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G r a ż y n a  K e m p a  

TEORETYCZNO-PRAKTYCZNE  PRZESŁANKI 

PODRÓŻY  JADWIGI  DZIUBIŃSKIEJ  

DO  ANDRAGOGIKI  ROLNICZEJ 

Słowa kluczowe: Jadwiga Dziubińska (1874-1937), teoretyczno-praktyczne prze-

słanki wychowania rolniczego, twórczyni polskiej andragogiki rolniczej  

 

Streszczenie: Przełom XIX i XX wieku to czas intensywnego rozwoju myśli pe-

dagogicznej, a także początków oświaty rolniczej włościan polskich. Do jej kształ-

tu przyczyniła się  Jadwiga Dziubińska (1874-1937). Dlatego w niniejszym artyku-

le głównym problemem stało się ustalenie w aktywności zawodowej J. Dziubiń-

skiej tych elementów, które składają się na teoretyczno-praktyczne przesłanki wy-

chowania rolniczego społeczności wiejskiej. By je wyodrębnić, autorka sięga do 

edukacji Dziubińskiej związanej z rolnictwem, jej życiem na wsi oraz relacji z 

osobami zainteresowanymi rolnictwem. Dorobek jej analizuje i ocenia, biorąc pod 

uwagę potrzebę unowocześnienia życia i gospodarki rolnej na polskich wsiach. 

Uważa ona, że J. Dziubińska jest twórczynią polskiej andragogiki rolniczej. 

 

Środowiskowo-edukacyjne przesłanki zrębów oświaty rolniczej  

na przełomie XIX i XX wieku 

Charakteryzując przełom XIX i XX wieku, a więc czasu życia Jadwigi 

Dziubińskiej (1874 – 28 I 1937), należy podkreślić intensywny rozwój myśli 

pedagogicznej, który stał się wynikiem bujnych ruchów społecznych na rzecz 

obrony narodowej kultury. Jak pisze R. Wroczyński, ludzie różnych specjalno-

ści i kierunków wykształcenia angażowali się w działalność wychowawczą lub 

rozwijali problematykę pedagogiczną
1
. 

W nurcie tych badań odnajduje się też kwestie dotyczące kształcenia zawo-

dowego człowieka dorosłego, czyli mieszczące się we współczesnej andragogi-

ce
2
.  Dokładniej pisząc, początków oświaty rolniczej włościan polskich należy 

szukać w ostatnim ćwierćwieczu XIX wieku, głównie w aktywności towarzystw 

oświatowo-rolniczych
3
. Z pierwszych ich doświadczeń już wynikało, że chociaż 

praktyka uczy, to nie ona sama decyduje o pozytywnych wynikach, gdyż najczę-

                                                      
1  R. Wroczyński,: Dzieje oświaty polskiej 1795-1945. Warszawa 1980. 
2  Por. Cz. Maziarz: Andragogika rolnicza. Warszawa 1977. 
3  Np. 60 lat Towarzystwa Rolniczego w Cieszynie. „Rolnik Śląski” 1930, nr 28. 
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ściej powoduje schematyzm i powtarzanie tych samych błędów
4
. To zaś prowa-

dzi do niskich zbiorów rolnych, a przecież wykorzystywane one były w rodzi-

nach wiejskich i składały się na potencjał narodowej gospodarki rolnej, która 

służyła   całemu  społeczeństwu.  

Jadwiga Dziubińska należała do liderów tego okresu wywodzących się z in-

teligencji oświatowo – zawodowej, wśród których było wiele młodych kobiet 

interesujących się życiem społeczności wiejskiej. Dzięki rozwijanej edukacji, m. 

in. przez: Marię Wysłouchową, Filipinę Plaskowicką, Stefanię Sempołowską, 

Władysławę Weychert – Szymanowską, Helenę Radlińską, społeczność utrzy-

mująca się z gospodarstw rolnych na zajęciach w tajnych formach oświaty miała 

możliwość poznania kultury obyczajowości wiejskiej i wiedzę specjalistyczną. 

Zgodnie z podjętym tematem, w niniejszym artykule staram się uwypuklić 

w działalności zawodowej J. Dziubińskiej te elementy, które składają się na 

teoretyczno-praktyczne przesłanki wychowania rolniczego społeczności wiej-

skiej. 

J. Dziubińska pochodziła z zamożnej rodziny, a mimo to przez jeden rok 

uczyła biedne dzieci chłopskie na Kielecczyźnie. Tego rodzaju praca umożliwiła 

nauczycielce poznanie ich niedoli. Zaniedbanie kulturowo-edukacyjne tej spo-

łeczności, jak przypuszczam, spowodowało jej zainteresowanie się kwestiami 

dotyczącymi wsi. Chcąc poznać możliwości racjonalnej gospodarki rolnictwa 

wyjechała do Warszawy, aby ukończyć dwuletnie kursy pszczelarsko-rolnicze. 

Następnie pogłębiła wiedzę o społeczeństwie, gospodarce i filozofii, a w tym 

związanej z życiem wsi korzystając z tajnych wykładów dla kobiet w Uniwersy-

tecie Latającym.  Zwolenniczka sprawiedliwości społecznej zapoznała się tam z 

niezależną wiedzą, nie tylko z zakresu humanistyki i nauk o społeczeństwie, ale 

także z podstawami początków agronomii społecznej oraz nawiązała relacje 

społeczne z osobami, którym los ludu wiejskiego nie był obojętny, m. in. Wła-

dysławą Weychertówną. Wiedzę zdobytą w trakcie edukacji w domu rodzin-

nym, szkole i w Uniwersytecie, a także doświadczenie nauczycielskie starała się 

zweryfikować podróżując po Europie, m. in. była w Danii, gdzie zapoznała się z 

funkcjonowaniem wyższych szkół ludowych oraz towarzystw ludowych
5
.  

Orędownicy oświaty ludu polskiego, biorąc pod uwagę specyficzne warun-

ki w zaborach starali się organizować szkolnictwo rolnicze na wsiach. Najwcze-

śniej stało się to możliwe w zaborze rosyjskim, kiedy to Bolesław Hirszfeld w 

1899 roku przekazał Stefanii Sempołowskiej w testamencie 32000 rubli do roz-

porządzania tą sumą na cele oświatowe.  Wówczas to działacze oświatowi roz-

poczęli starania w Ministerstwie Rolnictwa w Petersburgu o otwarcie szkoły 

rolniczej w Pszczelinie dla młodzieży męskiej mieszkającej na wsiach. Jednak 

dopiero w 1900 roku Ministerstwo udzieliło zezwolenia, ale nie na szkołę, tylko 

                                                      
4  Pamięć boru. Wspomnienia o Jadwidze Dziubińskiej i wybór jej przemówień, artykułów, listów. 

Praca zbior. pod red. Z. Mazurowej, L. Wyszomirskiej. Warszawa 1968.   
5  Pamięć boru.. 
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na jedenastomiesięczną „Fermę ogrodniczą” dla dorosłych włościan uczących 

się ogrodnictwa i pszczelarstwa. Właścicielem Fermy było Towarzystwo 

Pszczelarsko-Ogrodnicze w Warszawie, które J. Dziubińskiej powierzyło kie-

rownictwo pierwszego męskiego kursu. Zatem jego otwarcia w dn. 15 X 1900 

roku dokonała kobieta zainteresowana rolnictwem i wysoko wykształcona w 

tym zakresie, a co ważniejsze wrażliwa na krzywdę najliczniejszej i najuboższej 

warstwy społeczeństwa polskiego.  

