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CZESŁAWA MYKITA-GLENSK 

PUBLICYSTYKA GUSTAWA MORCINKA NA ŁAMACH 

,,MIESIĘCZNIKA PEDAGOGICZNEGO" 

Literacka sylwetka Gustawa Morcinka oczekujre wprawdzie nadal 

swego monografisty, ale często lbyła i jest tematem opracowań, artyilru

łów czy rozpraw, głównie Zdzisława Hierowskiego, Witolda 'Nawrockie

go, Jana Pierzchały i Michała Głow.ińskiego 1. 'Prace te i ·pomniejsze 

artyikuły lkwestie przedliterackiej czy paraliteracki€j twórczości później

szego pisarza lkwitują najczęściej paruzdaniową informacją. Jedynie 

artykuł Krystyny H€ski€j-Kwaśniewskiej 2 wnosi więcej szczegółów na 

temat kon�aktów Morcinka ze współczesnymi mu periodykami. Do mo

mentu debiutu publicystycznego na łamach „Dziennilk:a Cieszyńskiego" 

w 1920 r. 3, gdzie zamieścił on Wspomnienie z przewrotu w listopadzie 

1918 r., aż do 1928 ·r., kiedy jego nazwisko pojawiło się na łamach poz

nańskiej „Tęcey" 4, pozostawał Morcinek pisarzem stricte regiona1nym, 
zasilając swymi artykułami, nowelami, powieściami w odci:nlk:ach głów

nie periodyiki cieszyński·e, rzadziej już katowickie. Dorobek tego okresu, 

przede wszystkim dziennikarski i drobnoprozatorski, osiąga 1:i.czlbę 48 po

zycji s. Pełny zestaw mbliograficzny jego twórczości, uwzględniający 

również dorcilbek d:ziennika:rski, sporządził Ludwik Brożelk: 6• 

W zestawieniu tym iZlnajdziemy trzynaście artyikułów drukowanych 

w latach 1924-1938 na łamach „Miesięcznika Pedagogicznego", organu 

1 Z. H i  er o ws k i, Życie literackie na Sląsku w latach 1922-1939, Katowice 
1969; W. N a w r o c k  i ,  O pisarstwie Gustawa Morcinka, Katowice 1972; Z .  J. N o
w a k, Problemy twórczo§ci G. Morcinka (Zaranie Śląskie, 197 4 ,  nr 3, s. 49 4-506). 

2 K .  He s k a - K w  a ś n i e  ws ka, Współpraca Morcinka z „Zaraniem Slą

skim" (Z eszyty Naukowe Wyższej 'Szkoły Pedagogicznej w Katowicach, nr 40: 1967, 
Prace Histor yczno-Literackie, z. 4 s. 241-259). 

3 L. M. B a r t e  1 s k i, Polscy pisarze współcześni 1944-1970, Warszawa 1972,
s. 202.

4 H i  er o ws k i, op. cit., s. 36.
s J. K u  c i  a n ka, Listy Gustawa Morcinka do Władysława Orkana· (Zaranie 

Śląskie, 196 4 ,  nr 2, s. 327). 
6 L. Br oż e k, Twórczość G .  Morcinka 1923-1953. Zarys bibliograficzny (Śląsk

Literacki, 19 5 4, nr 9, s. 169-170). 
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Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Cieszynie. Zaczął on ukazy
wać się w 1892 r. staraniem .grupy patriotów cieszyńskich, skupionych 
,wokół pierwszego i długoletniego :redaktora pisma, Jerzego Kubisza. 
,,Miesięcznik Pedagogiczny", niema·l rówieśnik Morcinika (ur. 1891 r.), 
pojawiał się przez 48 lat, służył nauczycielstwu śląskiemu, informował 
o sprawach związanych z nauczaniem, wychowaniem, przynosił artykuły
popularnonaukowe z zakresu geografii, przyrody, historii, etnografii,
gruni:ował świadomość narodową Polaków na Sląsku Cieszyńskim.

