfrycze (gm. Stary Zamosc) — 248 [389], Bodaczdw 
.gm. Sutow) — 247 [313], Krasnobrod (gm. Krasnobrod>— 
237 [360]. Niedzielhka (gm. Mokre) — 222 [260], Sttan/ec 
(gm. Wysokiel — 212 [358]. 

WOJ. BIAtOSTOCKIE. 

1. pow. Augu»t6w: Sopodkinie (gml WolowiczowceV — 349 
[423], Raczit/ (gm. Dowspudal —258 [316]. 

2. pow. Bialystok: 

3. pow. Biehk: Or/a (gm. Oria) — 339 [363], Milejczyce (gm. 
Milejczyce) — 207 [207]. 

4. pow. Kolno: Zabiele (gm. Czerwone) - 308 [355], /«**-
loaine'gm. Jedwabne) — 262 [419], Afa/y P/oc^ (gm. Maty 
PJock) — 254 [319], Czerccone Igm. Czerwone) — 239 
[21% Borkowo (gm! Maly Plock) - 230 [230], D>n/^ 
(gm. fcyse,) - 2/2 [283]. 

5. pow. fcomia: Wizna (gm. Wizna) - 522 [618] P/?|n/ca 
(gm. Drozdowo)-25/ [296]. Rutki (gm. Kx>"aki Rutki) -
224 [352], Bronowo (gm. Bozejewo) — 205 [344]. 

6. pow. Ostroleka: Myszyniec (gm. Myszyniec) — 357 [459], 
Igm. Myszyniec;— 270 [272], GouJorouJo (gm. Go-

worowo) — 246 [506], Kaczyny stacja (gm. Rzekun) — 

7. pow. Ostrow Broife (gm. Orlo) — 425 [4961, Dtugoslodto 
,gm. D*ugo8iod*6) — 424 [524], /inJrzcycuJo (gm. Warcho-
|y) _ 392 [246], Czyzew (gm. Dmochy Glinki) — 355 
[413], Ma/*M Gorna (gm. Orio) - 245 [344], Trzcianka 
(gm. Branszczyk)— 239 [269], Nut (gm. Nur) — 2/4 [259]. 

9! pow. Sokotka: Janow (gm. Janow) — 2/2 [420]. 

10. pow. Suwalki: Przeroil (gm. Przerosl^ — 300 [300]. Fi//-
pouJo'gm. Filipow) — 255 [290], Wizajny (gm. Wizajny)— 

245 [248]. . ' 

11 pow. Szczuczyn: RadziUw (gm. Radzilow) — 356 [433]. 
Wawsz (gm. Wasosz) — 325 [328]. 

12. pow. Wysokie-Mazowieckie: tapy (gm. Poiwiejtne)—439 

[710], Ciechanowiec (gm. Klukowo) — 235 [252]. 

II. MIASTECZKA, LICZi\CE PONI^EJ 200 DZIECL 

WOJ. WARSZAWSKIE. 

pow* Go«tynin*. Kiernozia (gm. Kiernozia) — 196 [381]. 

pow. Grojec: Czerak (gm. Czersk) — 86 [130]. 

pow. Lipno: Kik6l (gm. KikoiJ - /43 [282]. 
pow, fcowicz BUlawy (gm. Bielawy) — 109 [222], 5o6o/a 
Igm. Bielawy) — 764 [382]. 

pow. Minsk-Mazowiecki: Cegtiu) (gm. CegJow) — /92 [285]. 
pow. Mlawa: Kuczbork (gm. Zielona) — 71 [212]. ZieluA 

(gm. Zielun) - 175 [298]. • 
pow. Nie»zawa: Osi$ciny (gm. Osi«;ciny) — 185 1361], Ka-

ciaieil! (gm. Raciazek) — 184 [344]. 
pow. Sochaczew: Itou) (gm. How) — /56 [340]. 

