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EDUKACJA EKOLOGICZNA W DRUGIEJ RZECZYPOSPOLITEJ
1. WPROWADZENIE
W Drugiej Rzeczypospolitej edukacja ekologiczna realizowana by³a w cis³ym zwi¹zku z ide¹ ochrony przyrody. Pojmowana by³a jako proces kszta³cenia
i wychowania do ochrony przyrody, cenienia ponadmaterialnej wartoci przyrody,
rozumienia miejsca i roli cz³owieka w rodowisku ¿ycia. Edukacja ekologiczna
stanowi³a implikacjê ca³okszta³tu procesu dydaktycznowychowawczego, realizowanego w szko³ach powszechnych i gimnazjach, a od 1932 roku tak¿e w liceach. Realizowana by³a has³owo  przede wszystkim w ramach treci kszta³cenia
z przyrody i geografii (krajoznawstwa) w zakresie zarówno postaw ideacyjnych
wobec rodowiska ¿ycia (wiatopogl¹d), jak i zastosowania praktycznego. W procesie edukacji ekologicznej kszta³towano dyspozycje instrumentalne osobowoci
w zakresie wiedzy o wzajemnych relacjach organizmów ¿ywych w systemie przyrody oraz miêdzy nimi a ich rodowiskiem. Co cenne  kszta³towano równie¿
dyspozycje kierunkowe osobowoci, zwi¹zane z trosk¹ i wra¿liwoci¹ wobec
wszystkich istot ¿ywych w biosferze.
Celem artyku³u jest analiza róde³ drukowanych, krytyka oraz interpretacja
dzie³ Marii ArctGolczewskiej, Zofii Bohuszewiczówny i Wandy Haberkantówny.
Stanowi¹ antecedencje najnowszych kierunków rozwoju edukacji ekologicznej
w Polsce.
2. EDUKACJA EKOLOGICZNA W PODRÊCZNIKACH
MARII ARCTGOLCZEWSKIEJ (18721913), UZUPE£NIONYCH
PRZEZ JANUAREGO I TADEUSZA KO£ODZIEJCZYKÓW
Maria ArctGolczewska po ukoñczeniu studiów napisa³a ksi¹¿ki i atlasy
popularyzuj¹ce botanikê. Jest autork¹ ksi¹¿ek, które funkcjonowa³y w praktyce
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edukacyjnej w Drugiej Rzeczypospolitej1 oraz bardzo dobrego podrêcznika dla
uczniów szkó³ rednich do nauki botaniki2. W przedmowie do pierwszego wydania wyjani³a, ¿e celem podrêcznika jest przekazanie elementarnych pojêæ z zakresu nauki o rolinach, a proces nauczania botaniki powinien byæ realizowany
przede wszystkim za pomoc¹ metod opartych na obserwacji  demonstrowaniu
przez nauczyciela naturalnych okazów, zjawisk, procesów lub ich modeli oraz ich
wyjanianiu. Autorka w procesie kszta³cenia uwzglêdni³a samodzieln¹ pracê ucznia
w spostrzeganiu rolin ró¿nymi zmys³ami (polisensoryczne poznanie).
W przedmowie do czwartego wydania, które zosta³o zmienione i poprawione
przez Januarego i Tadeusza Ko³odziejczyków, zapisano: przerabiaj¹c podrêcznik mielimy raczej na uwadze wiêcej nauczyciela ni¿ ucznia. Dla nauki botaniki
dla uczniów winny byæ nie ksi¹¿ki, ale roliny; poza tem bardzo wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ ryciny3. Trzeba przypomnieæ, ¿e podrêcznik (w tej wersji) s³u¿y³ jako
rodek dydaktyczny, tak¿e w latach nastêpnych4, zw³aszcza w procesie wyjaniania problematyki dotycz¹cej: nasion lub zarodników i ich kie³kowania, nastêpnie
wygl¹du ró¿nych rolin, ich budowy (zewnêtrznej i wewnêtrznej), ¿ycia rolin
(od¿ywianie, pobieranie wody i cia³ mineralnych, przyswajanie, kr¹¿enie soków
od¿ywczych w rolinie, gromadzenie pokarmów, od¿ywianie paso¿ytów i roztoczy, oddychanie, wzrost, zjawiska ruchu rolin)5.
Dopiero w siódmym wydaniu podrêcznika (1923)  w ostatniej jego czêci,
powiêconej problematyce pochodzenia polskiej flory  s¹ treci dydaktyczne
dotycz¹ce problematyki zwi¹zanej z ingerencj¹ cz³owieka w rodowisko ¿ycia.
1 Program Pañstwowego gimnazjum mêskiego polecono podrêcznik (dla klasy III i IV)
M. ArctGolczewskiej pt. Podrêcznik do nauki botaniki, cz. I i II, wyd. IV, zmienione i popr. przez
J. i T. Ko³odziejczyków. Por. Program Pañstwowe gimnazjum mêskie im. kr. Zygmunta Augusta
w Wilnie (typ humanistyczny z ³acin¹), Nak³adem Ksiêgarni Stowarzyszenia Naucz. Pol., Wilno
1922, s. 53. Por. Archiwum Akt Nowych w Warszawie; Zespó³: Ministerstwo Wyznañ Religijnych
i Owiecenia Publicznego; Tytu³ jednostki: Wyposa¿enie pracowni biologicznych w gimnazjach
polskich  korespondencja, szkice techniczne, wykresy; Daty krañcowe: 1930, sygn. 173 (nr mikrofilmu: B  9168)  Spis ksi¹¿ek dla uczniów, k. 4446. Ksi¹¿ki M. ArctGolczewskiej wykorzystywano
tak¿e w procesie dydaktycznowychowawczym szkó³ powszechnych. Por. Poradnik dla nauczycieli
szkó³ powszechnych. Szczegó³owy rozk³ad materia³u naukowego (Nauczycielskie Konferencje Rejonowe Powiatu W³oc³awskiego), Sk³ad G³ówny w Ksiêgarni Szkolnej Filji Ksi¹¿nicy Polskiej we
W³oc³awku, W³oc³awek 1925, s. 141, 142, 145.
2 Por. B. Hryniewiecki, Udzia³ kobiety polskiej w rozwoju botaniki. Odbitka z Czasopisma
Przyrodniczego Wydawnictwa Towarzystwa Przyrodniczego im. St. Staszica w £odzi, Rocznik
VII 1933, zeszyt 13, Czcionkami Drukarni Pañstwowej, £ód 1933, s. 15.
3 M. ArctGolczewska, Podrêcznik do nauki botaniki czêæ pierwsza i druga razem. Wydanie
czwarte zmienione i poprawione przez J. i T. Ko³odziejczyków z 339ma rycinami, Wydawnictwo
M. Arcta, Warszawa 1918, s. VII.
4 Ta¿, Podrêcznik do nauki botaniki czêæ pierwsza i druga razem. Wydanie pi¹te zmienione
i poprawione przez J. i T. Ko³odziejczyków z 339ma rycinami, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa
1920, s. VIII.
5 Por. ta¿, Podrêcznik do nauki botaniki opracowali pod³ug nowego programu January i Tadeusz
Ko³odziejczykowie. Czêæ pierwsza. Wydanie szóste, M. Arct, Warszawa 1922, s. 1, 9, 15, 50, 84.
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Chodzi nie tylko o rolinnoæ pierwotn¹, zmienion¹ przez cz³owieka, ale tak¿e
o puszcze i stepy, które cz³owiek przemieni³ na urodzajne pola i rozpowszechni³
roliny obce polskiej florze. Wyj¹tek stanowi¹ Góry wiêtokrzyskie, Karpaty, Tatry,
Puszcza Bia³owieska  miejsca, w których zachowa³a siê dawna (pierwotna) szata rolinna, partie lene, a szcz¹tki te winny byæ zachowane przez nas, jako ¿ywe
pomniki pierwotnej przyrody6. Omawiany podrêcznik by³ wiêc stopniowo zmieniany, uzupe³niany i dostosowywany do najnowszych osi¹gniêæ naukowych i pedagogicznych7. Zosta³ tak¿e wzbogacony o treci z zakresu wychowania ekologicznego  do ochrony rodowiska8 ¿ycia oraz licznymi rysunkami rolin.
W jedenastym wydaniu podrêcznika (1929), oprócz informacji o przyrodzie
w Puszczy Bia³owieskiej, Tatrach, Pieninach, Karpatach Wschodnich (Czarnohora), Karpatach Zachodnich zawarto cenne, ze wzglêdów dydaktycznowychowawczych wiadomoci o ochronie szarotki w Tatrach, miko³ajka nadmorskiego nad
Morzem Ba³tyckim oraz powiêcone ochronie cisów, modrzewia i innych gin¹cych rolin9. Podrêcznik uzupe³niono piêkn¹ fotografi¹ sosnowego boru w Puszczy Bia³owieskiej10.
Maria ArctGolczewska jest tak¿e autork¹ innych publikacji, w których dzieli³a siê wiedz¹ o rolinach11  prezentowa³a spisy rolin (ich polskie i ³aciñskie
nazwy oraz opisy), które wykorzystywano jako rodek dydaktyczny podczas nauki
szkolnej12. Przygotowa³a równie¿ bardzo ³adnie wydany atlas rolin13, zawieraj¹cy
6 Ta¿, Podrêcznik do nauki botaniki opracowali January i Tadeusz Ko³odziejczykowie. Wydanie siódme poprawione z 366 rysunkami i 8 tablicami. Dozwolone przez Ministerstwo W R i O P do
u¿ytku w szko³ach rednich, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1923, s. 218.
7 Por. M. ArctGolczewska, J. i T. Ko³odziejczykowie, Podrêcznik do nauki botaniki. Wydanie
ósme poprawione z 358 rysunkami i 8 tablicami, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1924, s. 1.
8 Por. tam¿e, s. 237. Por. tak¿e M. ArctGolczewska, J. i T. Ko³odziejczykowie, Podrêcznik
botaniki. Wydanie dziewi¹te uzupe³nione i poprawione z 339 rysunkami w tekcie i 4 tablicami,
Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1925, s. 296. Por. M. ArctGolczewska, J. i T. Ko³odziejczykowie, Podrêcznik botaniki. Wydanie dziesi¹te uzupe³nione i poprawione z 327 rysunkami i 4 tablicami, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1927, s. 302.
9 Por. M. ArctGolczewska, J. i T. Ko³odziejczykowie, Podrêcznik botaniki. Wydanie jedenaste uzupe³nione i poprawione z 320 rysunkami, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1929, s. 303.
10 Por. tam¿e, s. 1 i 303. Por. tak¿e M. ArctGolczewska, J. i T. Ko³odziejczykowie, Podrêcznik botaniki. Wydanie dwunaste uzupe³nione i poprawione z 320 rysunkami, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1930, s. 1.
11 Por. M. ArctGolczewska, Botanika na przechadzce 16 tablic kolorowych 212 rysunków
rolin z tekstem objaniaj¹cym. Czêæ pierwsza, Wydanie trzecie, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1929, ss. 26 plus album rolin. Por. ta¿, Botanika na przechadzce 208 rysunków rolin na 20
tablicach. Wydanie trzecie z tekstem objaniaj¹cym, przejrzanym i uzupe³nionym przez dr. J. Ko³odziejczyka, Czêæ druga, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1929, ss. 40 plus album.
12 Por. G.G. Lewis, Program propedeutyki przyrody oraz wskazówki jak nale¿y go przeprowadziæ,
t³um. Z. Wo³owska, s³owo wstêpne K. Chmielewski, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1918, s. 11.
13 M. ArctGolczewska, Atlas rolin krajowych (botanika na przechadzce). 208 rysunków rolin na 20 tablicach. Wydanie czwarte z tekstem objaniaj¹cym, przejrzanym i uzupe³nionym przez
dr. J. Ko³odziejczyka, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1938, ss. 46 plus atlas.
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oprócz rysunków rolin szczegó³owe o nich dane. Jest to starannie przygotowana
publikacja  w której jednak nie ma ¿adnych wiadomoci o ochronie przyrody.
Podobnie zreszt¹ jak w piêknie wydanym kolorowym albumie, powiêconym
kwiatom letnim i jesiennym14. Natomiast opowiadanie pt. Mali przyrodnicy
ArctGolczewska powiêci³a darom natury, uwra¿liwiaj¹c duszê dzieciêc¹ nie tylko
na ich ¿yciodajne piêkno, ale tak¿e na wartoæ utylitarn¹ wielu rolin, warzyw
i drzew dla cz³owieka15.
3. EDUKACJA EKOLOGICZNA W OPOWIADANIACH DLA DZIECI
ZAGRANICZNYCH AUTORÓW PRZET£UMACZONYCH NA JÊZYK POLSKI
PRZEZ MARIÊ ARCTGOLCZEWSK¥

