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DZIEWIĘĆDZIESIĘCIOLECIE CZASOPISMA 
SZKOŁA SPECJALNA

Część I

Niniejszy artykuł dotyczy Szkoły Specjalnej, która w bieżącym roku obchodzi dzie-
więćdziesięciolecie swojego istnienia. Przedstawia tło społeczno-kulturowe towarzyszące 
powstaniu tego czasopisma, jego założenia i cele, jakim miało służyć, strukturę, problemy 
podejmowane w obrębie poszczególnych działów, postacie głównych redaktorów, współ-
pracowników oraz autorów najbardziej interesujących publikacji, znaczące wydarzenia 
w jego historii, a także perspektywy dalszego rozwoju.

Słowa kluczowe: Szkoła Specjalna, Sekcja Szkolnictwa Specjalnego, PIPS, Maria Grze-
gorzewska

Okoliczności powstania czasopisma, jego cele i założenia

Analizując przebieg życia Marii Grzegorzewskiej, trudno nie zauważyć, jak ogrom-
ne znaczenie miała dla niej praca na rzecz osób niepełnosprawnych. Zajmowała się 
nimi prawie przez pół wieku. Dla nich tworzyła szkoły, organizowała różne formy 
opieki, o nich również pisała. Mając świadomość, że ich problemów nie można roz-
wiązać, szczególnie w warunkach międzywojennego kapitalizmu, wyłącznie przez 
pracę organizacyjną i naukową, „nie tylko włączała się w nurt życia i pracy istnieją-
cych już wówczas organizacji społecznych, lecz i sama starała się budzić możliwości 
i siły potencjalnie tkwiące w społeczeństwie, organizować je i wykorzystywać w walce 
o poprawę warunków życia upośledzonych, o ich społecznie użyteczną rewalidację” 
(Kirejczyk, 1972, s. 137). Jej sojusznikiem i jednocześnie realizatorem zamierzeń miał 
być nauczyciel-wychowawca, ale nie byle jaki, lecz wykształcony, mądry, przejęty 
losem niepełnosprawnych, który za pomocą wszelkich dostępnych i nowoczesnych 
form działania przygotuje ich do życia w społeczeństwie, przywracając im poczucie 
człowieczeństwa (tamże, s. 138). Kandydat na takiego nauczyciela-wychowawcę wy-
magał odpowiedniego kształcenia, które zdaniem Grzegorzewskiej powinno być kon-
tynuowane również po zakończeniu studiów w Państwowym Instytucie Pedagogiki 
Specjalnej. Realizacji tego postulatu służyło najpierw Ognisko Szkolne1, z inicjatywy 

1 Założone przez Grzegorzewską we wrześniu 1923 r. i przeznaczone nie tylko dla absolwentów 
Instytutu, ale również dla wszystkich nauczycieli szkół specjalnych z terenu Warszawy i okolicznych 
miejscowości. Już w pierwszym roku swojej działalności Ognisko odbyło 5 posiedzeń, na których 
wygłoszono referaty dotyczące organizacji pracy samokształceniowej, projektu elementarza dla dzie-
ci upośledzonych umysłowo oraz nauki czytania i pisania metodą Decroly’ego.
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którego została powołana Sekcja Szkolnictwa Specjalnego, zatwierdzona w dniu 19 lip-
ca 1924 r. przez Zarząd Główny Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszech-
nych. Jak wynika z przyjętego statutu Sekcji, jej celem było „teoretyczne pogłębienie 
wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej, doskonalenie metod nauczania i wychowania 
anormalnych, popularyzacja opieki nad anormalnymi oraz opieka nad materialnymi 
i prawno-służbowymi potrzebami nauczania szkół specjalnych”, natomiast środkami 
prowadzącymi do tego celu – „wydawanie pisma i publikacji, organizowanie kursów 
i odczytów, organizowanie bibliotek (tamże).

Organem wykonawczym Sekcji Szkolnictwa Specjalnego był kwartalnik Szko-
ła Specjalna, mający służyć – zgodnie z oświadczeniem Grzegorzewskiej, która 
była jego założycielką i redaktorem w latach 1924–19672 oraz przewodniczącą 
Sekcji i dyrektorem PIPS – „zarówno rozwojowi metod nauczania i wychowania 
anormalnych, jak i założeniom samokształceniowym nauczycieli szkół specjal-
nych”. Ze względu na to, że w tym czasie (jak również przez wiele następnych 
lat) nie było zbyt dużo dostępnych publikacji z zakresu pedagogiki specjalnej, 
Grzegorzewska chciała uczynić z niego jeden „z podstawowych terenów wymia-
ny myśli, czerpania wiadomości w dziedzinie naukowej, organizacyjnej i meto-
dologicznej tego szkolnictwa oraz zbliżenia intelektualnego rozsianych po całym 
kraju Kolegów i Koleżanek”. Wzywając ich do współpracy, apelowała: „wszy-
scyśmy pracujący na tej niwie przynieść tu winni ku pożytkowi ogólnemu nasze 
wiadomości, doświadczenia i obserwacje poparte wynikami pracy. Nie usuwać 
się z niechęcią, nie patrzeć biernie na tę pracę, nie krytykować na uboczu, a więc 
nieproduktywnie, lecz z myślą życzliwą i z wiarą w pomyślny rozwój wziąć 
w niej żywy udział, współdziałać w opracowywaniu zagadnień organizacyjnych 
i metodologicznych, nadsyłać informacje, zapytania, krytyczne uwagi co do kie-
runku, charakteru i rozwoju pisma, tak, aby każdy z nas czuł się jego współtwór-
cą i współpracownikiem” (Grzegorzewska, 1924/25, s. 3–4).

