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NAUCZYCIEL CHŁOPÓW 
(KONRAD PRÓSZYŃSKI)

Konrad Prószyński, znany później wśród chłopów zaboru rosyjskie
go jako Prom yk, urodził się 19 lutego 1851 r. w  M ińsku na Białorusi. 
Pochodził z rodziny szlacheckiej zamieszkałej na Białorusi od czasów 
Jana  Kazimierza. Ojciec K onrada nie posiadał m ajątku  ziemskiego, u trzy 
m yw ał rodzinę z lekcji muzyki, a później z zysku z założonej w M ińsku 
fabryki laku. K onrad od 13 roku życia wraz z rodziną przebyw ał na  
Syberii, dokąd deportowano jego ojca za udział w pracach nad przygo
towaniem  powstania styczniowego. Po przybyciu w 1868 r. z Syberii do 
W arszawy utrzym yw ał się sam pracując i równocześnie przygotowywał 
się do egzaminów m aturalnych  jako eksternista. W czerwcu 1872 r. uzy
skał świadectwo dojrzałości i w  październiku tegoż roku w stąpił na W y
dział P raw a U niw ersytetu Warszawskiego. Prószyński studia ukończył 
w 1876 r. Jeszcze jako student zaczął zajmować się pracą nad tw orze
niem  elem entarzy. Od tego roku tworzył i drukow ał coraz to nowe ro 
dzaje elem entarzy. Ze względu na brak  w ystarczającej liczby szkół i z po
wodu ich rusyfikatorskich wpływów starał się dać chłopom środek za
stępczy do walki z analfabetyzm em , swoje udoskonalone elem entarze. 
Pierw szy, w form ie książkowej, wyszedł w 1875 r. Elem entarz, na k tó 
ry m  nauczysz się czytać w  5 albo 8 tygodni. Ten właśnie elem entarz 
autorstw a Prószyńskiego-Prom yka m iał najw iększe powodzenie. W 1916 r. 
nakłady 62 edycji osiągnęły liczbę 1240 tys. egz. Drugi elem entarz, w yda
ny  w 1879 r. pt. Obrazkowa nauka czytania i pisania oraz elem entarz  
dla samouków, m iał służyć tym  wszystkim, k tórzy bez pomocy w ykw a
lifikowanego nauczyciela chcieli się uczyć czytania i pisania. Szerokością 
swego zakresu tem atycznego Obrazkowa nauka  przewyższała wszystkie 
inne elem entarze. K ry tyka  fachowa bardzo pozytyw nie oceniała elem en
tarze Prom yka. Gdy w 1892 r. urządzono w Londynie w ystaw ę elem en
tarzy, spośród 500 nadesłanych egzem plarzy z różnych stron św iata uzna
no za najlepszy polski elem entarz — Obrazkową naukę  Prom yka.

Równocześnie z pracą nad udoskonaleniem  elem entarzy Prószyński 
pisał broszurki popularnonaukowe. Taką pierwszą jego rozpraw ką była 
broszurka O księdzu Stanisławie Staszicu. Prom ykow i chodziło o uka
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zanie w tej książce wzoru wielkiego Polaka, postaci godnej do naśladowa
nia dla potomnych. Jako popularyzatora cechuje Prószyńskiego w ielka 
różnorodność zainteresowań. P isał prace popularnonaukowe z dziedziny 
przyrody, geografii, historii, h istorii litera tu ry , praw a, a naw et rolnic
twa. Nowatorstwo i wielkość Prom yka jako pisarza ludowego i autora 
elem entarzy polegała na  tym , że stw orzył on swoisty styl pisania dla 
chłopów. Jego książki wyróżniały się spośród innych tego typu w ydaw 
nictw  przejrzystą treścią, przystępnością form y. Udowodnił przekony
wająco powodzeniem swych książek, wysokością ich nakładów, liczbą 
wydań, że można na wsi rozwijać czytelnictwo lite ra tu ry  wartościowej. 
K ry tyka fachowa um iała docenić talen t pisarski Prom yka i jego um ie
jętności przem aw iania do chłopów. Najważniejsze czasopisma w arszaw 
skie wysoko oceniały w alory jego książek przeznacznych dla ludu.