W okresie Drugiej Rzeczypospolitej w dzia³alnoci dydaktycznowychowawczej wykorzystywano przet³umaczone na jêzyk polski dzie³a zagranicznych autorów, z których kilka opracowa³a Maria ArctGolczewska. Przyk³ad stanowi¹ przet³umaczone z jêzyka angielskiego ksi¹¿kipogadanki Arabelli B. Buckley. Jest
w nich du¿o interesuj¹cych informacji o drzewach, które maj¹ ogromne znaczenie dla rodowiska ¿ycia, poniewa¿ oczyszczaj¹ powietrze. Poza tym s¹ po¿yteczne, ze wzglêdu na walor estetyczny, jako miejsce do spêdzania czasu wolnego
(odpoczynku) oraz s³u¿¹ cz³owiekowi jako materia³ do opa³u i w przemyle budowlanym16. Inny przyk³ad stanowi przet³umaczona z jêzyka angielskiego przez
ArctGolczewsk¹ ksi¹¿eczka dla dzieci, której bohaterem jest ch³opiec  zapalony przyrodnik, zainteresowany ka¿dym szczegó³em w rodowisku ¿ycia: sposób
pisania jest wskutek tego barwniejszy i bardziej poci¹gaj¹cy m³odych czytelników, zachêcaj¹cy do ( ) poznawania otaczaj¹cego ich ¿ycia w przyrodzie17,
poznawania ¿ycia paj¹ków w zarolach, gniazda dziêcio³a, ¿ycia wiewiórek, kota,
kreta i jego mieszkania, trzmiela i jego gniazda, skowronka i jego wrogów oraz
wiosennych kwiatów18.
Maria ArctGolczewska przet³umaczy³a pogadanki przyrodnicze, które by³y
wykorzystywane przez nauczycieli w dzia³alnoci dydaktycznowychowawczej
w Drugiej Rzeczypospolitej jako czytanki dope³niaj¹ce (z serii wydawniczej Zwróæ
oczy na przyrodê). Poruszone w nich problemy dotycz¹ ¿ycia rolin i zwierz¹t.
14