Dla pełnego zrozumienia sensu tych słów nie bez znaczenia jest fakt, że zosta-
ły one zamieszczone na łamach czasopisma naukowego organizacji społecznej, 
która zgodnie z opinią Kirejczyka była organizacją niezależną, znaną „z postę-
powości oraz walki o prawa nauczyciela i szkoły, o jak najwyższy ich poziom”. 
Redagując Szkołę Specjalną w imieniu tej organizacji „Maria Grzegorzewska zdo-
bywała w ten sposób większą swobodę głoszenia zarówno swych naukowych, 
jak i ideowych poglądów w ówczesnym, nieprzychylnie nastawionym do spra-
wy upośledzenia, ustroju” (Kirejczyk, 1972, s. 139).  

Uzasadnione wydaje się przypomnienie, że omawiane czasopismo, stano-
wiące konkretny wyraz „idei, dążeń i przemyśleń” Grzegorzewskiej w zakre-
sie opieki nad dziećmi upośledzonymi, było również jedną z ważniejszych form 
działalności Instytutu Pedagogiki Specjalnej. A ten w swoim założeniu był pla-
cówką edukacyjno-badawczą, która pod jej kierunkiem tworzyła „zręby pedago-
giki specjalnej w Polsce” (Frydrychowska, Głazek, 1974, s. 291). Z tego względu 
wszelkie publikacje prezentujące osiągnięcia naukowe i doświadczenia Instytutu 

2 Z przerwą w okresie II wojny światowej i w latach 1948–1957.
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lub jego wykwalifikowanej kadry były niezwykle istotnym, na ogół jedynym 
źródłem informacji dla osób zainteresowanych pedagogiką specjalną, szczegól-
nie dla nauczycieli pracujących w różnego typu szkołach specjalnych należących 
do resortów oświaty, sprawiedliwości, opieki społecznej oraz dla pracowników 
administracji i nadzoru pedagogicznego, lekarzy, psychologów i pracowników 
nauki zajmujących się działalnością rewalidacyjną wśród ludzi w różny sposób 
upośledzonych (Kirejczyk, 1972, s. 138).

Struktura czasopisma

Już w pierwszym numerze Szkoły Specjalnej redakcja, w osobie Marii Grze-
gorzewskiej oraz Michała Wawrzynowskiego (wydawcy w imieniu Polskiego 
Związku Nauczycielstwa Szkół Powszechnych i tzw. redaktora odpowiedzial-
nego), przedstawiła swoją wizję czasopisma, zapowiadając, iż „poza artykułami 
o treści naukowej, informacyjnej i sprawozdawczej” będą w nim zamieszczane 
„sprawozdania ze zwiedzania zakładów specjalnych, z odpowiednich kongre-
sów i zjazdów, sprawozdania z prac polskich i zagranicznych czasopism w dzie-
dzinie psychopatologii, pedagogiki leczniczej i opieki społecznej oraz sprawoz-
dania z krajowych i zagranicznych czasopism pedagogiki specjalnej”. Ponadto 
poinformowała o zamiarze wprowadzenia kroniki „ważniejszych wypadków 
w kraju i za granicą w dziale opieki wychowawczej nad anormalnymi”; „działu 
krótkich notatek pedagogicznych”, ułatwiającego czytelnikom „zapisywanie, bez 
głębszego opracowania, ciekawszych faktów z życia szkoły i jej wychowanków” 
oraz krótkich streszczeń niektórych artykułów w języku francuskim, umożliwia-
jących „wejście w żywy kontakt z ruchem w dziedzinie szkolnictwa specjalnego 
za granicą” (Grzegorzewska, 1924/25, s. 3–4).

Realizacja tego programu pozwoliła na wprowadzenie stałych działów i ru-
bryk oraz zamieszczanie w każdym numerze artykułów o treści naukowej, o pra-
cy nauczycielskiej, kroniki krajowej i zagranicznej w zakresie spraw i zagadnień 
pedagogiki specjalnej oraz sprawozdań i ocen książek i czasopism.

Każdy z działów „spełniał ważne zadania dla rozwoju pedagogiki specjalnej, 
dla rozwoju teorii i praktyki, dla propagowania społecznej potrzeby organizowa-
nia szkolnictwa specjalnego, dla rozwoju metod nauczania i wychowania dzie-
ci upośledzonych” (Frydrychowska, Głazek, 1974, s. 291). Wniosek ten potwier-
dza analiza zawartości poszczególnych działów. Wynika z niej, że od początku 
istnienia czasopisma w Dziale naukowym zamieszczanych było wiele artykułów 
z dziedzin tworzących w owym czasie teoretyczne fundamenty dla pedagogiki 
specjalnej, takich jak psychopatologia, neurologia, psychologia, socjologia, prawo, 
kryminologia i sądownictwo nieletnich, higiena społeczna i profilaktyka oraz ar-
tykułów dotyczących metodologii badań psychologicznych, metod stosowanych 
w nauczaniu i wychowaniu dzieci niewidomych, głuchych, głuchociemnych, 
umysłowo upośledzonych i moralnie zaniedbanych. Dział Z pracy nauczycielskiej 
zawierał artykuły wyrastające z bezpośrednich kontaktów z dzieckiem i służył 
upowszechnieniu podstawowych założeń organizacji procesu jego rewalidacji: ko-
nieczności gruntownej znajomości każdego dziecka, historii jego życia, znajomo-
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ści czynników etiologicznych i warunków środowiskowych. Kronika krajowa i za-
graniczna przedstawiała ważne informacje o aktualnych wówczas zagadnieniach 
z dziedziny nauki i techniki, historii rozwoju i organizacji poszczególnych działów 
szkolnictwa specjalnego w Polsce i na świecie (tamże, s. 291–293). Dział Sprawoz-
dania i oceny z książek i czasopism przedstawiał dorobek rozwijającej się w świecie 
nauki rzutującej „na sprawy związane z opieką nad anormalnymi” oraz istotnej 
„dla dokształcenia i pogłębienia wiedzy z psychologii, pedagogiki leczniczej oraz 
dla poszerzenia horyzontów myślowych nauczycieli” (tamże, s. 293).