,,»Miesięcznik Pedagogiczny« wychował trzy pokolenia nauczyciei.i 
śląskich: pierwsze, !które z ,niemiecikiej szkoły nie wyniosło prawdziwej 
wiede;y ci narodzie po,lskim, jego dziejach i kulturze; drugie, które już 
miało pełną świadomość narndową, czemu d1iJ.łO wyraz; !biorąc udział 
w wydarzeniach historycznych w listopadzie 1918 ·roku; trzecie wreszcie 
pokolenie l!lauczycieli wyrastało już w Polsce niepodległej, a później 
stanęło w 1939 r. w jej obronie, ponosząc może największe ofiary. W tym 
właśnie wychowawczym oddziaływaniu leży chyba największa zasługa 
»Miesięcznika Pedagogicznego«" 1. 

,Pierwszy artykuł Morcinka, za•tytulowany Znaczenie biblioteki szkol
nej dla młodzieży, ukazał się w trzecim numerze „Miesięczniika" 
w 1924 r. Kim_ 1był debiutant? Przede wszys1Jkim nauczycielem, który 
od 1920 r. uczył rw szko'le w Skoczowie, prowadząc tam także ibiblio-te'kę 
szkolną, w,nildiwym o'bserwatorem środowrska i ·te·renu swej pracy za
wodowej, gotującym się do debiutu literackiego w 1925 T., kiedy to 
katowicka „Polonia" przyznała mu nagrodę za nowelę Snieg w słońcu, 
wchodzącą w cykl nowelistyczny jego deb1utu !książkowego Serce za 

• tamą (1929). Pracując w sz'kolnic-twie do 1936 r. Morcinek zyskiwał co
raz ro11:leglejszą sławę 'literacką, o czym świadczą również wzmianki,
recenzje zamieszczane w „Miesięczniku Pedagogicznym". Jednocześnie
l!lauc,zyciel skoczowski zasilał wytworami coraz łlardziej -talentem zna
cz-onego pióra im1y śląski periodyk społecmo-kul'turalny, ,,Zaranie Slą
skie", gdzie w latach 1929-1939 zamieścił 13 nowel i opowiadań. W pią
tym roczniku „Zarania" z.najdziemy także utwory poetycikie zdecydo
wanego przecież prozaika, jak Radość spoczynku, Cisza w kopalni, Kie
dy maki kwitną s.

Publicystyka zawarta w „Miesięcznilku Pedagogicznym" wyrastała
głównie z doświadezeń, jakich dostarczała Morcinkowi praca w szkole,
które traktował jaiko pretekst, punkt wyjścia do poruszenia !kwesti:i
obchodzących go l!lie tylko ja!ko wychowawcę, lecz także olbywatela
zaangażowanego w kszfałtowanie ,nowego społeczeństwa okresu między
wojennego. Wielce wymownym .prz)'lkładem jest zamieszczony w 1925 r.

7 E. P a  s e k, ,,Miesięcznik. Pedagogiczny" - czasopismo nauczycielskie w la
tach 1892-1939 (Przegląd Historyczno-Oświatowy, 1975, nr 2, s. 307; o związkach 

pisarskich MoTcinka z „Miesięcznikiem" - s. 305). 