Prószyński w 1878 r. zdecydował się poświęcić wyłącznie pracy oświa
towej wśród ludu. W tymże roku otworzył własną księgarnię w  W ar
szawie i nastaw ił się na zaopatryw anie rynku wiejskiego. Za pośred
nictwem  księgarni nawiązał kontakty  z chłopami i ludźm i zajm ującym i 
się spraw am i oświaty na prowincji. Zachęcony pozytyw ną oceną swej 
działalności przez prasę warszawską, otworzył pismo dla chłojów — 
„Gazeta Św iąteczna”.

W okresie starań o uzyskanie koncesji na „Gazetę Św iąteczną” P ró 
szyński miał już gotowy pro jek t założeń organizacyjno-program owych 
m ającego powstać pisma. W specjalnym  liście rozesłanym  w 1880 r. do 
różnych oświatowców na prowincji zapowiadał, że jego pismo będzie 
przeznaczone dla najszerszych w arstw  ludu, naw et dla tych osób, k tóre 
posiadały zaledwie początkową um iejętność czytania. Zdawał sobie spra
wę z tego, że może zrealizować swe plany wówczas, gdy „Gazeta Świą
teczna” będzie się odznaczać, podobnie jak jego elem entarze i broszurki 
popularnonaukowe, prostotą i jasnością języka.

Pierw szy num er „Gazety Św iątecznej” ukazał się w  początkach stycz
nia 1881 r. i nie zawierał żadnych bliższych danych o planach redaktora. 
Założenia program owe „Gazety Św iątecznej” ukształtow ały się w pierw 
szych pięciu latach istnienia pisma. W późniejszym  okresie, mimo że 
powiększyła się objętość tygodnika, nie zmieniło się jego oblicze. Redak
tor zamieszczał artyku ły  popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy 
oraz różnorodne wiadomości z życia ówczesnej wsi i całego społeczeń
stwa. Publikow ał inform acje dotyczące funkcjonowania samorządów 
gm innych, szkół elem entarnych, spraw  oświatowych, wiadomości z życia 
religijnego ludu oraz wieści ze świata. Prószyński zam iast artykułów  
wstępnych, k tóre zamieszczały wówczas niem al wszystkie gazety w ar
szawskie, na pierwszej stronie „Gazety Św iątecznej” publikował zwykle 
krótkie inform acje, tzw. nowiny.

Serw is inform acyjny Prószyński opracowywał na podstawie wiado
mości podawanych przez prasę codzienną oraz listów do redakcji, napły



K O N R A D  P R Ó S Z Y Ń S K I 87

w ających od czytelników ze wsi.. Z pism warszaw skich czerpał inform a
cje o w ydarzeniach polityczno-społecznych w k ra ju  i na świecie, a od 
czytelników dowiadywał się o ważniejszych faktach z życia wsi w K ró
lestwie. Prószyński w początkach swej działalności redaktorskiej w yraź
nie podkreślał, że znam ienną cechą wyróżniającą „Gazetę Św iąteczną” 
od innych pism jest szerokie uwzględnienie aktualności. W 1882 r. zwró
cił się po raz pierwszy z apelem  do chłopów, aby nadsyłali swoje ko
respondencje do „Gazety Św iątecznej” . W odpowiedzi na ten apel za
częły napływ ać liczne listy  ze wsi. Korespondenci pisali w nich o swych 
kłopotach, radościach, o pracy urzędów gm innych, budowie kościołów, 
uroczystościach kościelnych w swoich parafiach i o różnych w ydarze
niach z życia wsi. W 1885 r. napływ listów był tak  duży, że redaktor 
starał się instruować czytelników pisma, aby pisali możliwie zwięźle 
i tylko o spraw ach najważniejszych. Redakcja pism a publikow ała co ty 
dzień kilka korespondencji chłopów, niektóre z nich, mogące zaintereso
wać ogół czytelników, zamieszczała na pierwszej stronie tygodnika. W ięk
szość listów Prom yk drukow ał w form ie notatek bez podawania nazwiska 
korespondenta. Od 1886 r. ukazywały się co pewien czas na łam ach „Ga
zety” opracowane przez chłopów opisy gospodarstw  wzorowych.