Przedstawiona struktura czasopisma, doskonale korespondująca z zadaniami, 
dla jakich została wprowadzona, przez długi czas była zachowana w swej pier-
wotnej postaci. Pewna modyfikacja dotyczyła nazw dwóch działów, a mianowicie 
działu Z praktyki nauczycielskiej – obecnie nazywanego Z praktyki pedagogicznej, oraz 
Kroniki krajowej i zagranicznej – obecnie Z kraju i ze świata. Pierwszy z wymienio-
nych działów, przeznaczony do wymiany doświadczeń zawodowych, „otoczony 
był szczególną opieką Marii Grzegorzewskiej, która pragnęła pobudzić inicjatywę 
nauczycieli w kierunku samokształcenia, zachęcając ich do dzielenia się na łamach 
Szkoły Specjalnej doświadczeniami i spostrzeżeniami zdobytymi w pracy” (tamże). 
Drugi rozwijał się spontanicznie, szczególnie od czasu otwarcia granic, zwiększają-
cego możliwości wymiany doświadczeń, dostarczających inspiracji do poszukiwa-
nia lepszych form i metod pracy w naszym kraju. Dowodem tych poszukiwań były 
również doniesienia publikowane w nieistniejącym już dziale Dyskusje i polemiki, 
zawierającym „nieraz ciekawe inicjatywy zmian czy też krytyczne oceny istniejących 
sytuacji w zakresie praktyki pedagogiki specjalnej” (Redakcja, 1994, s. 68). 

Nowym działem istniejącym od roku 1981 jest dział Zasłużeni dla pedagogi-
ki specjalnej, stanowiący „swoisty dokument historyczny, zapis historii naszego 
środowiska w obrazie sylwetek osób (nie tylko pedagogów, są wśród nich leka-
rze, prawnicy), które je tworzyły, które w teorię i praktykę pedagogiki specjalnej 
wniosły znaczny wkład. Jest to kapitalne źródło informacji, a przy tym – niezwy-
kle ciekawe źródło wzorców osobowych” (tamże).

Wśród ostatnich „kosmetycznych i merytorycznych modyfikacji w strukturze 
czasopisma” na szczególną uwagę zasługuje wzbogacenie działu Opracowania 
naukowe o artykuły obcojęzyczne, streszczenia w języku polskim i angielskim 
oraz słowa kluczowe; zmiana dotychczasowej nazwy Sprawozdania i oceny na 
Recenzje, które bardziej korespondują z krytycznym omówieniem nowości wy-
dawniczych; wprowadzenie jako stałego elementu działu Prawo i praktyka, pre-
zentującego prawne aspekty dotyczące różnych dziedzin życia osób niepełno-
sprawnych; podawanie obok spisu treści w języku polskim również spisu treści 
w języku angielskim (Od Redakcji, 2009, s. 85).

Problemy podejmowane w czasopiśmie oraz postacie naczelnych 
redaktorów

Ze względu na ograniczone ramy niniejszej publikacji nie jest możliwe szcze-
gółowe omówienie problematyki podejmowanej na przestrzeni tak długiego cza-
su, jaki upłynął od wydania pierwszego numeru Szkoły Specjalnej. Niemniej jed-
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nak nawet powierzchowna analiza zamieszczonych w niej materiałów pozwala 
na uchwycenie pewnych prawidłowości bardziej ogólnej natury. Otóż tym, co 
najbardziej uderza przy lekturze każdego spośród 74 tomów Szkoły Specjalnej, 
złożonych łącznie z 272 numerów, jest niezwykła wierność przyjętym przed laty 
założeniom ukierunkowanym na rozwój pedagogiki specjalnej oraz kształcenie 
pedagogów specjalnych. Z tego punktu widzenia każdy artykuł jest znakomitym 
źródłem informacji o tendencjach i kierunkach rozwoju pedagogiki specjalnej, 
dziejach i organizacji szkolnictwa specjalnego, rozwoju opieki nad dzieckiem oraz 
o osobach, które wniosły nieprzemijające wartości do kultury i nauki polskiej.