Wybór tej pedagog był trafny, gdyż stanowiła ona osobę kompetentną i 

osobowo pożądaną do prowadzenia pierwszego na ziemiach polskich specyficz-

nego „uniwersytetu ludowego”. Wszak na pierwszym miejscu stawiała ona w 

programie Pszczelina, a następnie Kruszynka (niedaleko Włocławka), gdzie 

zorganizowano w 1904 roku 11-miesięczny kurs rolniczy dla dziewcząt od 16 

roku życia, na wykształcenie ogólne z akcentem na problemy społeczno-moralne 

i klasowo-chłopskie. Także pod kierownictwem J. Dziubińskiej rozpoczął się 

pierwszy kurs ludowej szkoły rolniczej żeńskiej, skupiający najwybitniejszych 

prelegentów lewicy polskiej, m. in. w osobie W. Głodowskiej – Sampolskiej. 

Poza tym z inspiracji J. Dziubińskiej – kobiety całym sercem „oddanej sprawie 

polskiej wsi”, powstały dwa uniwersytety ludowe koło Ciechanowa; jeden w 

Sokołówku, a drugi w Gołtczyźnie w 1909 roku. Należy podkreślić, że w tym 

samym roku udało się jej zorganizować męską szkołę rolniczą w Pszczelinie.  

Ta pełna inicjatywy pedagog spowodowała, że założenia wychowawcze, 

programy i metody nauczania w szkołach rolniczych zostały dostosowane do 

możliwości i potrzeb uczniów, którzy zajmowali się rolnictwem od dziecka oraz 

żyli w specyficznym środowisku rodziny wiejskiej uprawiającej rolę w sposób 

tradycyjny. Dlatego reformatorka oświaty wiejskiej uważała, że u młodego po-

kolenia rolników trzeba złamać te stare nawyki i „gospodarować z postępem”. 

Dlatego w szkole rolniczej edukację organizowała tak, aby:  

– wychowanek wywodzący się z rodziny chłopskiej był postępowym gospoda-

rzem pracującym we własnym obiekcie rolnym,  

– uczeń i uczennica szkoły rolniczej stawali się dobrymi obywatelami, których 

wiedza oraz praca społeczna będzie podnosić poziom kultury rodzinnej wsi
6
.  

Tworząc program nauczania autorka przepojona uczuciami patriotycznymi 

i obywatelskimi rodzinnego domu, wiedziała, że kształcenie rolnicze należy 

osadzić w mocnej podstawie wychowania ogólnokształcącego. Jego celem mia-

ło być ukształtowanie obywatela „wolnego od przesądów”, w związku z tym 

wykształcenie ogólne stawiała na pierwszym miejscu. Pisała, iż „zadanie kur-

sów dla włościan w naszych warunkach polegać musi na tym, ażeby: 

1. Oświecić umysły, wyrwać z dziedziny przesądów, dać ile możność szeroki 

światopogląd, rozbudzić bogactwa uśpione – poczucie piękna, prawdy, spra-

wiedliwości. Wykorzenić lenistwo myślenia, wyrażające się tak często 

                                                      
6 J. Dziubińska: W sprawie Kruszynka „Zaranie” 1910. nr 9; Tejże: Tego nam potrzeba. „Zaranie” 

1912. nr 43- 45;    
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owczym pędem w sądach i czynach, wyrobić samokrytycyzm oraz duszę 

pańszczyźnianą w miarę możności przeobrazić, dając jej poczucie własnej si-

ły i godności. 

2. Nauczyć pracować owocnie, zapoznając z poszczególnymi działami gospo-

darstwa i przemysłu ludowego praktycznie i teoretycznie. 

3. Dać to, czego nie dała szkoła elementarna w sposób odpowiedni dla doro-

słych”
7
. 

Nasuwa się tu pewna wątpliwość, co do jasności omawianych instytucjo-

nalnych form oświaty: czy J. Dziubińska uważała je, jako „czyste” szkoły, czy 

też traktowała je jak „ czyste” uniwersytety ludowe dla młodzieży, których ce-

chą istotną jest m. in. wychowanie uczniów w internacie? 

Uważam, że ze względu na ogromne zaniedbanie kulturowo-edukacyjne 

dzieci wiejskich i ograniczenia polityczne związane z funkcjonowaniem wielu 

pokoleń Polaków przez długi czas w organizmach obcych mocarstw podczas 

zaborów, dążyła J. Dziubińska do wypracowania specyficznej instytucji kształ-

cenia młodzieży pracującej w gospodarstwach rolnych rodziców, ale równocze-

śnie wychowywanych w internatach. Jak mi się wydaje, wybrała i łączyła ona 

najbardziej pożyteczne elementy ze środowiska rodzinnego oraz instytucjonal-

nej formy wychowania, jaką stanowił internat, chcąc osiągnąć zarówno  twórczą  

osobowo jednostkę „wiejską”, jak też najbardziej optymalną społecznie dla 

środowiska lokalnego i kraju. Moje ustalenia w tej sprawie sprecyzowałam po 

analizie wielu publikacji na temat działalności J. Dziubińskiej. M. in. H. Radliń-

ska napisała, iż „ze skromnych form Pszczelina i Kruszynka dzięki twórczości J. 

Dziubińskiej i in. wyrosła nowa forma pracy oświatowej, szkoła rolnicza, po-

krewna w swej koncepcji wychowawczej duńskiemu uniwersytetowi ludowe-

mu”
8
.  Zaś Aleksander Świętochowski o pierwszych szkołach rolniczych wyraził 

się następująco: „Pszczelin i Kruszynek stały się rodzicami wszystkich później-

szych uczelni tego typu”
9
. Myślę, że te stwierdzenia są słuszne, wszak ona w 

rozwijanych placówkach szkolnych wypracowała i sprawdziła nie tylko progra-

my szkolne, ustalone formy edukacji, ale ogólniej pisząc metodykę pracy z mło-

dzieżą wiejską, która umożliwiała w czasie „oczekiwaniu na Polskę” wychować 

politycznie, moralnie i społecznie uczniów, a równocześnie nauczyć ich rolnic-

twa. Tak złożona i bogata treść procesu edukacji, w nowej strukturze oświato-

wej przy równoczesnym braku wyrobienia intelektualnego uczniów wiejskich 

była trudna do zrealizowania, o tym dobrze wiedziała autorka założeń szkolnic-

twa rolniczego. Dlatego zatrudniała nauczycieli, nie tylko kompetentnych pod 

                                                      
7  J. Dziubińska: Kursy dla młodzieży rolniczej. W: Praca oświatowa: jej zadania, metody, organi-

zacja: podręcznik. Red. T. Borowski, Z. Daszyńska-Golińska, J. Dziubińska, Z. Gargas, M. He-

ilpern, M. Heilpern, Z. Kruszewska, L. Krzywicki, H. Orsza, S. Posner, M. Stępowski, T. Szy-

dłowski, Wł. Weychert-Szymanowska. Kraków 1913, s. 323. 
8  H. Radlińska: Oświata dorosłych. Warszawa 1947, s. 111. 
9  A. Świętochowski: Historia chłopów polskich w zarysie. T. 2, Lwów 1928, s. 64. 
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względem merytoryczno-metodycznym, ale „oddanych sprawie” wyprowadza-

nia chłopów z ciemnoty moralno-narodowej.  