s H e s  k a - Kw a ś n i e w  s k a, op. cit., s. 256. 
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aTty,kuł pt. Obraz w szkole, tktÓTego treść - sądząc na podstawie tytu
łu - 'kwa'lifilk:owa�by tekst do opracowa.ń wyłącznie metodycznych. 
W połowie grudnia 1924 r. ,,Ognisko" skoczowskie odbyło w miejsco
wej polskiej szkole drugie swe posiedzenie, na któTym G. Morcinek 
przeprowadził w II !klasie Szkoły Wydziałowej ,,ciekawą i oryginalną 
lekcję na temat opisywania abrazu artystycznego", uzupełniając wywód 
obszernym referatem. ,,Lekcja w�bud:ziła nadzwyczajne zainteresowanie 
głównie z powodu doskonałego prowadzenia, zaś referat dał powód do 
obszernej dyskusji na tema't tak zaniedlbanego w naszych szkołach dzia
łu pracy wychowawczej" 9, ,Publikowany w „Miesięczni/ku" materiał 
urósł do roizmiarów ,około 23-stronri.oowej rozprnwki. Metodyk wypo
wiedział się na sześciu stronach; ,znakomiita wi�szość telkstu to głos 
myślącego pedagoga, wychowawcy, tym 'bardziej sugestywny, ·że oddane 
kwestiom wychowania patriotycznego pióro potraiktowało problem !bardzo 
wśzechstronnie, w sposób literacko atra1kcyjny, z jakim nieczęsto spoty
kali się uczes>tnicy posiedzeń kółka s1Jmozowskiego. PotTzeibę i walory 
wychowania estetycznego wywodzi autor z dzieł autorów polskich i za
granicznych. I przy 1tej okazji znajdz·ie Morcinek sposobność do przed
stawienia argumentacji na '1:emait roli, jalką w eduk·acji narodowej może 
odegrać nie tylko - uprzywilejowana jak dotąd - poeQ:ja. ,,Bogatym 
a niewyczerpanym źródłem wychowania narodowego, z k.tórego hojnie 
·można czerpać, jesit nasze malarstwo" 10. -

,,.. 

Orientując s,ię rw socjalrno-kuHuralnym poziomie śirodowi,ska domo
wego uczniów, p<JZibawionego niemal całkowicie możliwości este'tyczrnego 
oddziaływania na uczniÓ'w (niski poziom ma1eTialny i i:n1eleiktualny ro
dziców, lbrak tradycji), autor artykułu tym większy dbowiąze'k nakłada 
na szkołę. Dolbrze przygotowany pedagog, i to nielkoniecznie nauczyciel 
rysunku, lecz '1:akże ,polonista, może wykorzystać wartościowy materiał 
do nauki o Polsce, polskiego języka i literatury. Marei.nek utrzymuje, że 
,,·czytanie obrazów wkracza w samo centrum nauczania języika, ćwiczenia 
te pociągają bez wyjątku wszystkich uc,:zniów, ćwiczenia języikowe wiążą 
się nierozdzielnie z obiektem widzialnym przez nas wszystkich, może 
więc podlegać ścisłej kontroli całej ,klasy" 11• Uwadze autora nie uchodzi 
także aspekt kulturotwórczy opisanego procesu, wywołujący oprócz 
doznań estetycznych próby samodzielnej, własnej, oryginalnej twóTczo
ści. Część czysto metodycZtna stanowi opis leikcji poświęconej analizie 
barwnej Teprodukcji obra'Zu KaspTa- Żelechowskiego Wywłaszczenie. Inną 
propO'zycją wzorca metodycznego jest „Lekcja praJktyczna z rozbioru 
obrazu w klasie 3 wydziałowej Odpoczynek żniwiarzy. W. Wodzinow
skiego" 12•

9 „Miesięcznik Pedagogiczny", 1925, nr 1, s. 26. 
10 Tamże, nr 2, s. 38. 
11 Tamże, nr 3, s. 70. 
12 Tamże, nr 12, s. 327-333.
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W kręgu problematyki bliskiej doświadczeniom z 1terenu szikoły -
pod piórem Morcinka zyskującym jednak znacznie rozleglejszy aspekt -
jest jego pierwszy, wspomniany już artykuł Znaczenie biblioteki szkol

nej dla młodzieży 13. Uzmysławiając czytelnikowi trudności, jakie napo
tyika nauczyciel w wychowaniu młodzieży, poddanej do niedawna 
w,pływom szkoły auS'triackiej, stwierdza wprost: ,,Jednym z najslrutecz
niejszych środków, wspomagających nauczyciela w pracy szlkolnej nad 
językiem oj-czyS'tym, nad wpojeniem w młode umysły tych wszystikich 
wiadomości o Polsce dawnej i współczesnej, które mają tworzyć usw1a
domimego obywatela polskiego - jest porządna biblioteka szkol
na" 14. 