Ta¿, Kwiaty letnie i jesienne, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1934, passim.

15 Ta¿, Mali przyrodnicy. Wydanie drugie z rycinami (Seria: Moje Ksi¹¿eczki, Nr 98), Wydaw-

nictwo M. Arcta, Warszawa 1917, ss. 44.
16 Por. A.B. Buckley, Drzewa i krzewy pod³ug angielskiego orygina³u opracowa³a Maria
ArctGolczewska z 8 tablicami barwnemi i 42 rysunkami w tekcie (Zwróæ uwagê na przyrodê,
Ksi¹¿eczka 6), Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1909, s. 5, 6, 8, 27, 57, 76.
17 A.B. Buckley, Zwróæ oczy na przyrodê. Ksi¹¿eczka trzecia ¯ycie w lesie i w polu opracowa³a pod³ug angielskiego Maria ArctGolczewska z 8 tablicami barwnemi i 28 rysunkami w tekcie, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1908, s. 5.
18 Por. tam¿e, s. 8, 12, 16, 25, 29, 47, 51, 55, 61.
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Autorka zachêca³a do ³¹czenia treci pogadanek z prawid³owo realizowanym procesem obserwowania przyrody przez dzieci i formu³owaniem ewentualnych pytañ19.
Maria ArctGolczewska opracowa³a  na podstawie angielskich podrêczników K.G. Lutza wskazówki dydaktyczne (pomocne w zbieraniu, okrelaniu, zasuszaniu rolin i uk³adaniu zielników) w celu poznania rolinnoci danej okolicy,
które s¹ cenne zw³aszcza wówczas gdy siê je zbiera z zami³owaniem20. Opracowa³a równie¿ przet³umaczone na jêzyk polski opowiadania przyrodnicze w formie
kilkunastu opisów, które napisa³ Henri Coupin, prezentuj¹c m³odym czytelnikom
¿ycie ma³p, gibonów, psów, górskich kozic, kotów, fok, ryb, rekinów oraz ropuch21.
Kolejny przyk³ad stanowi¹ przet³umaczone na jêzyk polski opowiadania przyrodnicze Ernesta Thompsona22 o ¿yciu ptaków i zwierz¹t, a tak¿e opowiadania na podstawie opisu kilku wycieczek, których autorem jest dr Curt Floericke  w treci
których dzieci, chodz¹c po polu i ³¹ce  w naturalnych warunkach poznaj¹ ¿ycie
ptaków23 (skowronka, kobuza, g¹siorka, wrony, gawrona, kuropatwy, przepiórki,
wilgi, pustu³ki, myszo³owa, dudka, jastrzêbia) oraz zwierz¹t24 (zaj¹ca, je¿a, kreta,
³asicy, myszy polnej, chomika, jaszczurki, padalca), koników polnych i wietlików25.
Oprócz w/w ksi¹¿ek Maria ArctGolczewska przet³umaczy³a ksi¹¿kê z jêzyka francuskiego, napisan¹ z myl¹ o nauczycielach oraz ucz¹cych siê samodzielnie, którzy pragn¹ uzupe³niæ elementarn¹ wiedzê o przyrodzie. ArctGolczewska
zaznaczy³a, ¿e jest przede wszystkim jednak ( ) przydatna w szko³ach ludowych, rolniczych, ogrodniczych i rzemielniczych26. Sk³ada siê z 50 lekcji, wród
19

Por. A.B. Buckley, ¯ycie rolin w polu, na ³¹ce i w ogrodzie opracowane przez Mariê ArctGolczewsk¹. Wydanie drugie z 8ma tablicami barwnemi i 35ma rysunkami w tekcie (Zwróæ oczy
na przyrodê, Ksi¹¿eczka 1), Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1919, s. 3, 4, 7, 8.
20 M. Arctówna, Wskazówki do zbierania, okrelania, zasuszania rolin i uk³adania zielnika
wed³ug podrêczników dra K.G. Lutza i innych z 75ma rysunkami (Seria: Ksi¹¿ki dla wszystkich,
Nr 205), Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1905, s. 4.
21 Por. H. Coupin, Zwierzêta gimnastykuj¹ce siê z 17 rysunkami (Zajmuj¹ce czytanki przyrodnicze) opracowane przez M. ArctGolczewsk¹, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1910, s. 3, 6, 8,
9, 11, 18, 19, 23, 28.
22 Por. E. Thompson, Nowe opowiadania z ¿ycia zwierz¹t piewak uliczny przygody wróbla
Grzmotka (Seria 5: Zajmuj¹ce czytanki przyrodnicze, Nr 6) t³um. z j. angielskiego przez M. ArctGolczewsk¹, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa (b. r. w.), s. 23. Por. E.S. Thompson, Nowe opowiadanie z ¿ycia zwierz¹t II Wully Pies owczarski (Seria 5: Zajmuj¹ce czytanki przyrodnicze, Nr 4),
t³um. M. ArctGolczewska, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1909, s. 3.
23 Por. C. Floericke, M³odzi przyrodnicy. Wycieczki zoologiczne (wed³ug orygina³u napisa³a
Maria ArctGolczewska) Ksi¹¿eczka II W polu i na ³¹ce z 3 tablicami barwnemi i licznemi rycinami, Druk M. Arcta, Warszawa 1912, s. 5.
24 Por. tam¿e, s. 38.
25 Por. tam¿e, s. 117.
26 Przedmowa od T³umaczki, w: P. Ledoux, 50 lekcyj przygotowawczych z nauk przyrodniczych. Czêæ pierwsza: Najprostsze wiadomoci o cia³ach z 72 rysunkami, t³um. M. ArctGolczewska, Wydanie II, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1916, s. 4.
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których lekcja nr 11 zosta³a powiêcona znaczeniu wody, jej ¿yciodajnemu znaczeniu dla cz³owieka, rolin i zwierz¹t bez wody nie by³oby ¿ycia na Ziemi27.
Dlatego trzeba j¹ ceniæ i szanowaæ, a nawet  jak to autor uj¹³  mi³ujcie wodê,
kochajcie wodê28.
Natomiast lekcja nr 30 zosta³a opracowana w celu wyjanienia uczniom znaczenia rolin pokarmowych  niezbêdnych dla cz³owieka, takich jak: ¿yto, proso,
gryka, kukurydza, po¿yteczne roliny cebulkowe (buraki, ziemniaki), owoce, drzewa lene, które stanowi¹ wielkie bogactwo cz³owieka. Nale¿y je umiejêtnie ochraniaæ i wycinaæ w odpowiedniej porze ( ) Nie nale¿y wycinaæ drzew w górach29.
Na uwagê zas³uguj¹ æwiczenia praktyczne, w ramach których trzeba opisaæ  w licie do przyjaciela, jakie znaczenie maj¹ lasy (w przyrodzie i dla cz³owieka),
dlaczego trzeba szanowaæ las i jego poszycie lene, które jest nieodzown¹ i bardzo powabn¹ sk³adow¹ lasu!30.
4. EKOLOGICZNE WZMIANKI W AUTORSKICH PODRÊCZNIKACH
ZOFII BOHUSZEWICZÓWNY (18841953)
W Drugiej Rzeczypospolitej Ministerstwo Wyznañ Religijnych i Owiecenia
Publicznego prace nad programem nauczania biologii w szko³ach powszechnych
i rednich powierzy³o (m.in.) Zofii Bohuszewiczównej. Jest ona autork¹ polskich
podrêczników szkolnych oraz opracowañ podrêczników zagranicznych autorów,
przet³umaczonych na jêzyk polski, które funkcjonowa³y w praktyce edukacyjnej
w dwudziestoleciu miêdzywojennym31.
W podrêczniku z botaniki, wykorzystywanym w procesie dydaktycznowychowawczym w IV klasie szko³y redniej  wród opracowanych treci kszta³cenia w zakresie poszczególnych grup rolinnych, z ich geograficznym usytuowaniem, wiadomociami o rolinach lekarskich, technicznych, szkodliwych
(chwastach) i rolinach kopalnych  Bohuszewiczówna wzmiankuje o problema27