Wśród pierwszych pedagogów owego szkolnictwa były (poza J. Dziubiń-

ską) również   wybitne osobowości
10

, m. in.: S. Sempołowska, E. Abramowski, 

M. Brzeziński, L. Krzywicki, J. Kosmowska, J. W. Dawid
11

. 

J. Dziubińska miała realny plan na pozyskiwanie od społeczności polskiej 

dotacji finansowych na organizowanie i rozwój szkół zawodowych w każdej 

gminie dla młodzieży wiejskiej. Zamieszczała artykuły w prasie polskiej, m. in. 

apelowała w nich do czytelników o popieranie materialne Kruszynka, w myśl 

hasła „Sami sobie”.  Na łamach poczytnych tygodników pisała, że nie ma tygo-

dnia, aby składki nie napływały od Polaków. Podawała przykłady darczyńców, 

np.: „W ubiegłym tygodniu śp. J. Krzyżanowski z Kijowa złożył przed śmiercią 

tysiąc rubli z życzeniem rozwoju nadal szkoły”
 12

. Niestety, często na wsiach 

szlachta myśląca kategoriami tradycyjnymi, bojkotowała osoby ze swego śro-

dowiska, które wspomagały powstawanie szkół rolniczych. Np. A. Bąkowską 

napastowali ziemianie i kler za to, że „tradycyjny dwór dała na szkołę dla 

dziewcząt wiejskich
13

, lokując się sama w dwóch pokoikach” 
14

. Jak wynika z 

treści artykułów J. Dziubińskiej ceniła też osoby, które składały na oświatę rol-

niczą nawet jeden rubel – byli to przeważnie wyrobnicy rolni, więc osoby bied-

ne
15

. 

Niestety Polaków wspierających rozwój postępu na wsiach było mało w 

okresie tworzenia zrębów oświaty zawodowej dla ludu. Myślę, że przytoczenie 

fragmentu wspomnień uczennicy bardziej pomoże uświadomić czytelnikom jak 

trudną pracę oświatową realizowała reformatorka. Nie miała poparcia ziemiań-

stwa, ani też rodziców swoich uczniów i była ona prześladowana przez zabor-

ców. Oto wypowiedź absolwentki W. Baranowskiej z Kruszynka: 

„Mama moja płakała – bała się wysłać córkę w świat. Po co jej ta szkoła – 

mówiła – i tak wyjdzie za mąż i będzie bawić dzieci(…). Kiedy, pokazałam 

program nauki w szkole, wyśmieli mnie we wsi. Czy nie umiesz krów doić i 

świń oprzątać, czy myślisz, że lepsze świnie uchowasz niż twoja matka, żebyś 

szła do szkoły gospodarczej?  – tłumaczono mi”
16

.  

Jednak w miarę upływu czasu rozwijane formy oświaty dla dorosłych w 

ramach towarzystw rolniczych na wsiach uświadamiały rodzicom konieczność 

posyłania dzieci do szkół rolniczych, mimo tego, że pobyt w nich narażał mło-

dzież na represje ze strony zaborców i polskiej burżuazji, gdyż słuchała ona 

                                                      
10  T. Wieczorek: Zarys dziejów szkolnictwa rolniczego w Polsce do 1939 roku. Wrocław 1968. 
11  W. Głodowska – Sampolska: Czerwone zorze. Warszawa 1965. 
12  J. Dziubińska: Sami twórzmy moc Kruszynka. „Zaranie” 1912, nr 12. 
13  J. Dziubińska: Z inicjatywy zaraniarzy w 1909 roku. „ Zaranie” 1910, nr 7. 
14  J. Dziubińska: Powstanie szkoły ludowej rolniczej im. T. Klonowskiego w Sokołówku. 

„Ogniwo” 1936, nr 3.  
15  J. Dziubińska: Sami twórzmy… 
16  Pamięć boru….s. 84. 
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nauczycieli, którzy popierali spółdzielczość, głosili hasła sprawiedliwości spo-

łecznej i wyzwolenia narodowego.  Okazało się jednak, że po kilku latach ich 

funkcjonowania, placówki te stały się bardziej popularne, szczególnie u chło-

pów. Np. w „Zaraniu” w 1913 roku kierownictwo placówki edukacyjnej infor-

mowało, że zapisy do szkoły na rok 1914 już zakończono i „w Kruszynku 

przyjmują kandydatów dopiero na kursy w 1915 roku”
17

. Niewątpliwie był to 

efekt niestrudzonych działań J. Dziubińskiej.  

Jedna z zaangażowanych organizatorek szkolnictwa rolniczego i nauczy-

cielka – Jadwiga Kosmowska to potwierdziła w referacie pt.: „Szkoły gospodar-

cze dla dziewcząt wiejskich”, w czasie II Kongresu Pedagogicznego we Lwowie 

w 1909 roku. Powiedziała ona , że: „Jadwiga Dziubińska jest pionierką, organi-

zowała i kierowała szkolnictwem rolniczym podczas niewoli od 1900 roku. Wy-

siłki jej długoletniej pracy w czasie zaborów skierowane były ku podniesieniu 

wśród drobnych rolników oświaty ogólnej i gospodarczej...” 
18

.  

Jak wynika z pisemnych relacji absolwentów, w tych szkołach edukowano 

niezależnych młodych rolników orientujących się, nie tylko w warunkach eko-

nomiczno-społecznych, politycznych kraju, ale układach międzynarodowych. 

Właśnie oświecenia ludu polskiego bali się zaborcy, co potwierdziła np. W. 

Baranowska: „Żandarmi, wściekli z powodu nieudanej kontroli, spisali adresy 

uczennic”(…). „Po powrocie do mojej wsi żandarmeria carska sprawdzała, co 

mówię do ludzi i jak się zachowuję. Podejrzewano nas, bowiem że jesteśmy 

wychowane do działalności politycznej”
19

. 