Redakcją „Gazety Św iątecznej” kierował K onrad Prószyński od po
czątku jej istnienia aż do swej śmierci w 1908 r. Jego a rtyku ły  i notatk i 
w ypełniają większą część kolum n tygodnika. Swoje artyku ły  podpisywał 
nazwiskiem lub pseudonimem. W „Gazecie Św iątecznej” jest także wiele 
jego nie podpisanych artykułów . Najczęściej zdarzał się podpis: Pisarz 
G azety Świątecznej lub pierwsze litery  PGŚ. Prowadzenie „Gazety Świą
tecznej” obciążyło Prószyńskiego dużymi obowiązkami. Na nim spoczy
wał nie tylko ciężar dostarczenia m ateriału  redakcyjnego, ale opraco
wanie m ateriałów  napływ ających od czytelników i przeprowadzanie ko
rekt. Przez wiele la t organizował także kolportaż pisma. Dopiero około 
1898 r. spraw y adm inistracyjne dotyczące sprzedaży „G azety” i jej funk 
cjonowania powierzył znanem u księgarzowi warszawskiem u, wydaw cy 
kalendarza Strzecha rodzinna, Edw ardowi Kolińskiemu.

Prom yk um iał pozyskać do w spółpracy kilku zdolnych dziennikarzy. 
W pierwszych latach pewne pomocnicze czynności w prowadzeniu pisma 
wykonyw ał Ju lian  Laskowski, podpisujący się pseudonim em  Korabicz, 
późniejszy wydaw ca „Echa Łomżyńskiego”. Na łam ach „Gazety Świą
tecznej” pisyw ał na tem aty  społeczno-oświatowe i rolnicze. W tym  sa
m ym  okresie współpracowała z „Gazetą Św iąteczną” Cecylia Gładkow- 
ska, znana czytelnikom  jako Ju lian  Morosz. Oprócz artykułów  na tem a
ty  społeczno-oświatowe publikow ała ona na łam ach tygodnika powiastki 
i opowiadania. Po jej śmierci zaczęła współpracować z pismem młoda, 
zdolna pisarka ludowa, Am elia Bortnowska, k tóra w  redakcji pełniła 
funkcję sekretarza. Należała ona do najbliższych współpracwników P ró 
szyńskiego. W późniejszych latach, z powodu choroby Prom yka, Bort-
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nowska zastępowała go na stanow isku kierow nika redakcji „Gazety Świą
tecznej”. Pisyw ała na tem aty  pedagogiczne, gospodarcze i społeczne.

Prószyński opracowywał redakcyjnie m ateriały  napływ ające od współ
pracowników; zastępował w yrazy obce polskimi oraz przerabiał ich styl. 
Dość często zdarzało się, że do tekstu  jakiegoś artyku łu  wprowadzał 
swoje objaśnienia. Z tego względu język tych m ateriałów  był podobny 
do innych, publikow anych przez pismo, co sprawiało, że z zaw artej w 
nich wiedzy mogli korzystać ludzie, którzy mieli opanowane zaledwie 
początki czytania. Styl Prom yka odznaczał się jasnością i zwięzłością. 
S tara ł się tak  komponować artykuły , aby nie były monotonne i suche. 
Cechą charakterystyczną języka Prom yka była obrazowość. A rtykuły  
były przeważnie niewielkie, prostej konstrukcji.