Biibliotelkę szkolną w Skocmwie założył nauczyciel, lbyły oficer z biu
ra plebiscytowego, który przywiózł z Warszawy-w plecalku !kilkadziesiąt 
książek, a .potem drogą składelk, głównie samych dzfeci, uzupełniano 
zasób bifblioteiki, dochodząc po trzech latach do lic.zby 670 tomów, z cze
go około 40°/o stanowiły powieści i popularne prace historyczne, około 
200/o !książki ,przygodowe, 220/o powieści o'byczajoy.re, 140/o powiastki, 
legendy, !baśnie, około 4°/o poezje i ,pozycje naulkowe. INajl'iczntej repTe
zentowani autorzy to: Sienkiewicz, Kraszewski, Prus, Konopniclka, Przy
borowslki, Reymont, Dygasiński, Sieroszewski, a z olbcych: Hoffmann, 
Verne, Cooper i Kipling. W rozważaniach na temat poczytności różnego 
rodzaju ks1ią·żelk wśród mlod:zieży 'Morcinek znów 'zwraca uwagę na rolę 
polskiej !książki w lkształibowaniu osobowości dziecka, do tej pory poz
bawionego kontalktu z dziełami polskiej Hteratury, ·z Połską w ogóle. 
Co więcej: ,,Dzieci pożyczane książki przynoszą do domu, gdzie dotych
czas !książki nader rzadkim ibywały gościem . . . Zdarz•a się także często, 
że rrodzice, s·zczególnie w miesiącach zimowych prroszą przez dzieci 
o książki do czyta·nia. I tutaj ibiblioteka szkolna zastępuje lbibli:otekę
publiczną dla sfarszych, 'ba; nawet osiąga więcej niż tamta. Z bi!bliotelki
,publicznej korzysta zwylkle szczupłe S'tosunikowo gTOno czytelników
spośród sferr uświadomionych, przewamie z inteligencji. Książka z bi
ibhoteki szikolnej, prrzyniesiona do domu przez ucznia, dostaje się do
rąk taikiqh ludzi, których łby żadna namowa ani agitacja nie skłoniła do

. tego, by zapisać się na członka jakiejś czytelni czy biblioteki" 15, 

Stwierdzenie to naibiera specjalnego znaczenia, gdy uświadomimy 
soibi€, że zaledwie pa1rę lat minęło od momentu wcielenia Ś'ląsika Cieszyń
skiego w organizm pańS'twowości pólslkiej i ta mimowolna, lecz jakże 
ważna z punktu widzenia :polskich i<nteresów, metoda -reedukacji naro
dowej ludności cieszyńskiej poprzez poszerzenie wpływu szkoły na do-

1s Tamże, 19.24, nr 3, s. 81-85.

14 Tamże, s. 81. 
1s Tamże, s. 84. 
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rosłą część społeczeństwa ,została ·bardzo dobitnie za1anonsowana przez 
naruczyciela szkółki ludowej. 

W artykule zatytułowanym W obronie współczesnej literatury dla 

dzieci i młodzieży 16 Mnrc1ne'k broni literaitu['y fanfastyczno-baśniowej, 
podróżniczej, jej walorów dydalktyczno-wychowawczych, przy czym 
motyw instynktownej omany ,bhskiego w poźniejszej twórczości ,gatun
ku nie odgrywał ;rol'i. zasadniczej; polemizował iprzede wszystkim po'lo-
1nista i wychowawca. •