Tam¿e, s. 64.
Tam¿e, s. 66.
29 P. Ledoux, 50 lekcyj przygotowawczych z nauk przyrodniczych. Czêæ druga: Ziemia uprawna
i wiat rolinny, Wydanie drugie z 70 rysunkami, t³um. M. ArctGolczewska, Wydawnictwo M.
Arcta, Warszawa 1918, s. 116 i 118.
30 Tam¿e, s. 123.
31 Program nauki w szko³ach powszechnych siedmioklasowych Przyroda, Ministerstwo Wyznañ Religijnych i Owiecenia Publicznego, Wydanie V, Sk³ad G³ówny Ksi¹¿nica  Atlas  Towarzystwo Nauczycieli Szkó³ Wy¿szych, Warszawa 1925, s. 94. Por. Poradnik dla nauczycieli szkó³
powszechnych, s. 144. Por. tak¿e Archiwum Akt Nowych w Warszawie; Zespó³ akt: Ministerstwo
Wyznañ Religijnych i Owiecenia Publicznego; Tytu³ jednostki: Wyposa¿enie pracowni biologicznych w gimnazjach polskich  korespondencja, szkice techniczne, wykresy; Daty krañcowe: 1930,
sygn. 173 (nr mikrofilmu B  9167)  Dzie³a przyrodnicze dla m³odzie¿y, k. 303.
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tyce ekologicznej32. I w tym kontekcie du¿o uwagi powiêci³a sprawie ogródków szkolnych, która ju¿ w roku szkolnym 1919/1920 by³a rozwa¿ana w Wydziale Programowym Ministerstwa Wyznañ Religijnych i Owiecenia Publicznego, a tak¿e wartoci demonstracji okazów ( ) æwiczeñ mikroskopowych ( )
eksperymentów33, wycieczek szkolnych  dziêki którym uczniowie mog¹ samodzielnie opracowywaæ dzienniczki botaniczne. W podrêczniku znajduj¹ siê równie¿ protoko³y lekcji oraz spis polskich i zagranicznych dzie³ oraz podrêczników
z zakresu botaniki34.
5. EKOLOGICZNE IMPLIKACJE W PODRÊCZNIKACH ZAGRANICZNYCH
AUTORÓW PRZET£UMACZONYCH I OPRACOWANYCH PRZEZ
ZOFIÊ BOHUSZEWICZÓWNÊ

Zofia Bohuszewiczówna przet³umaczy³a i opracowa³a tak¿e publikacje zagranicznych autorów  powiêcone rolinom owado¿ernym35, dziêki którym dzieci
mog³y zrozumieæ miejsce cz³owieka w systemie przyrody. Wykorzystuj¹c metaforyczne uogólnienie porówna³a cz³owieka darmozjada do robaków darmozjadów, które nie zdobywaj¹ samodzielnie i nie trawi¹ pokarmu w swoim ciele
( ) jeno wch³aniaj¹ gotowe soki pokarmowe36.
Wród t³umaczeñ Bohuszewiczówny szczególne miejsce zajmuj¹ prace Jeana Henriego Fabrea37. Jest w nich du¿o inspiracji do realizowania wychowania ekologicznego, przede wszystkim w zakresie kszta³towania pozytywnych
emocji wobec rodowiska ¿ycia, umi³owania przyrody, która jest niewyczerpanym ród³em wiedzy38.
32 Por. Z. Bohuszewiczówna, Lekcje botaniki w IV klasie szko³y redniej ze wstêpem metodycz-