Obawy ich były uzasadnione, wszak jedna z współpracownic J. Dziubiń-

skiej – Władysława Weychert-Szymanowska – napisała, że jej środowisko pracę 

polityczno-społeczną wśród chłopów robotników w Królestwie Polskim pod 

koniec XIX wieku traktowało, jako główne zadanie. Chciało ono poprzez edu-

kację wzmóc wśród ludu polskiego manifestacje przeciw caratowi, rozniecić 

walkę o Polskę. Ta wybitna działaczka oświatowa uważała, podobnie jak J. 

Dziubińska, że absolwenci „Pszczelina i Kruszynka” spowodują, że nie tylko 

społeczeństwo polskie zrozumie potrzebę kształcenia dziecka chłopskiego głę-

biej i szerzej niż na poziomie przygotowania propedeutycznego, ale także przy-

czynią się oni do podniesienia poziomu edukacji w szkołach rolniczych
20

.  

Myślę, że przytoczone słowa przez ówczesnych znawców pracy oświatowej 

na wsi wskazują, że dzieło J. Dziubińskiej dotyczące sprecyzowania teoretycz-

no-praktycznych przesłanek szkolnictwa rolniczego w okresie zaborów, należy 

uznać za owocny kierunek jej podróży, jeśli chodzi o formy oświaty zawodowej 

dla rolników w wolnej Polsce. Według mnie, stanowią one genezę polskiej an-

dragogiki rolniczej.  

                                                      
17  (b. a., b.t.), „Zaranie” 1913, nr 52. 
18  Pamięć boru. Wspomnienia…, s. 86; M. Makówna: Początki ludowego szkolnictwa rolniczego 

w Królestwie Polskim. „Spółdzielczy Przegląd Naukowy” 1933, z. 8. 
19  Pamięć boru…s. 84 
20  W. Weychert – Szymanowska: Lud polski a oświata. Dąbrowa Górnicza 1915. 
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Wychowawczo-zawodowe i społeczne wyznaczniki w tworzonej  

andragogice rolniczej przez Jadwigę Dziubińską  

w II Rzeczypospolitej 

Działalność oświatowo-rolnicza, jednak mogła przybrać głębszy i szerszy 

zasięg społeczny dopiero w II Rzeczypospolitej. Jak można przypuszczać, w 

głównej mierze to na bazie aktywności praktyczno – teoretycznej J. Dziubiń-

skiej rozwijała się w tym czasie agronomia  społeczna. Tę rozumiano, jako: 

„Działalność społeczną opartą bądź o inicjatywę prywatną, bądź o zrzeszenia i 

instytucje, bądź o samorządy i państwo, a polegającą na upowszechnieniu wie-

dzy agronomicznej i na jej zastosowaniu przez najszersze warstwy społeczne”
21

.  

Prekursorka oświaty rolniczej uważała, że także należy w II Rzeczypospoli-

tej ludność wiejską przygotowywać do życia w swej tradycji i kulturze lokal-

nej
22

. Niestety w dobie kształtowania się szkolnictwa polskiego, zróżnicowań 

klasowych oraz nacisków politycznych, kwestia realizowana przez J. Dziubiń-

ską, chociaż była ważna, to równocześnie stawała się niewygodna dla kolejnych 

rządów polskich. Zatem nadal ową działalność mieli realizować aktywiści spoza 

ludu, ale „dla ludu” i „przez lud” w różnych instytucjonalnych formach zajęć 

pozaszkolnych przygotowujących społeczność wiejską do pracy w rolnictwie. 

Dotyczyła ona młodzieży, która uzyskała wstępne informacje i umiejętności 

zawodowe, bo była angażowana przez rodziców do prac rolniczych w środowi-

sku rodzinnym. Również dorośli rolnicy pracujący metodami tradycyjnymi, ale 

odczuwający potrzebę unowocześnienia swego obiektu gospodarczego mieli 

możliwość uczestniczenia w różnych formach oświaty rolniczej. Konieczność 

taka była ze względu na niski poziom ich wykształcenia powszechnego w latach 

1918-1939. Niestety mieli oni świadomość niewystarczającą, aby mogli sku-

tecznie gospodarować we własnym gospodarstwie rolnym. Dlatego działacze 

oświatowi oraz inteligencja zawodowa specjalizująca się w naukach rolniczych 

pobudzała też dorosłych do edukacji i pracy rolniczej zgodnej z kanonami na-

uk
23

. Chociaż już  istniało   szereg akcji oświatowo-zawodowych prowadzonych 

od czasów zaborów, to jednak w stosunku do potrzeb i rażących dysproporcji w 

warunkach bytowych społeczności miejskiej i wiejskiej na terenie Polski, to 

prace oświatowe te, nie były wystarczające dla  rolników 
24

. O czym m. in. 

świadczyło to, że historycznie najwcześniejszy i najbliżej związany z życiem 

społeczeństwa zawód rolnika, znajdował się w II Rzeczypospolitej na jednym z 

ostatnich miejsc w analizie uwarunkowań edukacyjnych oraz typu predyspozy-

                                                      
21  W. Bronikowski: Agronomia społeczna jako środek polityki społecznej. Warszawa 1938, s.5. 
22  Pamięć boru…. 
23   J. Dziubińska: Kursy dla..; S. Surzycki: Rozwój wiedzy rolniczej w Polsce. Kraków 1928; S. 

Podkowa: Rolnictwo jako sprawa narodowa. Warszawa 1929; M. Poleszczuk: Właściwa droga 

wsi do dobrobytu. Warszawa 1934. 
24  T. Kłapkowski: Zagadnienie rolnicze jako zagadnienie społeczne. Odbitka z III tomu Rocznika 

Socjologii Wsi. Warszawa 1938. 
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cji uczniów kształcących się w nim
25

. Zawód rolnika politycy traktowali jak 

zespół nawyków nabyty w prosty i naturalny sposób poprzez uczestnictwo dzie-

ci wiejskich w pracy dorosłych rolników 
26

. Do sytuacji bytowo-rodzinnej  po-

kolenia „o przyspieszonym wieku społecznym”( określenie Heleny Radlińskiej) 
27

, nawiązywały słowa popularnej piosenki w okresie II Rzeczypospolitej:  

Pracować nam kazali na egzystencję swą, 

Jesteśmy już dojrzali, gdy inni dziećmi są
28

. 