Prom yk zdecydowanie odcinał się od daw nych prądów  oświatowych 
w yrosłych na gruncie ustro ju  stanowego, dla k tórych typowe było tra k 
towanie chłopów jak  dzieci. Jako zwolennik pozytywizm u przeciw staw iał 
się też przekonaniom  przedstaw icieli klas posiadających, że ośw iata ludu 
powinna mieć charak ter patronacki; uważał za niewłaściwe poddawanie 
m as chłopskich wyłącznem u wpływowi wychowawczemu dworu. Kon
cepcje ideowo-wychowawcze Prószyńskiego świadczyły o tym , że był on 
zwolennikiem dem okratycznych wzorców wychowania.

W celu pozyskania nowych, zdolnych pracowników Prószyński ogła
szał co pewien czas konkursy na powiastki i artykuły . W 1885 r. skie
rował po raz pierw szy do autorów  apel o napisanie dla chłojów powiastki 
rozśmieszającej, a zarazem  „pożytecznej i zrozum iałej dla wszystkich po 
wsiach i m iastach” o objętości od 300 do 800 wierszy. Na nagrodę P ró 
szyński przeznaczył 100 rubli. W składzie pierwszego sądu konkursowego 
było wielu w ybitnych w arszaw skich publicystów, dziennikarzy i dzia
łaczy społecznych. Kom isja rozpatryw ała 63 powiastki, k tórych autorzy 
ubiegali się o nagrodę. Prom yk ogłosił w 1888 r. drugi konkurs nie tylko 
na napisanie powiastki, lecz także artyku łu  o treści społecznej lub po
święconego jakiejś gałęzi wiedzy. Do 1903 r. odbyło się jeszcze kilka 
takich konkursów. System atyczne ich urządzanie umożliwiło redakcji 
zgromadzenie ciekawych utwOrów oraz wartościowych artykułów  popu
larnonaukowych.

Trudności związane z brakiem  stałej kadry  współpracowników u jaw 
niły się zwłaszcza na przełomie XIX i XX w. W tej sytuacji główny cię
żar wypełniania szpalt „Gazety Św iątecznej” spadł na barki redaktora. 
Przypuszczać należy, że prócz porad rolniczych, listów do czytelników, 
resztę objętości pisma Prószyński w ypełniał swoimi artykułam i i no tat
kami.

Prom yk szukał różnych sposobów wyjścia z tej sytuacji. Zamierzał 
początkowo znaleźć utalentow anego współpracownika, k tó ry  by odciążył 
go od części obowiązków redaktorskich. Z tą myślą ogłosił w 1897 r. 
konkurs na „zastępcę pisarza” „Gazety Św iątecznej”. Jednakże kom isja
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oceniająca kw alifikacje kandydatów  na podstawie nadesłanych utw orów  
nie znalazła nikogo, odpowiadającego warunkom . Dlatego też w  dw a 
lata  po ogłoszeniu konkursu snuł plany sprzedania „Gazety Św iątecznej”. 
W liście do Adama Szymanowskiego zwierzał się, że chętnie odsprzedałby 
tygodnik spółce ludzi zaufanych, w  której sam zachowałby jeden udział. 
W 1905 r. rozpoczął naw et pertrak tacje  o nabycie pisma adwokat, znany 
działacz społeczny — Antoni Osuchowski. Prószyński jednak nie sprze
dał tygodnika i kierował nim  do końca życia.

Redaktor „Gazety Św iątecznej” za najpilniejszą potrzebę wsi uw ażał 
upowszechnienie oświaty. Dlatego bacznie śledził funkcjonowanie i roz
wój szkolnictwa elem entarnego na wsi. W początkach swej pracy redak
torskiej w yrażał pogląd, że ze względu na duże zaniedbanie w dziedzinie 
rozwoju szkolnictwa na wsi należy popierać każdą akcję, k tóra przyczy
niałaby się do zmniejszenia liczby analfabetów. W tym  okresie usilnie· 
zachęcał chłopów do otw ierania jak najw iększej liczby szkół elem entar
nych na wsi. -

Prószyński przypom inał, że część dzieci w iejskich po zdobyciu w y
kształcenia elem entarnego powinna uczyć się zawodu, a niektóre kształ
cić się dalej. Przede w szystkim  zachęcał bogatszych chłopów do odda
w ania w yróżniających się w nauce dzieci do szkół średnich. P rom yk, 
zajm ując się jeszcze przed powstaniem  „Gazety Św iątecznej” opracowa
niem  różnych projektów  zwalczania analfabetyzm u, w czasie redagow a
nia „Gazety Św iątecznej” precyzował je i w ysuw ał nowe koncepcje roz
woju oświaty. Uważał też, że można walczyć z analfabetyzm em  w drodze 
działalności społecznej.