nym (przedmowa A.B. Dobrowolski), Ministerstwo Wyznañ Religijnych i Owiecenia Publicznego, Warszawa 1925, s. 7.
33 Tam¿e, s. 24, 32, 71.
34 Por. tam¿e, s. 436.
35 Z. Bohuszewiczówna, Roliny owado¿erne (opracowanie wed³ug Kernera von Marilaun
i in. z 13 rycinami), Nak³ad Ksiêgarni w. Wojciecha, PoznañWarszawaWilnoLublin 1927, ss. 45.
36 Ta¿, Darmozjady w wiecie rolin (opracowanie wed³ug Kernera, S. Porieckiego i in.),
Nak³ad Ksiêgarni w. Wojciecha, PoznañWarszawaWilnoLublin 1927, s. 13.
37 Henri Fabre (18231915)  francuski przyrodnik, autor dzie³a pt. Pamiêtniki entomologa 
swoje ¿ycie powiêci³ badaniu przyrody ojczystego kraju, poniewa¿ by³ zami³owanym badaczem
przyrody (zw³aszcza interesowa³o go ¿ycie owadów). Po uzyskaniu dyplomu pracowa³ jako nauczyciel w wiejskiej szkole, prowadz¹c zajêcia równie¿ podczas niedzielnych wycieczek, gdy dzieci
zbiera³y roliny, uk³ada³y zielniki, podpatrywa³y ¿ycie owadów. Dziêki tej pracy zdoby³ dowiadczenie w pracy z dzieæmi w zakresie przekazywania wiedzy o rodowisku przyrody. Por. Z. Bohuszewiczówna, W wiecie owadów (wed³ug H. Fabra z 31 rycinami i 3 tablicami barwnemi), Instytut
Wydawniczy Biblioteka Polska, Warszawa 1922, s. 3 i 5. Por. J.H. Fabre, Szkodniki. Pogadanki
o owadach szkodliwych, t³um. Z. Bohuszewiczówna, Ksi¹¿nica  Atlas, LwówWarszawa 1925, s. 1.
38 Z. Bohuszewiczówna, W wiecie owadów , s. 4.
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Fabre by³ mi³onikiem przyrody39 i za pomoc¹ swoich ksi¹¿ek naucza³, jak j¹
szanowaæ, ceniæ i kochaæ. Obserwowa³ owady ¿yj¹ce w warunkach naturalnych,
pisa³: ja studiujê je pod naturalnym sklepieniem nieba; wy czynicie z niego przedmiot wstrêtu i litoci, a ja uczê je kochaæ. Wy badacie mieræ  ja badam ¿ycie40.
Dziêki jego ekologicznej wra¿liwoci wyra¿onej w publikacjach dla dzieci (pogadanki w formie dialogu)  jak to ujê³a Bohuszewiczówna  mo¿na badaæ duszê zwierz¹t w najwzniolejszych jej przejawach, badaæ j¹ przy piewie ptaków,
pod szafirowym sklepieniem nieba41.
Zofia Bohuszewiczówna jest wspó³autork¹ t³umaczenia na jêzyk polski pogadanek dla dzieci o ptakach i zwierzêtach po¿ytecznych, takich jak: nietoperz,
je¿, kret, sowa, orze³, kruk, wrona, dziêcio³, kuku³ka, jaskó³ka, w¹¿, jaszczurka,
¿aba, ropucha42. Ich celem jest nie tylko przekazanie wiedzy o budowie, ¿yciu
oraz znaczeniu poszczególnych zwierz¹t w systemie przyrody, lecz przede wszystkim wychowanie do postaw szacunku dla ptaków i zwierz¹t  jako sprzymierzeñców cz³owieka, którym nie wolno dokuczaæ  nie ciskajcie kamieniami w ropuchê, gdy¿ czyni¹c to, pozbawilibycie ogród dzielnego obroñcy. Pozwólcie jej
spe³niaæ spokojnie swoje rzemios³o; wytêpi ona tyle owadów, robaków, ¿e wyda
siê w koñcu mniej brzydk¹. Po¿ytek, jaki przynosi ropucha, jest tak cenny, ¿e
w Anglii prowadz¹ ni¹ handel. Kupuj¹ na rynku ropuchê; ogrodnik niesie j¹ do
domu ostro¿nie, ¿eby jej nie zaszkodziæ; puszcza j¹ swobodnie w ogrodzie albo
w cieplarni  kryszta³owego pa³acu, w którym kwitn¹ najpiêkniejsze roliny. Ropucha poluje tam na stonogi, limaki i inne szkodliwe stworzenia, które mog³yby
zniszczyæ cenne roliny. Wywi¹zuje siê gorliwie ze swego obowi¹zku43.
Na podstawie zaprezentowanych przyk³adów mo¿na stwierdziæ, ¿e Fabre
kszta³towa³ postawy ekologiczne, tak¿e polskich dzieci  przede wszystkim pozytywne postawy wobec rodowiska ¿ycia, podkrelaj¹c wielokrotnie: b¹dcie
dobrzy dla zwierz¹t wszelakich. W okresie Drugiej Rzeczypospolitej jako rodek
dydaktyczny w pracy z dzieæmi wykorzystywano tak¿e niemieck¹ ksi¹¿kê opracowan¹ do u¿ytku szkolnego, pt. Z ¿ycia naszych szkodników i sprzymierzeñców
Alfreda Edmunda Brehma (18291884)  przet³umaczon¹ przez Zofiê Bohuszewiczównê i Helenê Grotowsk¹. Jest to ksi¹¿ka o ¿yciu, obszarach przebywania,
sposobie od¿ywiania i ¿ycia zwierz¹t oraz o ich charakterystycznych cechach.
W poszczególnych jej rozdzia³ach opisano ¿ycie: je¿a, kreta, nietoperza, myszy
39

Por. tam¿e, s. 7.
J.H. Fabre, Z ¿ycia owadów. Pisma wybrane z Souvenirs Entomologiques, t³um. Z. Bohuszewiczówna i M. Górska, Wydanie II, Ksi¹¿nica  Atlas, LwówWarszawa 1925, s. V.
41 Tam¿e, s. VI.
42 J.H. Fabre, Nasi sprzymierzeñcy. Pogadanki o zwierzêtach po¿ytecznych, t³um. Z. Bohuszewiczówna i M. Górska, Ksi¹¿nica  Atlas, LwówWarszawa 1925, s. 19, 39, 53, 86, 97, 114, 118,
124, 139, 162, 191, 199, 204.
43 Tam¿e, s. 208209.
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domowej, winki morskiej, królika domowego, zaj¹ca polnego, lisa, wilka, niedwiedzia brunatnego i lwa44.
6. KSZTA£TOWANIE ZAMI£OWANIA DO WIEDZY O RODOWISKU NATURALNYM
W TWÓRCZOCI DYDAKTYCZNEJ WANDY HABERKANTÓWNY (18711930)
Wanda Haberkantówna popularyzowa³a45 problematykê dotycz¹c¹ procesu
wychowania zdrowego pokolenia Polaków. W tym celów zaleci³a wspó³pracê lekarzy szkolnych z nauczycielami przyrodoznawstwa, fizyki, chemii46 oraz wychowanie dzieci do piêkna (wychowanie estetyczne). Jest równie¿ autork¹ opowiadañ
przyrodniczych dla dzieci47, które by³y wykorzystywane, jako rodek dydaktyczny w praktyce edukacyjnej48, tak¿e w zakresie edukacji ekologicznej dzieci. Na
przyk³ad w opowiadaniu pt. Antek mieciarz uwiadomi³a swoim m³odym czytelnikom, ¿e papier jest ze szmat robiony, które s¹ na mietniku49. Natomiast w opowiadaniu pt. mietnik na wsi  wartoæ odpadków po¿ywienia, zw³aszcza zim¹
dla ptaków i zwierz¹t50.
W swoich publikacjach akcentowa³a wartoæ czystego rodowiska naturalnego w prawid³owym rozwoju cz³owieka, zw³aszcza wie¿ego powietrza, dziêki
drzewom i rolinom51, które otaczaj¹ cz³owieka i korzystnie wp³ywaj¹ na istoty
ludzkie, tak¿e ze wzglêdu na nieocenione walory estetyczne. T³umaczy³a swoim
czytelnikom, ¿e zim¹ obowi¹zkiem ka¿dego jest pomoc okazywana ptakom i zwierzêtom dziêki systematycznemu ich dokarmianiu52. Jest równie¿ wspó³autork¹
44