Gospodarka rolna lansowana w Polsce kapitalistycznej, niestety nie sprzy-

jała postępowi edukacyjnemu w tym zawodzie. Mimo tego, że wyniki badań 

psychologicznych, socjologicznych, pedagogicznych i andragogicznych znacz-

nej grupy niezależnych badaczy
29

 były już określone, m. in. przez: H. Radlińską, 

M.Grzywak –Kaczyńską, J. Dziubińską. Badaczki stwierdziły, że braki w roz-

woju osobowym wychowanków z rodzin chłopskich są spowodowane niepo-

prawnymi relacjami w rodzinie
 30

.  Mimo to zwolennicy niejednolitej szkoły 

usiłowali swe koncepcje uzasadnić wynikami badań: psychologii różnic i psy-

chologii pedagogicznej. Uważali, że to inteligencja i cechy osobowości dzieci 

wiejskich decydują o tym, że dla nich jest celowe kształcenie w szkołach zawo-

dowych opartych na niskich podstawach wykształcenia powszechnego. Tego 

rodzaju poglądy niesprawiedliwe społecznie spowodowały ukształtowanie się 

specyficznego spojrzenia na mentalność  rolników.  Dlatego J. Dziubińska nie 

tylko uznała je za szkodliwe narodowo, ale w dalszym ciągu, tak jak wcześniej, 

swoją intelektualną postawą starała się wykazywać, że są fałszywe naukowo.     

W II Rzeczypospolitej rozpoczęła ona dalszą reformatorską aktywność 

umocowaniem prawnym już sprawdzonych szkół rolniczych. Ponieważ po I 

wojnie światowej porządkowaniem oświaty rolniczej zajęło się Ministerstwo 

Rolnictwa i Dóbr Państwowych, a w nim wyłoniony Wydział Oświaty Rolniczej 

                                                      
25  O zagadnieniach tych obszernie piszą, m. in.: E. Clapare‟de:  Poradnictwo zawodowe: zadania 

i metody. Tł. M. Sokalowa, Warszawa 1936/37; T. Nowacki: Wychowanie przez pracę. War-

szawa 1964; B. Bigeleisen-Żelazowski: Zarys psychologii pracy. Warszawa 1968. 
26  Np. J. Stecki: Zagadnienie rozwoju gospodarczego wsi polskiej. Warszawa 1938; W. Grabski: 

Wychowanie gospodarcze społeczeństwa. Warszawa 1929; W. Bronikowski: Drogi postępu 

chłopa polskiego. Warszawa 1931. 
27  H. Radlińska: Wstęp do: Społeczne przyczyny powodzeń i niepowodzeń szkolnych. Warszawa 

1937, s. 29. 
28  Nie udało mi się ustalić autora tej piosenki ludowej. 
29  Muszę nadmienić, że poza tą grupą naukowców byli też psychologowie, którzy dla interesów 

klasowych badania, np. inteligencji młodzieży wybierającej zawód traktowali, jak swoiste na-

rzędzi selekcji. Badania testowe oparte głównie na próbach Bineta –Termana ułatwiały okre-

ślenie tzw. „typu” inteligencji. Według tych typów, określenie inteligencji praktycznej przypi-

sywane było przez nich wychowankom ze środowisk chłopskich i robotniczych. Stąd wywo-

dziło się znane w literaturze naukowej sformułowanie „psychologia dziecka wiejskiego”. W 

rozwijających się wówczas subdyscyplinach: psychologii różnicowej i psychologii pedago-

gicznej odnajduje się szereg fałszywych i krzywdzących już w samym założeniu stwierdzeń 

odnoszących się do osobowości człowieka wsi (W. Bobrowska-Nowak: Początki polskiej psy-

chologii. Wrocław -Warszawa- Kraków -Gdańsk 1973.). 
30  H. Radlińska: Stosunek wychowawcy do środowiska społecznego. Warszawa 1935. 
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miał ją reorganizować, dlatego J. Dziubińska, posłanka I Sejmu Ustawodawcze-

go, uczestniczyła w tych pracach
31

. Zabiegała z ramienia Polskiego Stronnictwa 

Ludowego „Wyzwolenie” w Wydziale i w Sejmie Ustawodawczym o tworzenie 

odpowiedniej bazy materialnej i uregulowanie prawnych podstaw dla szkolnic-

twa rolniczego. Zgłosiła ona w Sejmie w 1919 roku wniosek w sprawie plano-

wania i zorganizowania placówek oświatowych, a następnie wydzielania grun-

tów w każdym powiecie pod jedną szkołę męską i jedną placówkę żeńską typu 

rolniczego. J. Dziubińska wychodziła z założenia, że przyszły rolnik musi po-

znać zasady ekonomiczno-społeczne kraju i zrozumieć, że tylko poprzez znajo-

mość zawodu może poprawić swój byt
32

. Nie godziła się na to, aby w kraju ty-

powo rolniczym, jeszcze w latach dwudziestych XX wieku tylko jeden procent 

rolników posiadał przygotowanie specjalistyczne. Niewątpliwie upowszechnia-

nie kwestii dotyczącej oświaty rolniczej zróżnicowanej według płci w różnych 

gremiach społeczeństwa polskiego mogło znacząco przyczynić się do uświada-

miania rolników odnośnie potrzeby kończenia przez nich celowych form zajęć 
33

.  

Taką też szansę stanowiła „Ustawa o ludowych szkołach rolniczych”, która 

została zatwierdzona w dn. 9 VII 1920 roku. W myśl jej założeń, przed upły-

wem dwudziestu lat od daty jej wydania, kraj miał być pokryty siecią placówek 

rolniczych w takim stopniu, aby w każdym powiecie były przynajmniej dwie 

szkoły tego typu, jedna dla dziewcząt i jedna dla chłopców. Należy zaznaczyć, 

że niestety uchwała z 1920 roku nie objęła szkolnictwa średniego i wyższego 

szczebla, ani też oświaty pozaszkolnej tego typu. W ten sposób obowiązujące 

ustawodawstwo dotyczące szkolnictwa czyniło ze średnich szkół „ślepe ulicz-

ki”. Zamykały one młodzieży wiejskiej możliwość dalszego kształcenia, gdyż 

decyzją Sejmu dn. 13 VII 1920 roku o szkołach akademickich, umożliwiono 

studiowanie wyłącznie absolwentom szkół ogólnokształcących. 

Marzeniem J. Dziubińskiej od końca XIX wieku stawało się to, aby w śro-

dowisku wiejskim ludowe szkoły rolnicze stanowiły jedno tylko z ogniw syste-

mu oświaty rolniczej, a nie jedyne wyizolowane z pionu i poziomu systemu 

edukacji społeczeństwa polskiego. Dlatego tego rodzaju ustawodawstwo nie 

mogło być przez nią akceptowane, ani też przez innych reformatorów oświaty 

rolniczej i przez rozwijającą się pod względem zawodowym społeczność wiej-

ską.  

                                                      
31  Przemówienie sejmowe J. Dziubińskiej. Sprawozdanie stenograficzne z 74 posiedzenia Sejmu 

Ustawodawczego z dn. 21 VII 1919 roku, łamy 12-14. W: Sejm Ustawodawczy Rzeczypospo-

litej Polskiej, 1919, druk nr 626.  
32  Pamięć boru. Wspomnienia… 
33  Referat J. Dziubińskiej pt.: Nauczanie rolnictwa wśród szerokich mas producentów rolnych. 