Niewątpliwie do takich osób należała M. Grzegorzewska, która nie tylko była 
wybitnym naukowcem, ale również doskonałym organizatorem pracy w każ-
dej z powierzonych jej opiece instytucji. Pełniąc funkcję naczelnego redaktora 
Szkoły Specjalnej3, nie tylko sama dużo pisała4, ale zabiegała również o to, aby 
w współtworzeniu czasopisma uczestniczyli specjaliści reprezentujący wszystkie 
działy pedagogiki specjalnej oraz powiązane z nimi dyscypliny naukowe. Naj-
częściej rekrutowali się oni z PIPS, dla którego Grzegorzewska starała się pozy-
skać „wykładowców najlepszych, wybitnych teoretyków z zakresu wykładane-
go przedmiotu i wytrawnych praktyków”, posiadających, jeśli to możliwe, swój 
warsztat pracy mogący służyć również studentom (Lipkowski, 1972, s. 103–104), 
jednocześnie obdarzonych „wysokimi wartościami moralnymi”, pomagającymi 
w rozumieniu swoich odpowiedzialnych, podjętych dobrowolnie obowiązków 
naukowo-dydaktycznych (Doroszewska, 1972, s. 125–126). Takie kryteria speł-
niali m.in. następujący wykładowcy Instytutu skupieni wokół czasopisma: prof. 
dr Józefa Joteyko, dr Bronisław Biegeleisen, dr Tadeusz Jaroszyński, dr Stefan 
Szuman, prof. dr Gustaw Bykowski, prof. Władysław Sterling, dr Witold Łu-
niewski, dr Felicja Łuniewska, Sergiusz Hessen, prof. Aleksander Mogielnicki, 
dr Michalina Stefanowska, Adela Stefanowicz-Moskiewiczowa, St. M. Studencki, 
prof. Jakub Segał, prof. Stefan Baley (Frydrychowska, Głazek, 1974, s. 291).

Doskonałą ilustracją problemów będących przedmiotem zainteresowań wy-
mienionych osób i tych, które w późniejszym czasie dołączyły do grona ścisłych 
współpracowników Grzegorzewskiej, są tytuły publikowanych artykułów. Jak 
wskazuje tom I z roku 1924/25, w okresie międzywojennym koncentrowały się 
one wokół takich zagadnień, jak: Stan i potrzeby szkolnictwa specjalnego w Polsce 
(Hellmann), Braki szkolnictwa specjalnego w Polsce (Jarecki), Stan obecny szkół dla 
upośledzonych umysłowo w Warszawie (Stefanowska), Szkoły – Uzdrowiska (Kop-
czyński), Sądy dla Nieletnich w Polsce (Komorowski), Organizacja wychowania 
dzieci głuchych w Londynie (Hellmann), Szkoła dla ociemniałych w Zemuniu (Łu-

3 W okresie międzywojennym jej zastępcą był Michał Wawrzynowski oraz przez krótki okres Józef 
Czechowicz (absolwent PIPS-u, znany poeta awangardowy, redaktor kilkunastu czasopism, głównie 
literackich i dziecięcych, autor słuchowisk radiowych; zginął w pierwszych dniach wojny pod gruza-
mi kamienicy podczas bombardowania Lublina), natomiast po drugiej wojnie światowej – L. Frydry-
chowska, K. Kirejczyk, W. Tułodziecki i J. Doroszewska.
4 Osobny artykuł dotyczący dorobku naukowego Grzegorzewskiej został zamieszczony w Szkole 
Specjalnej, 2014, T. 75, nr 4.
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niewska), Szkolnictwo specjalne w Austrii i na Węgrzech (Wawrzynowski), Walka 
z przestępczością nieletnich w Japonii (Mogilnicki), Zagadnienia społeczne w Lidze Na-
rodów – Walka z opium, walka z pornografią i walka z handlem żywym towarem (Po-
sner), Sprawa wychowania dzieci nerwowych (Jaroszyński), Dzieci występne w wieku 
przedszkolnym (Korczak), Pracownie dla dzieci jako czynnik profilaktyczny w walce 
z przestępczością (Dunin-Sulgustowska), Wybór zawodu dla młodzieży niedorozwi-
niętej (Strasburger), Kiła u dzieci czterozmysłowych: głuchoniemych i ociemniałych 
(Jarecki), Badanie nad gruczołem tarczowym dzieci w szkołach specjalnych Warszawy 
(Sterling), Iloraz inteligencji w skali Bineta i jego znaczenie diagnostyczne (Grzego-
rzewska), Wyniki badań nad dziećmi skalą Bineta w laboratorium Instytutu Pedagogiki 
Specjalnej (rok 1922/3 i 1923/4) (Stefanowicz-Moskiewiczowa), Badanie nad pismem 
lustrzanym dzieci normalnych i niedorozwiniętych (Sterling), Rysunki schematyczne 
dzieci upośledzonych umysłowo (Szuman). W tomie tym można również znaleźć 
sprawozdanie z I Zjazdu Lekarzy Logopedystów w Wiedniu, II Kongresu Pedago-
giki Leczniczej w Monachium oraz ciekawe wiadomości krajowe i zagraniczne, 
np. o powołaniu Sekcji Szkolnictwa Specjalnego, zorganizowaniu przez Sekcję 
w PIPS-ie czytelni 60 wymiennych ze Szkołą Specjalną czasopism krajowych i za-
granicznych (z podaniem ich listy na s. 227–228), utworzeniu Ogniska Szkolnego 
i Poradni Ortofonicznej przy PIPS-ie, planowanym Zjeździe Nauczycieli Szkół 
Specjalnych, wynagrodzeniu nauczycieli szkół specjalnych, planowanym w lipcu 
1925 r. zjeździe nauczycieli głuchoniemych w Londynie, liczbie członków mię-
dzynarodowego związku niewidomych studentów, zorganizowaniu w Londy-
nie tzw. „Domu słońca” dla dzieci niewidomych poniżej 5 r. ż. oraz zakładu 
dla niewidomych niemowląt, powstaniu w Afryce Północnej pierwszej szkoły 
dla niewidomych, wprowadzonym we Włoszech i Luksemburgu obowiązku 
szkolnym dla dzieci głuchoniemych i ociemniałych, zastraszającej liczbie dzieci 
palących tytoń w Holandii oraz o tym, że na międzynarodowej wystawie róż 
w Anglii było wielu hodowców niewidomych.