Por. A.E. Brehm, Z ¿ycia naszych szkodników i sprzymierzeñców z 11 rycinami, t³um. H.
Grotowska, Z. Bohuszewiczówna, Nak³ad Ksiêgarni w. Wojciecha, PoznañWarszawaWilnoLublin 1927, s. 1, 10, 21, 30, 35, 41, 45, 52, 65, 75, 89.
45 Por. B. Hryniewiecki, Udzia³ kobiety polskiej w rozwoju botaniki , s. 15.
46 Por. W. Haberkantówna, dr, wizyt. Ministerstwa W R i O P, Uwagi w sprawie nauczania
higieny w gimnazjach (Referat wyg³oszony na posiedzeniu lekarzy szkolnych w Warszawie dnia 16
lutego 1928 r.), Czcionkami Drukarni w. Wojciecha, Poznañ 1928 (Odbitka z Wychowania Fizycznego (1928), zesz. 6 i 78), s. 6.
47 Opowiadania przyrodnicze Wandy Haberkantówny by³y dostêpne (tak¿e) w bibliotekach
szkolnych.
48 Por. Poradnik dla nauczycieli szkó³ powszechnych , s. 144.
49 W. Haberkantówna, dr, Opowiadania przyrodnicze. Wydanie drugie uzupe³nione z 36 rysunkami Wandy Mayznerówny, Ksi¹¿nica Polska Towarzystwa Nauczycieli Szkó³ rednich i Wy¿szych
Akc. Sp. Kartograficzna i Wydawnicza, LwówWarszawa 1924, s. 4.
50 Por. tam¿e, s. 67. Por. tak¿e W. Haberkantówna, dr, mietnik. Opowiadania przyrodnicze.
Wydanie czwarte uzupe³nione z 33 rycinami, Ksi¹¿nica  Atlas Zjednoczone Zak³ady Kartograficzne i Wydawnicze Towarzystwa Nauczycieli Szkó³ rednich i Wy¿szych, Sp. Akc., LwówWarszawa 1928, ss. 68.
51 Por. W. Haberkantówna, dr, Z naszych wycieczek. Z 53 rycinami, Wydanie II, Wydawnictwo
M. Arcta, Warszawa 1925, s. 66.
52 Por. tam¿e, s. 84. Por. tak¿e W. Haberkantówna, dr, Z naszych wycieczek z 39 rycinami,
Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1918, ss. 104.

192

EDYTA WOLTER

innych opowiadañ przyrodniczych dla dzieci53, dziêki którym mali czytelnicy
mogli lepiej zrozumieæ ekologiczn¹ wspó³zale¿noæ organizmów ¿yj¹cych w ekosystemie stawu i okolicznych mieszkañców: kaczek, limaków, wê¿y wodnych,
¿ab, komarów, wodnych rolin (rzêsa, jaskier wodny) oraz rolin i ptactwa nadbrze¿nego54.
Opowiadanie przyrodnicze (napisane wspólnie z Jadwig¹ Chrz¹szczewsk¹),
powiêcone ekosystemowi ³¹ki, sprzyja zrozumieniu, jak wa¿nym przyrodniczym
bogactwem s¹ ³¹ki, na obszarze których dokonuje siê ekologiczne wspó³istnienie
m.in. kretów, d¿d¿ownic, bocianów, wierszczy, paj¹ków, trzmieli, ropuch i wietlików, kwiatów i motyli55. Poza tym, ich naturalne piêkno mo¿e staæ siê inspiracj¹
dla wychowania estetycznego: ten ( ), komu uda³o siê w s³oneczny czerwcowy
poranek podpatrzeæ tajemnicê kwitnienia traw, powie z pewnoci¹, ¿e widzia³ co
piêknego, wielkiego, choæ nie by³o tam blasków i woni56.
Haberkantówna opublikowa³a tak¿e protoko³y57 z przeprowadzonych lekcji
z przyrodoznawstwa w latach szkolnych: 1918/1919 i 1919/1920, w klasach: pierwszej, drugiej i trzeciej. Stanowi¹ szczegó³owy zapis zrealizowanych lekcji w gimnazjum P.J. Kowalczykówny w Warszawie, w³¹cznie z pytaniami nauczycieli
i odpowiedziami uczniów podczas poszczególnych jednostek dydaktycznych. Na
podstawie protoko³ów mo¿na zauwa¿yæ, ¿e treci kszta³cenia obfitowa³y informacjami naukowymi o organizmach ¿ywych. W protoko³ach zanotowano, ¿e
niektóre dzieci, ucz¹ce siê w klasie pierwszej gimnazjum (nawet jeszcze przed
rozpoczêciem nauki szkolnej, czyli ju¿ od wieku przedszkolnego), okazywa³y
53 Opowiadania przyrodnicze s³u¿y³y jako rodek dydaktyczny podczas lekcji szkolnych. Por.
G.G. Lewis, Program propedeutyki przyrody oraz wskazówki jak nale¿y go przeprowadziæ, t³um.
Z. Wo³owska, s³owo wstêpne K. Chmielewski, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1918, s. 11.
54 Por. J. Chrz¹szczewska, W. Haberkantówna, Opowiadania przyrodnicze I Staw z 26 rysunkami, Wydanie III, Nak³ad Gebethnera i Wolffa, WarszawaKrakówLublin£ódPary¿PoznañWilnoZakopane 1925, s. 19, 53, 57, 61, 70, 85.
55 Por. J. Chrz¹szczewska, W. Haberkantówna, Opowiadania przyrodnicze II £¹ka z 44 rysunkami, Wydanie III poprawione, Nak³ad Gebethnera i Wolffa, Warszawa 1929, s. 53, 58, 67, 97, 105,
107, 120, 123.
56 Tam¿e, s. 48.
57 Stanowi³y rodek dydaktyczny w praktyce edukacyjnej w Drugiej Rzeczypospolitej. Por.
Program nauki w szko³ach powszechnych siedmioklasowych Przyroda, Ministerstwo Wyznañ Religijnych i Owiecenia Publicznego, Wydanie V, Sk³ad G³ówny Ksi¹¿nica  Atlas  Towarzystwo
Nauczycieli Szkó³ Wy¿szych, Warszawa 1925, s. 94. Por. Poradnik dla nauczycieli szkó³ powszechnych. Szczegó³owy rozk³ad materia³u naukowego (Nauczycielskie Konferencje Rejonowe Powiatu
W³oc³awskiego), Sk³ad G³ówny w Ksiêgarni Szkolnej Filji Ksi¹¿nicy Polskiej we W³oc³awku, W³oc³awek 1925. S. 141. Por. Archiwum Akt Nowych w Warszawie; Zespó³ akt: Ministerstwo Wyznañ
Religijnych i Owiecenia Publicznego; Tytu³ jednostki: Wyposa¿enie pracowni biologicznych w gimnazjach polskich  korespondencja, szkice techniczne, wykresy; Daty krañcowe: 1930, sygn. 173
(nr mikrofilmu B  9168)  Haberkantówna. Protoko³y lekcyj przyrodoznawstwa, k. 126; Dzie³a
przyrodnicze dla m³odzie¿y, k. 303.
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zami³owanie do przyrody58 i bardzo interesowa³y siê problematyk¹ przyrodnicz¹
 pielêgnowa³y roliny, hodowa³y zwierzêta i obserwowa³y je w ich naturalnym
rodowisku ¿ycia.
W drugim wydaniu tej publikacji  do protoko³ów za³¹czono skorowidz nazw
oraz spis okazów i pomocy naukowych59. Podobnie zreszt¹, jak w ich trzecim
wydaniu, w którym zosta³a ponadto umieszczona informacja o programie nauki
w szko³ach powszechnych siedmioklasowych: religia (rzymskokatolicka, prawos³awna, ewangelickoreformowana, moj¿eszowa), jêzyk polski, jêzyki obce,
historia, geografia, przyroda, æwiczenia cielesne, piew, roboty, roboty kobiece 
gospodarstwo domowe, rysunki, ogólne wskazówki metodyczne60.
W klasie drugiej w gimnazjum P.J. Kowalczykówny w Warszawie cel edukacyjny uwzglêdnia³ rozbudzenie czynnego zainteresowania i umi³owania przyrody przez bli¿sze z ni¹ obcowanie61 oraz opanowanie umiejêtnoci obserwowania przyrody w ramach lekcji z przyrodoznawstwa, które odbywa³y siê trzy razy
w tygodniu. Wdra¿ano do cenienia przyrody i szanowania jej piêkna62, tak¿e podczas wycieczek do parków miejskich. Na ich podstawie by³y tworzone rysunki
poszczególnych gatunków ptaków, rolin i drzew. W procesie kszta³cenia rozwijano zami³owanie do czytania63 ksi¹¿ek. Na lekcjach przewa¿a³a tzw. sucha wiedza o zwierzêtach, ich rozmna¿aniu oraz o ¿yciu owadów.
Na podstawie protoko³ów z lekcji przyrodoznawstwa, przeprowadzonych
w klasie trzeciej w roku szkolnym 1919/1920, mo¿na stwierdziæ, ¿e w w/w gim58