Wygłoszony na Międzynarodowym Kongresie Rolniczym w Warszawie w 1925 roku, ( Pa-

mięć boru….); J. Gawlikowski: W sprawie zwiększenia frekwencji młodzieży szkolnej w lu-

dowych szkołach rolniczych. „Szkolnictwo i Oświata Rolnicza” 1922, z. 1. 
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Inicjatorki jednakowej oświaty dla wszystkich warstw społecznych zabiera-

ły w tej sprawie głos, m. in. S. Sempołowska i H. Radlińska. Pierwsza z nich 

słusznie uważała, że „w zasadzie nauczanie w szkołach rolniczych powinno się 

opierać na przygotowaniu, jakie daje szkoła powszechna najwyższego stop-

nia…”
34

.  Podobnie też myślała druga pedagog społeczna mająca dobre roze-

znanie naukowe, jeśli chodzi o osiągnięcia szkolne uczniów wiejskich oraz ich 

pracę w rodzinie
35

.  

Niestety w II Rzeczypospolitej proces edukacji w szkołach rolniczych lu-

dowych był oparty na programach nauczania opracowanych przez Ministerstwo 

Rolnictwa w 1921 roku
36

. W nich kształcono wychowanków w zakresie przed-

miotów ogólnokształcących, przyrodniczych, fachowych i pomocniczych na 

niewyrównanym poziomie nauczania w szkole powszechnej, bo różnych stopni, 

a właśnie na najniższym na wsiach
37

. Także ze statystyk wynika, że do placówek 

rolniczych zapisywali się w przeważającym stopniu uczniowie z niepełnym 

wykształceniem powszechnym
38

. Zatem nie było możliwe, aby uczniowie w 

okresie tak krótkiego, bo tylko jedenastomiesięcznego nauczania w szkole rolni-

czej, nawet zrozumieli  nowe ważne tematy zawodowe, a cóż dopiero je pogłę-

bili. Warto podać, że do szkół tego rodzaju przyjmowano chłopców od 16 roku, 

zaś dziewczęta od 14 roku, a więc młodych rolników mocno już zakorzenionych 

w pracach na rzecz najczęściej tradycyjnie prowadzonego przez rodziców go-

spodarstwa rolnego. Dlatego Józef Karol Mikułowski – Pomorski, wieloletni 

organizator kształcenia rolniczego, twierdził, że w tej sytuacji społecznej na 

wsiach program nauczania w ludowych szkołach rolniczych powinien być tylko 

szkicem dla pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela
39

.  

Także J. Dziubińska zdawała sobie sprawę z tego, że w kontekście nowych 

potrzeb naukowych, dydaktyczno-wychowawczych i polityczno-kulturowych 

kraju przygotowanie nauczycieli, którzy w początkowym okresie II Rzeczypo-

spolitej byli kadrą oczekiwaną w szkolnictwie rolniczym, wszak stanowili ją 

absolwenci Kruszynka, Pszczelina, Krasienina i Sokołówka, nie jest wystarcza-

jące.  Dlatego już kilka miesięcy wcześniej, (przed podjęciem uchwały o ludo-

wych szkołach rolniczych w dn. 12 V 1920 roku) aktywiści lewicy nauczyciel-

skiej szkolnictwa zawodowego rolniczego pod jej kierunkiem doprowadzili do 

założenia tzw. Zrzeszenia Nauczycielstwa Szkół Gospodarstwa Wiejskiego. 

Zgrupowaniu temu przewodniczyła sama J. Dziubińska.  Od początku powstania 

                                                      
34  S. Sempołowska: Z tajemnic Ciemnogrodu. Warszawa 1924, s. 10. 
35  H. Radlińska: Stosunek wychowawcy do środowiska społecznego. Warszawa 1935. 
36  Program ludowej szkoły męskiej o kursie 11-miesięcznym. Warszawa 1921; Program ludowej 

szkoły rolniczej żeńskiej o kursie 11-miesięcznym. Warszawa 1921.  
37  Por. G. Kempa: Edukacja dziewcząt i kobiet śląskich (od końca XIX wieku do 1939 roku). 

Katowice 1996. 
38  Statystyka z lat 1921-1939. Wydziału Oświaty Rolniczej w Ministerstwie Rolnictwa. Warsza-

wa 1939. 
39  J. Mikułowski –Pomorski: Z bieżącej oświaty rolniczej. Warszawa 1928. 
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Zrzeszenie rozwijało ożywioną działalność, warto dodać, że od VI 1921 roku 

organem jego było czasopismo pt. „Szkolnictwo i Oświata Rolnicza”. Redakto-

rem zaś został Tadeusz Starzyński, którego credo brzmiało: „Dobra szkoła to 

dobry nauczyciel, on jest mózgiem, jest najistotniejszą treścią szkoły”
40

.  Przed-

stawiciele pedagogów na kolejnych zjazdach Zrzeszenia podkreślali koniecz-

ność porządkowania pilnych spraw na odcinku szkolnictwa rolniczego, a w 

szczególności przeprowadzenia reformy programów nauczania, zmiany pod-

ręczników szkolnych, opracowania metodyki przedmiotów zawodowych
41

.  

Nauczyciele krytykowali także niezadawalający stan swego przygotowania 

do pracy w szkolnictwie rolniczym. Dlatego Ministerstwo Rolnictwa zwróciło 

się do wyższych uczelni rolniczych, aby organizowały one specjalne kursy pe-

dagogiczne dla nauczycieli. Zaś do średnich szkół rolniczych apelowało o uru-

chamianie jednorocznych kursów dla pomocniczego personelu szkolnictwa rol-

niczego. Podkreślę to, że pięciomiesięczne kursy dla kierowników i nauczycieli 

szkół rolniczych były organizowane w miarę systematycznie. Prowadzili je wy-

bitni reformatorzy tego typu szkolnictwa – J. Mikułowski – Pomorski, profesor 

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz J. Dziubińska
42

. 

Jednak tego rodzaju doraźna praca pedagogiczna z kadrą szkolnictwa rolnicze-

go, jedynie dawała szanse na podniesienie jej kwalifikacji, niestety nie była 

zadawalająca, jeśli chodzi o całkowite celowe i pełne wykształcenie wszystkich 

nauczycieli tego pionu szkolnictwa. Dowodem na taki punkt widzenia jest to, że 

jeszcze w 1935 roku J. Rapacki twierdził, że największym brakiem szkolnictwa 

tego typu jest brak nauczycieli, których 50% nie jest przygotowana pod wzglę-

dem fachowym i pedagogicznym. Chociaż właściwe unormowanie kwalifikacji 

zawodowych nauczycieli przedmiotów rolniczych i ogrodniczych nastąpiło 

określonymi przepisami prawnymi już wcześniej, bo w 1927 roku. W myśl za-

rządzeń powinni oni ukończyć:  

– akademię szkoły rolniczej lub ogrodniczej w Państwowej Szkole Gospodar-

stwa Wiejskiego w Cieszynie wraz z prowadzonym w tej placówce edukacji 

kursie pedagogicznym lub w Państwowej Szkole Ogrodniczej w Poznaniu. 