Dlatego stale tłum aczył chłopom, że każdy z nich powinien m ieć 
przynajm niej wykształcenie elem entarne, które jest potrzebne dla lep
szego gospodarowania i um iejętnego załatw iania spraw  w  życiu codzien
nym. Rady i pro jek ty  Prom yka padały na podatny grunt; w zrastało za
potrzebowanie wśród chłopów na oświatę elem entarną.

Na pytanie staw iane przez ówczesnych działaczy oświatowych, kto 
m a się zajmować problem am i oświaty na wsi, Prom yk daje jednoznacz
ną odpowiedź. On pierwszy twierdził, że ludność w iejska może w łasnym i 
siłami podnieść znacznie poziom własnego wykształcenia; uważał, że chło
pi w inni sami uczyć swoje dzieci i swoich sąsiadów. Już w  1881 r. ape
lował do czytelników, aby pilnie korzystali z publikow anych na łam ach 
„Gazety Św iątecznej” wszelkich porad i wskazówek dla uczących się. 
Zachęcając czytelników tygodnika do pracy oświatowej w ich środowi
skach, obiecywał, że pismo będzie system atycznie udzielać porad w za
kresie samokształcenia. Radził nie tylko nauczać dzieci, lecz także do
rosłych.

„Gazeta Św iąteczna” nie tylko pobudzała chłopów do nauki czytania 
i pisania, lecz także sama stanow iła ważny ośrodek podnoszący poziom 
ośw iaty m as chłopskich. Prószyński tak  kształtow ał treść gazety, aby
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uczyła i bawiła swoich czytelników. Tygodnik m iał bogate działy popu
larnonaukow e z zakresu historii, geografii, przyrody; przynosił cieka
wostki, opisy krajów, narodów, podróży, życiorysy ludzi zasłużonych, 
Prószyński wskazywał, że zadaniem  „Gazety Św iątecznej” jest szerzenie 
czytelnictw a wśród chłopów, wychowania ich na ludzi praktycznych, po
siadających wiadomości z zakresu techniki rolniczej, słowem dobrych 
gospodarzy, zadowolonych ze swojego losu i stroniących od polityki. P ró 
szyński starał się tak  dobierać m ateriały , aby inform acje rozw ijały um y
sły  i horyzonty poznawcze czytelników.

Gdy w latach 1905— 1907 całe pokolenie chłopów, które poznawało 
św iat z „Gazety Św iątecznej”, zaczęło iść własną drogą, K onrad P ró 
szyński nie dotrzym ał m u kroku. Nie rozum iał nowych przem ian w ży^ 
ciu wsi, jakie nastąpiły  po powstaniu w Królestw ie ruchu ludowego. 
W prawdzie nie potępiał oficjalnie ludowców, lecz ich ideały społeczno
-polityczne pozostały m u obce.

Zm arł w W arszawie 8 lipca 1908 r., został pochowany na Cm entarzu 
Powązkowskim.

S. K i e n i e w i c z ,  D ram at tr ze źw ych  entuzjastów . O ludziach pracy  organicz
nej,  W arszawa 1964; Z. K m i e c i k ,  „Gazeta Ś w ią teczn a” za red a k tors tw a  K o n 
rada  P rószyń sk ieg o -P ro m yk a , W arszawa 1973; S. R e y m o n t ,  Zycie i działalność  
K onrada  Prószyńskiego (K azim ierza  Promyka),  W arszawa 1948.