W kolejnych numerach Szkoły Specjalnej nie tylko kontynuowano wcześniejszą 
tematykę, ale także zdawano relację z ważnych dla Sekcji Szkolnictwa Specjalnego 
i jej członków wydarzeń. Do takich wydarzeń należały Polskie Zjazdy Nauczycieli 
Szkół Specjalnych, które znajdowały oddźwięk w wielu wydaniach Szkoły Specjal-
nej. Na przykład cały numer 2 tomu II (1925/26) poświęcony był I Zjazdowi, nato-
miast numery 2, 3 i 4 tomu XI (1934/35) przedstawiały sprawozdanie z II Zjazdu. 
W numerze 1 tomu XV (1938/39) przedstawiono stan organizacyjny Sekcji skupia-
jącej wówczas 309 z nauczycieli spośród 443 pracujących w szkolnictwie specjal-
nym; informowano o istnieniu sekcji okręgowych w Warszawie, Łodzi, Lublinie, 
Katowicach, Poznaniu, Wilnie, Krakowie i Kielcach; powołaniu referatów w Brze-
ściu n. Bugiem, na Wołyniu i we Lwowie; powstaniu nowej Sekcji pomorskiej z sie-
dzibą w Toruniu; zahamowaniu działalności Zarządu Sekcji z powodu utrudnio-
nej współpracy z kuratorem; ponownym wyborze Grzegorzewskiej na stanowisko 
przewodniczącego Sekcji; planowanym w okresie ferii wielkanocnych w 1939 r. 
Kongresie Nauczycielstwa Szkół Specjalnych; planach rozszerzenia w Szkole Spe-
cjalnej działu metodycznego oraz o konieczności uporządkowania i uruchomienia 
biblioteki Sekcji. W wielu tomach są też informacje o działalności terenowych Sek-
cji Szkolnictwa Specjalnego. Przykładem jest tom VI (1929/30) informujący o zor-
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ganizowaniu klas dla dzieci upośledzonych umysłowo w Częstochowie i Kielcach, 
powstaniu pracowni psychologicznej zajmującej się selekcją dzieci w Poznaniu, 
wycieczce naukowej do Wiednia i Pragi.

Od 1 numeru tomu XII (1935/36) na łamach czasopisma zaczęły ukazywać się 
informacje o działalności Bratniej Pomocy Państwowego Instytutu Pedagogiki Spe-
cjalnej, która – za pośrednictwem takich środków, jak: „powołanie do życia Sekcji 
odpowiadających różnym dziedzinom zainteresowań członków Bratniej Pomocy, 
organizowanie kursów, konferencji, wycieczek – tak środowiskowych, jak i ogól-
nych, wydawanie biuletynów, sprawozdań, komunikatów, prowadzenie poradni 
bibliograficznej, pośredniczenie w zakupie książek i czasopism, współpraca z prasą 
zawodową i ogólną, ścisły kontakt naukowy z Instytutem” – realizowała cele ukie-
runkowane na pogłębienie wiedzy pedagogicznej ogólnej i specjalistycznej, niezbęd-
nej „dla realizacji jej wskazań w życiu, popularyzowanie idei szkolnictwa specjalne-
go w społeczeństwie, realizowanie w życiu społecznym i państwowym idei propa-
gandowych w PIPS” oraz samopomoc materialną i moralną (1935/36, nr 1, s. 59).