Ponadto odbyć praktykę rolniczą w mniejszym i większym gospodarstwie 

lub ogrodnictwie i ukończyć kurs pedagogiczny w seminarium dla nauczy-

cieli ludowych szkół rolniczych, lub 

– zamiast odbycia praktyki rolniczej w gospodarstwie i ukończenia kursu pe-

dagogicznego, zalecano odbycie 1-rocznej praktyki w ludowej szkole rolni-

czej oraz złożenie z wynikiem pomyślnym Państwowego Egzaminu na Na-

uczyciela w ludowej szkole rolniczej
43

. 

                                                      
40  T. Starzyński: Artykuł programowy szkolnictwa rolniczego. „Szkolnictwo i Oświata Rolnicza” 

1922, z.9/11, s.22. 
41  Pamięć boru… 
42  Ibidem; Art. redakcji, „Szkolnictwo i Oświata Rolnicza” 1927, z. 2/3. 
43  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dn. 14 IX 1927 roku w porozumieniu z Ministrem 

Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie kwalifikacji zawodowych do na-
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Wydane przepisy miały dla nauczycieli ludowych szkół rolniczych zasad-

nicze znaczenie, gdyż łączyły ich w jedną grupę społeczną – stanowili oni jeden 

stan zawodowy mający wspólne obowiązki i przywileje, a więc wydawałoby się, 

że kolejne rządy II Rzeczypospolitej ze względu na słuszną tradycję będą ją 

kontynuować. Niestety, należy mocno podkreślić, że tak wartościowy akt praw-

ny, w okresie zmniejszania przez kolejne rządy wydatków na rozwój szkolnic-

twa i redukcję etatów nauczycielskich w latach 1925 – 1939, nie stawał się wy-

starczającym bodźcem dla absolwentów szkół zawodowych do podejmowania 

przez nich nauki w zakładach kształcenia nauczycieli do ludowych szkół rolni-

czych 
44

. Większe jeszcze (niż do tej pory) wystąpiło załamanie pedagogicznego 

szkolnictwa  zawodowego po 1931 roku, kiedy to Ministerstwo Rolnictwa zale-

ciło skrócenie czasu nauczania przedmiotów ogólnokształcących i pomocni-

czych w tychże placówkach edukacji, a rozwijanie zajęć z przedmiotów zawo-

dowych, szczególnie praktycznych. Tym samym, polityka państwowa II Rze-

czypospolitej doprowadziła do przekształcania twórczej szkoły rolniczej w pla-

cówkę typu produkcyjnego. Wszak ograniczała wychowanie młodzieży wiej-

skiej do przygotowania zawodowego, a nie inspirowania jej do udziału w korzy-

staniu i tworzeniu kultury środowiska lokalnego.  

Lewica nauczycielska związana z reformowanym szkolnictwem rolniczym 

protestowała publicznie, chcąc zaradzić niekorzystnej sytuacji dla rozwoju mło-

dzieży w okresie adolescencji i czasie krystalizowania się planów życiowych 

człowieka. Np. J. Dziubińska w referacie na Komisji Oświaty Państwowej Rady 

Rolnej mówiła, m. in.:  „Młodzież bez kierunku i jakiejś podniety wykonuje 

zlecone jej prace, uczy się drogą biernego naśladowania…często po dotkliwych 

doświadczeniach i niepowodzeniach”
45

.  

Poza tym rozpoczęła ona organizowanie wędrownych szkól rolniczych żeń-

skich i męskich opartych na tych samych założeniach, które miały ludowe szko-

ły rolnicze na początku II Rzeczypospolitej.  Zasadniczym celem tej nowej od-

miany instytucjonalnej formy oświaty rolniczej dla dorastającej młodzieży wiej-

skiej stawała się potrzeba zainteresowania jej racjonalnym zarządzaniem gospo-

darstwa rolnego, a zatem samokształcenia w zakresie agronomii społecznej.  

Niekorzystna sytuacja polityczno-społeczna dla rozwoju szkolnictwa rolni-

czego spowodowała wypracowanie tej nowej odmiany ludowej szkoły rolniczej, 

jak też konkursów Przysposobienia Rolniczego tworzonych programowo przede 

wszystkim przez J. K. Mikułowskiego – Pomorskiego i J. Dziubińską 
46

. Należy 

                                                                                                                                   
uczania w ludowych szkołach rolniczych. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 1927, nr 

90, poz. 809. 
44  Por. Listy J. Dziubińskiej do nauczycielek. W:  Pamięć boru…..; B. Ługowski: Szkolnictwo w 

Polsce w latach 1929-1939 w opinii publicznej. Warszawa 1961. 
45  J. Mikułowski – Pomorski, Z. Kobyliński: Czym jest przysposobienie rolnicze. Warszawa 

1934, s 6. 
46  K. Wyszomirski: Śp. Jadwiga Dziubińska w pracy przysposobienia rolniczego. „Przysposo-

bienie Rolnicze” 1937, nr 4. 
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podkreślić, że mimo trudnej sytuacji gospodarczo-społecznej nadal dążyli oni do 

kształcenia świadomych i w miarę dobrze przygotowanych osób do zawodu 

rolnika. Temu właśnie służyło wprowadzenie do pracy kół młodzieżowych tre-

ści praktyczno-zawodowych
47

. Forma trzystopniowych konkursów rolniczych, 

czyli pozaszkolnego Przysposobienia Rolniczego opartego na współzawodnic-

twie celowej działalności w gospodarstwie rolnym, połączona z wyróżnianiem 

twórczych rolników, stała się szczególnie pożądana w okresie kryzysu gospo-

darczego.  Akcja ta była propagowana na terenie całego kraju przez jej twórców 

i animatorów. Należy podkreślić, że dla nich ważne stały się przede wszystkim 

wartości wychowawczo-społeczne owego wspólnego działania młodzieży, a nie 

tyle finansowe
48

. Podam jedynie to, że jeśli chodzi o pieniądze, to okazało się, 

że powiatowa szkoła rolnicza była w tym czasie zbyt droga dla małorolnych 

rolników. Wszak „Roczny koszt kształcenia jednego uczestnika Przysposobienia 

Rolniczego wynosi około 30 zł., a w szkole rolniczej był on około 20-30 razy 

wyższy”
49

.  

Korzystne zmiany, aczkolwiek nie do końca, nastąpiły w modyfikacji edu-

kacji rolniczej z punktu widzenia andragogiki, dopiero po wprowadzeniu przez 

rząd (na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn.1 VII 1932 

roku), wyłączenia szkolnictwa rolniczego spod kompetencji Ministerstwa Rol-

nictwa. Przekazano go do zakresu czynności Ministerstwa Wyznań Religijnych i 

Oświecenia Publicznego, mimo tego jednak Sekcja Rolnicza Państwowej Komi-

sji Oświaty Zawodowej nadal pełniła rolę organu doradczego. To pod jej nadzo-

rem zostały w szkolnictwie rolniczym zatwierdzone następujące szczeble orga-

nizacyjne: 

– 1-roczna szkoła przysposobienia rolniczego, 

– 2-letnia niższa szkoła rolnicza, 

– 3-letnie liceum rolnicze. 