Por. W. Haberkantówna, dr, Protoko³y lekcyj przyrodoznawstwa odbytych w roku szkolnym
1918/1919 w klasie pierwszej gimnazjum P. Kowalczykówny w Warszawie. Materia³y i opracowania
z zakresu pedagogiki, Ministerstwo Wyznañ Religijnych i Owiecenia Publicznego Sekcja Szkolnictwa
redniego, Ksi¹¿nica Polska Towarzystwa Nauczycieli Szkó³ Wy¿szych, LwówWarszawa 1920, s. 3.
59 Por. ta¿, Protoko³y lekcyj przyrodoznawstwa odbytych w roku szkolnym 1918/1919 w klasie
pierwszej gimnazjum P. Kowalczykówny w Warszawie. Materia³y i opracowanie z zakresu pedagogiki, Ministerstwo Wyznañ Religijnych i Owiecenia Publicznego, Wydanie II, Ksi¹¿nica Polska
Towarzystwa Nauczycieli Szkó³ Wy¿szych, Warszawa 1922, s. 141145 i 146147.
60 Por. ta¿, Protoko³y lekcyj przyrodoznawstwa. Czêæ pierwsza. Materia³y i opracowania z
zakresu pedagogiki, Ministerstwo Wyznañ Religijnych i Owiecenia Publicznego, Wydanie II, Sk³ad
G³ówny Ksi¹¿nica  Atlas Towarzystwa Nauczycieli Szkó³ Wy¿szych, Warszawa 1929, s. 156161
i 162163.
61 Ta¿, Protoko³y lekcyj przyrodoznawstwa odbytych w roku szkolnym 1919/1920 w klasie
drugiej gimnazjum P. J. Kowalczykówny w Warszawie. Czêæ druga. Materia³y i opracowanie z zakresu pedagogiki, Ministerstwo Wyznañ Religijnych i Owiecenia Publicznego, Ksi¹¿nica Polska
Towarzystwa Nauczycieli Szkó³ Wy¿szych, LwówWarszawa 1922, s. 3.
62 Por. tam¿e, s. 10.
63 Por. W. Haberkantówna, dr, Protoko³y lekcyj przyrodoznawstwa odbytych w roku szkolnym
1919/1920 w klasie drugiej gimnazjum P. J. Kowalczykówny w Warszawie. Czêæ druga. Materia³y
i opracowania z zakresu pedagogiki, Ministerstwo Wyznañ Religijnych i Owiecenia Publicznego,
Wydanie II, Sk³ad G³ówny Ksi¹¿nica  Atlas Towarzystwa Nauczycieli Szkó³ Wy¿szych, Warszawa 1927, s. 11.
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nazjum odby³o siê du¿o wycieczek w celu obserwowania przyrody, ze szczególnym uwzglêdnieniem poznania ubarwienia i kszta³tów poszczególnych gatunków
lici. By³y to wycieczki dwugodzinne64 i ca³odniowe65 w Ogrodzie Botanicznym,
£azienkach Królewskich, w lesie  w M³ocinach. Na ich podstawie opracowano
spis zaobserwowanych okazów przyrody.
7. EKOLOGICZNE IMPLIKACJE W TWÓRCZOCI DYDAKTYCZNO
WYCHOWAWCZEJ ZAGRANICZNYCH AUTORÓW, POPULARYZOWANYCH
W DRUGIEJ RZECZYPOSPOLITEJ PRZEZ WANDÊ HABERKANTÓWNÊ
Pod redakcj¹ Wandy Haberkantówny zosta³ opublikowany (przet³umaczony
z jêzyka angielskiego na polski) przewodnik metodyczny dla nauczycieli przyrody, którego autorem jest Eduard Hassenpflug. Jest to cenna publikacja, w której
autor wyjania³ nauczycielom przyrodoznawstwa, ¿e podrêcznik nie mo¿e byæ
jedynym rodkiem dydaktycznym podczas realizowanych lekcji szkolnych. Ma
s³u¿yæ jedynie jako pomoc  zarówno dla nauczycieli, jak i ich uczniów66. Poza
tym, nie nale¿y wymagaæ od uczniów, aby ograniczali siê jedynie do zapamiêtania wiedzy przyrodniczej, lecz umieli obcowaæ z przyrod¹, obserwowaæ organizmy ¿yj¹ce w rodowisku naturalnym. W ten sposób przyroda mo¿e staæ siê im
bliska. Chodzi o to, aby zobaczyæ istoty ¿ywe w rodowisku ( ) aby uczeñ
kocha³ przyrodê, przypatrywa³ siê jej, ws³uchiwa³ siê w szmer strumyka i przygwizdy kosa67. Dziêki bezporednim kontaktom z przyrod¹ kszta³tuj¹ siê wzglêdnie trwa³e  pozytywne postawy, zw³aszcza do przyrody ojczystej.
W omawianym przewodniku metodycznym podkrelono, ¿e nawet w ogrodzie szkolnym mo¿na promowaæ i wcielaæ w ¿ycie ideê ochrony przyrody68, wyjaniaæ uczniom zasady prawid³owoci przyrodniczych. Nale¿y wychowywaæ do
cenienia ponadmaterialnej wartoci przyrody i uczenia siê od niej. Poza tym trzeba uwiadamiaæ wartoæ wszelkich d¹¿eñ spo³ecznych, prowadz¹cych do ochrony przyrody oraz popieraæ ideê ochrony przyrody  zw³aszcza ojczystej  w pro64