W niektórych numerach czasopisma zamieszczane były również drobne ogło-
szenia i reklamy. Tego rodzaju przykładów dostarcza tom X z roku 1933/34. Pod 
hasłem Radio a szkoła zamieszczono w nim ogłoszenia o wydaniu pracy zbioro-
wej Instytutu Współpracy Intelektualnej przy Lidze Narodów pt. Radio a pokój, 
w której osobny rozdział był poświęcony radiofonii szkolnej i międzynarodowym 
transmisjom dla młodzieży, ogłoszenia o piątkowych odczytach nauczycielskich 
o godz. 18, transmisjach z La Scali, transmisjach z Filharmonii Warszawskiej, 
informacje o Teatrze Wyobraźni oraz o przeglądach wydawnictw (nr 4, s. 168). 
Natomiast pod hasłem Radio a szkoła specjalna zamieszono ciekawy tekst, któ-
ry dla współczesnego człowieka, żyjącego w dobie Internetu i cyberprzestrzeni, 
może być zachętą do korzystania również z innych, bardziej tradycyjnych narzę-
dzi rozwoju. „Nie ma takiego typu szkoły specjalnej, gdzie radio nie mogłoby 
znaleźć zastosowania, a już obecnie jest ono prawdziwym błogosławieństwem 
zakładów dla niewidomych przez różnorodność, bogactwo i poziom audycji 
muzycznych. Nie ma także nauczyciela, dla którego by postęp radiotechniczny 
mógł pozostać obcy. O tych wszystkich cudach naszego stulecia, przez Ellen Key 
nazwanego słusznie stuleciem dziecka, informuje od kwietnia b.r. miesięcznik 
«Nowy Radioamator», poświęcony radiotechnice, filmowi dźwiękowemu i te-
lewizji, a korzystać z niego może nawet laik, gdyż pismo rozpada się na trzy 
działy, odpowiadające trzem stopniom wiedzy radiotechnicznej amatorskiej od 
najniższego począwszy. Adres wydawnictwa: Warszawa, Nowy Świat 21 m 3. 
Kończy się rok szkolny i sezon zimowy Polskiego Radia, które poszczycić się 
może poważnymi wynikami w dziedzinie radiofonii pedagogicznej. Piątkowe 
odczyty nauczycielskie, czwartkowe poranki muzyczne dla młodzieży transmi-
towane z Filharmonii Warszawskiej, 49 wykładów dla maturzystów, lekcje ję-
zyka francuskiego, prelekcje esperanckie, francuskie i angielskie, wychowanie 
fizyczne przez sport, przegląd wydawnictw pedagogicznych, kroniki radiowe na 
łamach pism Z.N.P., specjalne biuro Studiów, gromadzące materiały naukowe 
i statystyczne, jego ankieta w sprawie odczytów dla maturzystów, wreszcie cały 
szereg audycji z różnych dziedzin, związanych bezpośrednio z nauką szkolną 
– oto pobieżny bilans pracowitego roku Polskiego Radia. Sezon letni nie obniży 



ANNA HRYNIEWICKA

SZKO£A SPECJALNA 1/2015, 5–1512

swego poziomu, lecz przybierze charakter pogodnego i radosnego wypoczynku. 
Życząc wesołych wakacji swym Czytelnikom, zapowiada kronika radiowa swe 
dalsze istnienie po feriach i poleca polską radiofonię szkolną pamięci Nauczy-
cielstwa i Wychowawców” (nr 3, s. 193).

W tym samym roczniku są też przykłady reklam, wśród których najbardziej 
przydatna dla osób dbających o rozwój dziecka jest reklama serii Zabawa–Nauka, 
dotycząca wytwórni oraz składu gier i zabawek pedagogicznych przy Płomyku i Pło-
myczku (adres: Warszawa, ul. Świętokrzyska 18), oferujących „budownictwo drew-
niane, układanki geometryczne, domina obrazkowe, geometryczne, liczbowe, lote-
ryjki obrazkowe, gry do ćwiczeń zmysłów i rozwoju myślenia logicznego, materiały 
w komplecie do wyrobu różnych zabawek, gry towarzyskie do świetlic, materiały 
i narzędzia do sporządzania zabawek i do robót ręcznych” (nr 2, s. 104), natomiast 
najbardziej dowcipna – reklama PKO: „Nie na czarną godzinę nędzy, lecz na jasną 
godzinę dobrobytu składasz swoje oszczędności w PKO” (nr 3, s. 169).

W wielu rocznikach Szkoły Specjalnej można dostrzec odbicie historii nie tylko 
szkolnictwa specjalnego oraz ludzi związanych z czasopismem, ale również hi-
storii i przeżyć całego narodu. Taką historyczną wartość ma tom XVI (1946/47), 
w którym Grzegorzewska, po lakonicznej informacji że „w sierpniu 1939 r. nr 1 
XVI rocznika «Szkoły Specjalnej» był już przygotowany – mieliśmy go oddać do 
druku 1 września... Wojna zdecydowała inaczej!...” (Od Redakcji 1946/47, s. 1), 
przedstawiła losy wojenne Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej. Jak 
pisała, uległ on „katastroficznemu wprost zniszczeniu. Lokal zbombardowany, 
bogaty księgozbiór5, pomoce naukowe, instalacje pracowni, bogate zbiory mate-
riałów naukowych, muzeum szkolnictwa specjalnego, całe urządzenie instytutu 
i szkoły ćwiczeń – wszystko przepadło bez śladu. Prawdziwy tragizm dziejów 
Instytutu w okresie wojny kryje się dopiero w ponurym losie tych wszystkich, 
którzy go tworzyli i o wartości prac jego stanowili. Zginęli bowiem prawie 
wszyscy z pięknie zharmonizowanego zespołu profesorów i innych pracow-
ników, którzy wartością swej pracy wieloletniej w Instytucie zaważyli na jego 
rozbudowie, wpłynęli twórczo na rozwój prac i ich poziom” (Grzegorzewska, 
1946/47, s. 6). Przerzedziły się również szeregi pracowników szkół specjalnych, 
stąd konieczność reaktywowania nie tylko Instytutu, ale i czasopisma, którego 
znaczenie dla odbudowy szkolnictwa specjalnego wydawało się wprost nieoce-
nione. Prezentując plany dotyczące jego rozwoju, Grzegorzewska zapewniała: 
„Pójdziemy dalej nakreślonymi przez nas szlakami teorii, organizacji i praktyki 
szkoły specjalnej. Będzie nam nadal przewodniczyć myśl służenia Kolegom po-
mocą w Ich pracy, a jednocześnie stworzenia z pisma naszego mocnego między 
nami ogniwa myśli i idei w naszej służbie społecznej” (Od Redakcji, 1946/47, s. 4).