WOJ. fc 6 D Z K I E. 

pow. Brzeziny: Bfdkow (gm. B?dkow) — 135 [336]. 
pow. Kalisz: Staw («m. Staw — 173 [347]. 
pow. Koto: Babiak (gm. Lubotyn) — 136 [344]. 
pow. fce.czyca: Parzgczea) (gm. Piaskowice) — 161 1299]. 
pow. *.6di: Kazimierz (gm. Babice) — /// [143]. 
pow. Piotrkow: Grocholtce (gm. Jlekawa» — '6/ [278]. 

pow. Radomtko: Nowa Brzeinica (gm. Brzeznica) — 200 
[386], Stara Brzeinica (gm. Brzeinica) — 181 [ — J. 

pow. Slupca: Lqdek (gm. Ciazen) — 148 [300], 
(gm. Skulska wies)—131 [382], Wilczyn (gm. Wilcza-

— 90 [323]. 

-Gora) 

pow. Czestochowa: Olsztyn (gm. Olsztyn) 

pow. Ilia: Kazandw (gm. Miechow) — 175 [420], 
uj/«c (gm. Rzeczniow) — 113 [159]. 

WOJ KIELECKIE. 

jig [175]. . pow. Jedrzej6w: Sobkow (gm. Sobkow) — 113 [238]. 

pow. Kozienice: GnteWoszou) (gm. Sarnow) — /25 [463], 
Ryczywot (gm. Swierze Gorne) — 119 [159]. 
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pow. Opatow: Lasocln (gm. Lasocin) — 184 [248], Gll-
niany (gm. Juljanow) — 107 [192], Wainlow (gm. Was-
mow) — 90 [252]. 

pow. Opoczno: GielnMw (gm. Goidzikow) — 18T [2661 
Skrzynno (gm. Skrzynsko) — 123 [242]. 

pow. Pincz6w: Koszyee (gm. Filipowice)—176 [349], Ota-
towiec (gm. Opatowiec) — 138 [183]. , 

pow. Radom: /os/rz*A (gm. Rogow) — 164 [365], Wola-
n6w (gm. Wolanow) — 80 [370]. 

W O J. LU8ELSKIE. 

pow. Bifgoraj: Krzeszow (gm., Krzeazow) — 727 [250]. 

pow. Chefm: Paalow (gm. Pawlow) — 196 [202], 5/ 
Ihzcze (gm. Siedliszcze) — /6<9 [448]. 

pow. Hrubieszow: Krylovo (gm. Krylow) —• /95 [336] 
pow. Krasnystaw: Gorzk6w (gm. Gorzkow) — 95 [420]. 

pow. Lublin: PucAaczdu> (gm. Brzeziny)—194 [345], 
Igm. Zemborzyce) 186 [334]. 

pow. tuk6w: Serokomla (gm. Serokomla) — 178 [305]. 

pow. Putawy:' Bobrowmki (gm. Irena) — 161 [419]. 

pow. Sokol6w: Koss6u> (gm. Koesow) — 79 [336]. Ster-
JyA (gm. SterdyA) — 22 [339]. 

pow. Tomasz6w: taszcz6u> (gm. Czerkasy) — 144 [406]. 
Jarczow (gm. Jarczow) — 96 [154]. 

pow. Wlodawa: Horodyszcze (gm. Horodyszeze) — /35 
188] Oreh6wek (gm. WlodawaJ — //7 [117], 5o4no«/ca 
(gm. Turaa) — 102 [102], 

pow. Augu.t6w: Lp,J (gm 

(gm. Sztabm) — 114 [145J. 

pow. tomia: Sniadowo (gm. Sniadowo) — /^5 [337]. 

pow. O.troJeka: Czerwin (gm. Czerwin) —$/[ — ] 

WOJ. BIAtOSTOCKlE. 

Lipsk) — 198 [198], 5z/a4/n po, 

[443r 
pow. SuwaJki: Bakrtaszewo (gm. Wolka) - /22 [167]. 

JTT7 r^rieckie: Jahtonka ^ w^o Jahtonka 
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