Niestety orędownicy jednakowego systemu szkolnictwa zawodowego na 

wsi i w mieście protestowali przeciw zakładaniu 1-rocznych szkół przysposo-

bienia rolniczego, wszak krótki okres nauczania w nich umożliwiał tylko zdo-

bywanie fragmentarycznej wiedzy uczniom.  J. Dziubińska na Zjeździe Nauczy-

cielskim w Gdyni w 1935 roku przypominała, że wcześniej już dokonano w nich 

komasacji przedmiotów nauczania. Dlatego proponowała zmniejszenie godzin 

zajęć praktycznych na korzyść – jakości i zastąpienie metody werbalnej instruk-

tażem przygotowującym uczniów do pracy samokształceniowej. Uznała, że 

                                                      
47  T. Wieczorek: Geneza pozaszkolnego przysposobienia rolniczego w Polsce. „Przegląd Histo-

ryczno-Oświatowy” 1965, nr 1. 
48  Nie charakteryzuję ich toku edukacji, gdyż o nim już pisałam w opublikowanym artykule. 

Wskazałam w nim także na wartości i ograniczenia w wychowaniu rolniczym w czasie reali-

zowanych konkursów Przysposobienia Rolniczego. G. Kempa: Wychowanie zawodowe rolni-

ków w rozumieniu Karola Józefa Mikułowskiego – Pomorskiego. W: Sapia-Drewniak E., Sto-

pińska-Pająk A. (Red.): Z tradycji polskiej teorii i praktyki andragogicznej. Toruń 1997. 
49  T. Wieczorek: Geneza pozaszkolnego…, s. 7. 
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„Obciążanie [uczniów – dop. G. K] jednostajną robotą fizyczną przeszkadza 

szkole w spełnianiu jej zadań”
50

.  Uzasadniała, że 1-roczne szkoły przysposo-

bienia rolniczego stały się „ślepymi uliczkami”. Brała pod uwagę to, że w sys-

temie szkolnictwa zawodowego, licea rolnicze były jedyną formą średniego 

instytucjonalnego kształcenia zawodowego, która nie miała drożności ze szkołą 

zawodową niższego szczebla.  Zatem starała się przekonać nauczycieli, że twór-

cy ustawy naruszyli dążenie społeczności wiejskiej do jednolitego kształcenia 

dzieci wszystkich warstw społecznych. Poza tym, przekonywała ona, że krzyw-

dą dla dzieci wiejskich uczących się w szkołach rolniczych było jeszcze to, że 

nie zatwierdzono w stosunku do nich, obowiązującego przymusu kształcenia 

młodzieży do 18 roku życia w innych rodzajach szkolnictwa zawodowego
51

. 

Braki te w przepisach zostały dopiero zauważone w 1937 roku, a więc w roku 

śmierci J. Dziubińskiej, zatem dzieło prekursorki oświaty rolniczej należało 

dalej rozwijać. 

Ponadczasowość dzieła Jadwigi Dziubińskiej  

Analizowane materiały źródłowe umożliwiły mi stwierdzić, że J. Dziubiń-

ska przez całe życie związana była zawodowo i pedagogicznie z młodzieżą 

wiejską, a w szczególności z jej edukacją rolniczą. Niestrudzenie należała już w 

czasie zaborów do nielicznego zespołu znawców kształcenia rolniczego. Jej 

wieloletnie doświadczenia pedagogiczne w szkolnictwie rolniczym żeńskim i 

męskim dało podstawy do określenia teoretycznych założeń oświaty rolniczej, z 

której korzystała młodzież wiejska angażująca się w unowocześnianie życia i 

gospodarki rolnej na polskich wsiach.  

Dlatego dorobek J. Dziubińskiej dotyczący oświaty rolniczej już z okresu 

zaborów, należy uznać za początek agronomii społecznej. Wypracowany stylo-

bat teoretyczny – w wolnej Polsce nadal ona sprawdzała, pogłębiała i rozwijała.  

Trudno nie było mi dostrzec, że program wychowania rolniczego opraco-

wany przez J. Dziubińską zawiera elementy trwałe, m.in. treści, które były waż-

ne zarówno w okresie tworzenia się państwa polskiego, jak i w swej podstawie 

są istotne teraz, w obecnych czasach nie straciły na wartości. Należy tu także 

wymienić metody rozwijające samodzielność młodzieży wiejskiej w trakcie 

edukacji rolniczej. Zarówno one, jak i formy zajęć uaktywniające uczniów w 

działaniach zespołowych przetrwały do czasów dzisiejszych. Naukowcy uważa-

ją je za najważniejsze w procesie wychowania i nauczania zawodu rolnika. 

Poza tym uważam, że w II Rzeczypospolitej dorobek J. Dziubińskiej sta-

nowił znaczący już materiał teoretyczno – praktyczny do uformowania dwóch 

kierunków pracy oświatowej związanej z rozwojem nowoczesnej polskiej wsi, a 

                                                      
50  J. Dziubińska: Szkodliwe eksperymenty w szkolnictwie rolniczym. „Młoda Myśl Ludowa” 

1935, nr 8/9. 
51  Ibidem. 



 Teoretyczno-praktyczne przesłanki podróży Jadwigi Dziubińskiej…  87 

mianowicie: doradztwa rolniczego i pozaszkolnej oświaty rolniczej. Dowiodła 

ona, swym dziełem, że w wychowaniu rolniczym nie jest ważny „domysł”, ale 

doświadczenie – nauczanie oparte na poglądowości.  

Uznać należy także, że J. Dziubińska w czasie tworzenia się andragogiki
52

 

była twórczynią jednej z jej subdyscyplin, a mianowicie andragogiki rolniczej.  
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Theoretical and Practical Reasons of Jadwiga Dziubińska’s Journey to Agri-

cultural Andragogy 

 

Key words: Jadwiga Dziubińska (1874-1937), agriculture-related education, 

originator of Polish agricultural education  

 

Summary: The turn of the nineteenth century was a time of intense development 

of pedagogical thought as well as the beginning of agricultural education of Polish 

peasants. One of those who shaped this education was Jadwiga Dziubińska (1874-

1937). This is why the main problem discussed in the article is the identification of 

theoretical and practical foundations for agricultural education of rural communi-

ties in the professional work of J. Dziubińska. To point them out, the Author looks 

back on Dziubińska‟s agriculture-related education, her life in a rural area and re-

lations with people who were concerned about rural communities and interested in 

their development. She analyzes and evaluates the above, while taking into account 

the need to modernise the life and economy of the Polish countryside. She recog-

nises J. Dziubińska as the originator of Polish agricultural education.  
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