5 Ze względu na brak zapisków kronikarskich oraz katalogów przedwojennych obecnie jest trudno 
ustalić wielkość tego zbioru. Jak podaje Grzegorzewska w artykule dotyczącym PIPS, w 1924 r. jego 
biblioteka składała się z około 1200 prac ogólnopedagogicznych i specjalnych (Szkoła Specjalna, 1924, 
T. 1). Na podstawie pieczątek na książkach z przedwojennych zbiorów udało się ustalić, iż zapocząt-
kowało ją przejęcie księgozbioru Państwowego Instytutu Fonetycznego oraz Państwowego Semina-
rium Nauczycieli dla Głuchoniemych (tamże, 1972, s. 273).
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Mimo optymistycznego tonu tej wypowiedzi, wzmocnionego sprawozdaniami 
Z prac Sekcji Szkolnictwa Specjalnego przy Zarządzie Głównym ZNP (Frydrychowska 
i Kirejczyk) oraz z Odbudowy szkolnictwa specjalnego w okresie powojennym (Ryll)6, 
trudności natury technicznej nie pozwalały na wznowienie czasopisma w formie 
przedwojennej. W ciągu całego roku 1946/47 oraz 1947/48 do rąk czytelników 
oddano tylko dwa numery, chcąc zaznaczyć nimi „ciągłość wydania aż do chwili, 
gdy znowu w tematyce swej, metodzie jej opracowania, jak i w formie wydania 
czasopismo nasze odzyska swoje dawne prawa” (Szkoła Specjalna, 1947/48, s. 1). 
Spodziewano się, że nastąpi to w następnym roku, tymczasem czasopismo za-
wieszono aż na osiem lat, jednocześnie zamknięto Sekcję Szkolnictwa Specjalne-
go, zmieniono nazwę Instytutu na Studium Nauczycielskie Pedagogiki Specjalnej, 
pozbawiając go funkcji naukowej i badawczej, ograniczono stosowanie metody 
ośrodków pracy, zalecając nauczanie przedmiotowe od pierwszych klas szkoły 
specjalnej. Te niekorzystne dla szkolnictwa specjalnego zmiany, zdaniem redakcji 
1 numeru tomu XVIII z 1957 r. (reprezentowanej przez Tułodzieckiego zastępu-
jącego przebywającą na rekonwalescencji po zawale serca Grzegorzewską), były 
związane z ogromnymi zniszczeniami „w zakresie etyczno-społecznej postawy 
naszego narodu”, rodzącymi wiele bolesnych wydarzeń, takich „jak fakty bez-
dusznego stosunku do dziecka, różnego rodzaju nadużycia, a niekiedy nawet 
przypadki bicia wychowanków w szkołach i zakładach specjalnych”. W szkolnic-
twie powszechne było „ubieganie się za statystycznie uchwytną stroną ilościową, 
z pomijaniem jakości. Powstawały nowe szkoły i zakłady, zwiększała się w nich 
liczba dzieci, ale bez zapewnienia im należytej bazy materialnej, a nade wszyst-
ko – gruntownie przygotowanych nauczycieli i wychowawców oraz właściwego 
nadzoru pedagogicznego. Nie zadbano również o to, ażeby stworzyć podstawy 
naukowe, które by stanowiły podwaliny znajomości dziecka «specjalnego» i opar-
cie dla pedagogów praktyków” (Od Redakcji, 1957, s. 2).

Taka sytuacja utrzymywała się do 1956 r., w którym Ministerstwo Oświaty 
odwołało swoje wcześniejsze decyzje, przywróciło poprzednią nazwę uczelni, 
reaktywowało Sekcję Szkolnictwa Specjalnego oraz pozwoliło na stosowanie me-
tody ośrodków pracy7 ze względu na fakt, iż „praktyka przodujących nauczycieli 
wykazała ich duże zalety” w kształceniu młodszych uczniów szkół specjalnych 
(tamże, s. 3).

Gdy w 1957 r. wznowiono Szkołę Specjalną, już jako organ Ministerstwa 
Oświaty, ze zmienionym podtytułem na Kwartalnik poświęcony sprawom peda-
gogiki leczniczej, Instytut Pedagogiki Specjalnej realizował znacznie poszerzony 
zakres zadań, obejmujący kształcenie (studia stacjonarne), dokształcanie (studia 
zaoczne), doskonalenie nauczycieli (główny ośrodek metodyczny wraz z mu-
zeum szkolnictwa specjalnego). Podobne oczekiwania wysuwano pod adresem 