Por. ta¿, Protoko³y lekcyj przyrodoznawstwa odbytych w roku szkolnym 1919/1920 w klasie
trzeciej gimnazjum P. J. Kowalczykówny w Warszawie. Materia³y i opracowania z zakresu pedagogiki, Ministerstwo Wyznañ Religijnych i Owiecenia Publicznego, Sk³ad G³ówny w Ksi¹¿nicy Polskiej Towarzystwa Nauczycieli Szkó³ rednich i Wy¿szych, Warszawa 1923, s. 8, 12.
65 Por. tam¿e, s. 9, 17, 94, 103, 104, 113, 125, 129.
66 Por. E. Hassenpflug, Obcowanie z przyrod¹. Przewodnik metodyczny dla nauczycieli przyrody, t³um. K. Czerwiñski, H. Grotowska, B. Kalusza, W. Kotarbiñska, T. Mêczkowska, M. Radwañski, H. Waniczkówna, red. W. Haberkantówna, Ministerstwo Wyznañ Religijnych i Owiecenia Publicznego, Sk³ad G³ówny Ksi¹¿nica  Atlas Towarzystwa Nauczycieli Szkó³ Wy¿szych, Warszawa£ód 1929, s. 131.
67 Tam¿e, s. 171.
68 Por. tam¿e, s. 182.
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cesie kszta³cenia podczas lekcji szkolnych69. Mo¿na to uzyskaæ, na przyk³ad za
pomoc¹ przystêpnie zrealizowanych zajêæ praktycznych, obserwowania zwierz¹t
(pies, kot, koñ, krowa, winia), hodowania rolin doniczkowych, ³¹czenia malowniczych opowiadañ, rysunku i malarstwa z nauczaniem przyrody, badania drobnoustrojów pod mikroskopem, ogl¹dania filmów, przezroczy i fotografii o naturze.
Dziecko ma poznawaæ przyrodê nie po to, aby kolekcjonowaæ jej okazy naturalne, lecz aby j¹ kochaæ ( ) szanowaæ, czciæ ( ) kreowaæ mocne postanowienie chronienia przyrody i kraju ojczystego70. W tym celu w szkole mo¿na eksponowaæ: po pierwsze  przepisy o ochronie przyrody, po wtóre  ¿yczliwie sformu³owane rady, jak chroniæ rodowisko ¿ycia, po trzecie  prace uczniów, za pomoc¹
których dzieci wyra¿aj¹ pozytywne uczucia do przyrody, zw³aszcza mi³oæ.
Omawiany przewodnik metodyczny zosta³ zwieñczony wiadomociami
o ochronie przyrody w Polsce i na wiecie, które napisa³ Stanis³aw Hubert71. Stanowi syntetycznie ujêt¹ informacjê o zagro¿eniach dla rodowiska naturalnego
z powodu eksploatacji bogactw naturalnych, le zorganizowanej turystyki, zamiecania gór i lasów, niszczenia szaty rolinnej oraz p³oszenia fauny. Autor zaleci³ nauczycielom, aby zachêcali dzieci do fotografowania, szkicowania o³ówkiem
oraz malowania rolin  zamiast zrywania (kolekcjonowania) szaty rolinnej:
wpajajmy w nasze dzieci prawdziw¹ znajomoæ ¿ycia otaczaj¹cej przyrody; gdy
m³odzie¿ zrozumie, ¿e i nasze ¿ycie jest podobne do ¿ycia ca³ego mnóstwa otaczaj¹cych nas istot, rolin i zwierz¹t, i jest z nim cile zwi¹zane, to wzbudzimy
w jej umyle szacunek dla tej przyrody, a w sercach mi³oæ ku niej! Wówczas idea
ochrony przyrody stanie siê jej w³asnoci¹ i towarzyszk¹ na ca³e ¿ycie72.
8. ZAKOÑCZENIE
Zaprezentowana twórczoæ dydaktycznowychowawcza stanowi cenne historyczne ród³o drukowane do badañ naukowych w zakresie edukacji ekologicznej w Drugiej Rzeczypospolitej. Nale¿y wspomnieæ, ¿e wród wielu rodków
dydaktycznych w omawianym okresie historycznym funkcjonowa³y tak¿e dzie³a
innych autorów, m.in. Maksymiliana Heilperna, Konrada Chmielewskiego, Ludwika JaxaBykowskiego, Bohdana Dyakowskiego, Adama Czartkowskiego, Hipolity SelmowiczównyGnoiñskiej, Marii LipskiejLibrachowej, Delfiny Gayówny
oraz Bronis³awa Gustawicza, Mieczys³awa Brzeziñskiego, Heleny Grotowskiej,
Aleksandra Janowskiego, Tadeusza Dybczyñskiego, Stanis³awy Niemcówny.
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Por. tam¿e, s. 355.
Tam¿e, s. 357.
71 S. Hubert, Ochrona przyrody w Polsce, w: tam¿e, s. 360.
72 Tam¿e, s. 370.
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Summary
The aim of the article is to explain problems related to the environmental education of children
in the Second Republic of Poland based on selected examples of the work of Maria ArctGolczewska,
Zofia Bohuszewiczówna and Wanda Haberkantówna. The work of these authors, i.e. their stories
for children and textbooks for environmental education, were recommended by the Minister of
Denominations and Public Enlightenment for use in elementary and secondary schools. These stories
and textbooks were intended as teaching aids in environmental education, but had implications for
all overall teaching and educational activities. The authors named above also translated into Polish
and popularized the works of foreign authors, especially the following: A. E. Brehm, A. B. Buckley,
H. Coupin, H. Fabre, E. Hassenpflug, P. Ledoux, G. G. Lewis and E. Thompson. It must be emphasized that the work of these foreign authors were also used as teaching aids during the Second
Republic of Poland.
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równowa¿enia rozwoju w rodowisku ¿ycia, pedagogiczne implikacje ekologii cz³owieka, pedagogika ekologiczna, edukacja ekologiczna w Drugiej Rzeczypospolitej.
S³owa kluczowe: Druga Rzeczypospolita, edukacja ekologiczna, wychowanie ekologiczne,
podrêczniki, proces dydaktycznowychowawczy do ochrony przyrody