6 Artykuł Rylla (wizytatora szkół specjalnych w powołanym 1 IX 1945 r. Referacie Szkolnictwa Spe-
cjalnego w Ministerstwie Oświaty) stanowił kontynuację wcześniejszych prac autora ukazujących 
stan szkolnictwa specjalnego w latach 1933–1939 (por. Szkoła Specjalna, T. 11 (1934/35) i 15 (1938/39).
7 Nazwa wprowadzona przez Grzegorzewską na określenie zmodyfikowanej metody ośrodków za-
interesowań (Grzegorzewska, 1955).
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Katedry Pedagogiki Specjalnej, której utworzenie w 1958 r. na Wydziale Pedago-
gicznym UW określono jako fakt „niesłychanej wagi” dla rozwoju szkolnictwa 
specjalnego (Szkoła Specjalna, 1957, s. 88). Ze względu na ogromne trudności wy-
dawnicze pracownicy tych uczelni chętnie korzystali z możliwości prezentacji 
swoich osiągnięć za pośrednictwem Szkoły Specjalnej. Taką możliwość mieli rów-
nież nauczyciele pracujący w terenie, o czym świadczą wielokrotnie ponawiane 
apele o ich współudział w redagowaniu czasopisma. Z tego typu apelem wy-
stępował w imieniu redakcji Tułodziecki, który nawoływał do wypowiedzenia 
walki „wszelkiemu dogmatyzmowi”, do wybierania z całego dorobku ludzkości 
tego, „co piękne i szlachetne, co buduje, posuwa naprzód, napawa optymizmem 
i radością tworzenia”, do wspierania się „swoją wiedzą, doświadczeniem i zapa-
łem” (Od Redakcji, 1957, s. 5) oraz Grzegorzewska, według której: „Wszyscy sto-
imy na stanowisku, że trzeba, ażeby czasopismo to wnosiło do pracy naszej jak 
najwięcej wartości: żeby pogłębiało wiedzę teoretyczną, doskonaliło metodę pra-
cy naszej, służyło skuteczną pomocą tym Kolegom, którzy obecnie włączają się 
w nurt prac pedagogiki specjalnej [...].Temu wszystkiemu więc musimy wszyscy 
służyć. Potrzeba nam na to dużo siły twórczej i zbiorowego wysiłku. Nauczyciel 
szkoły specjalnej czy wychowawca zakładu specjalnego nie powinien nic uronić 
dla przyszłości ze swego dorobku twórczego i inicjatywy nad rewalidacją spo-
łeczną różnych naszych wychowanków w rozmaitych warunkach i formach ich 
wychowywania. Powinien ją w jakiś sposób przekazywać Kolegom swoim ku 
większemu pożytkowi ich pracy. A to jest właśnie jeden z najlepszych sposobów 
na to, aby wszyscy byli współtwórcami trwałego wkładu w kształtowanie się 
i rozwój wartościowej pedagogiki specjalnej” (Od Redakcji, 1958, s. 1).

Wezwania te zaowocowały wieloma interesującymi artykułami, które wycho-
dziły naprzeciw najpilniejszym potrzebom szkolnictwa specjalnego. Przede wszyst-
kim, podobnie jak w okresie międzywojennym, dotyczyły one takich działów, jak 
tyflopedagogika (Maria Grzegorzewska, Jan Dziedzic, Halina Banaś, Maria Janik, 
Włodzimierz Dolański, Ewa Bendych, Stanisław Żemis); surdopedagogika (Franci-
szek Popiół, Wacław i Irena Tułodzieccy, Henryk Okopiński, Kazimierz Kirejczyk, 
Irena Stawowy, Urszula Ekiert); oligofrenopedagogika (Maria Grzegorzewska, 
Stefan Dziedzic, Anna Krzemińska, Helena Seniowowa, Bronisława Urbańska) 
oraz pedagogika resocjalizacyjna (Natalia Han-Ilgiewicz, Halina Zabrodzka, Otton 
Lipkowski), do których od 1947 r. dołączyła również pedagogika terapeutyczna 
(Janina Doroszewska, Jan Bogdanowicz, Zofia Szymańska).

W tym okresie drukowano również wiele opracowań popularyzujących wie-
dzę z zakresu nauk wspierających pedagogikę specjalną, takich jak psychologia 
(Wanda Ptaszyńska, Felicja Felhorska, Bronisława Urbańska, Zofia Wojtaszek); 
psychiatria i neurologia (Halina Wardaszko, Krystyna Kochańska, Ignacy Wald); 
rehabilitacja (Aleksander Hulek), a nawet językoznawstwo (Witold Doroszewski 
pisał o sprawach terminologicznych). 

Osobną kategorię stanowiły opracowania dotyczące reformy struktury szkoły 
specjalnej, organizacji nauczania i wychowania, warunków materialnych i sytu-
acji kadrowej szkół specjalnych (Felicja Felhorska, Otton Lipkowski, Józef No-
wakowski, Mieczysław Kotlarski); odbudowy i rozwoju warszawskiego szkol-
nictwa specjalnego w okresie 20-lecia powojennego (Janina Kowalczykowa); 
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rozwoju szkolnictwa specjalnego w Polsce w latach 1945–1970 (O. Lipkowski); 
historii różnych zakładów specjalnych, np. zakładu dla dziewcząt niedostosowa-
nych społecznie w Łodzi (Stanisław Sychowicz), zakładów dla upośledzonych 
umysłowo na Lubelszczyźnie (Henryk Milczarek), Instytutu Głuchoniemych 
w Warszawie w 150. rocznicę jego założenia (Wacław Stasinowski), Państwowe-
go Zakładu Wychowawczego dla Dzieci Głuchych im. M. Grzegorzewskiej we 
Wrocławiu w 20. rocznicę powstania (Stanisław Kamiński).
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NINETIETH ANNIVERSARY OF „SZKOŁA SPECJALNA”

Summary

This article is devoted to “Szkoła Specjalna”, which celebrates its ninetieth anniversary 
this year. The Author presents the sociocultural background to the journal’s creation, its 
principles and goals, its structure, the issues discussed in individual sections, the profiles 
of the chief editors, employees and authors of the most interesting publications, important 
events in its history and its prospects for further development.
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