Z arty,kułem 1tym koresponduje wypowiedź Morcinka na marginesie 
obrad komisji podręczników s:zJkolnych w Katowicach 17. Używane wów
czas na Śląsku wypisy Callego czy Niewiadomskiej stały się przedmio
tem krytycznej oceny, jako że - zamieszczając urywki dziel wyh_itnych 
polskich pisarzy - pozostawały w swej warstwie symtboliczno-nastrojo
wej niezro:oumiałe dla młodego odbiorcy z uwagi na cechy stylu prezen
towanych autorów. Ne dawały one pojęcia o literaturze współczesnej, 
.ponieważ nierównomierność propozycji' w i:ch ,prezentowaniu deformowała 
rzeczywis,ty obraz, a nasycenie tekstów zwrotami gwarowymi innych re
gionów nie mogły skutecznie uczyć Ślązaków poprawnej polszczyzny. Tak
że świat pojęć i emocji był zbyt odległy dla śląskiego dzieeika, a już 
z pewnością wymagały rewizji fragmenty naiwiązują,ce do martyrologii 
narodu z okresu niewoli. ,,Opierając się na owych spostrzeżeniach, poczy
nionych w klasie, musimy dojść do przekonania, że tego rodzaju patrio
tyzmem wpajanym dzieciom - zwłaszcza tu na kresach - i w dobie 
obecnej., nie osiągniemy celów, zakreślonych przez wychowanie narodo
w·e" 18• 

Morcinek pos1tuluje !egionalizm uwzglądni,ający indywidualności te
rytorialne, ,gospodarcze i kultrurowe regionu przemysł,owego·. Zamiast 
dość przypadkowego montażu fragmentów ,tekstów, ·lepszemu poznaniu 
twórczości polskich pisarzy słrużyłalby lektura szkolna, tanio i popularnie 
wydana. Byłalby ona dostępna dla najszerszego odbiorcy, a jednocześnie 
mo,głalby za,pewnić wszechstronniejsze kształtowanie osolbowości, nie 
ograniczając się wyłą•czn'i.:e do urabiania cech uczuciowy.eh, postaw altru
istycznych Hp. Morcine!k zdecydowanie opowiada się za tym, by miejsce 
literatury „zaduszkowej" zajęły opisy sławiące czynne, alktywne życie, 
,bohaterstwo nie tylko bi1tewne, lecz wszelkie jego przejawy godne upow
szechniania w czasach pokojoweg,o 1budowni0twa. Te sensowne, podyk
towane '.lIDajomością ludu śląskiego uwagi 'kreują Morcinka na pedagoga 
większego formatu i ,o:rędowni!ka sprawy ogó'lniejszej niż dbałość o od
powiedni poziom ,pomocy naufoowych. 

1s Tamże, 1925, nr 10, s. 274-280. 
11 O potrzebie nowych wypisów polskich (Miesięcznik Pedagogiczny, 1927, nr 2, 

s. 33-40).
1s Tamże, s. 35.
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Specjalnego potraktowania wymaga grupa artykułów wynikających 
z doświadczeń pedagogicznych, lecz dotyczących spraw wa:Ż!kich w czasie 
1krystalizowania się ispójni narodowej. Służyły one prezentacji specyficz
nej syituacji Śląsk,a, 1by :przez utrwalenie w świadomości ogól1nonarodowej 
jego obecności doprowadzić do zespolenia nie tylko w sensie geogra
ficzno - prawnym. Należą tu artykuły: Walka szkoły polskiej o duszę 

dziecka jako przyszłego obywatela 19, Wychowanie narodowe a społecz
ne 20, Gwara śląska a język literacki 21, Nauczyciel polski na Sląsku 22. 

Motywacja wy,boru odpowiedhich z,albiegów wychowawczych w stosunku 
do młodzieży śląskiej odsłania jednocześnie odmienność sytuacji regionu 
iak długo ,pozostającego pod obcymi wpływa.mi. Potrzeba budowania 
autorytetu młodego państwa polskiego na gruncie szkoły i pop,rzez rńą 
w ś·rodowiskach pozasZlko1nych nalkazywała użycie wszelkich możliwych 
metod, ,zaangażowania wszystkich dziedzin :nauczania, prasy, nawiązy
wania kontaiktów listowych mtod.zieży śląskiej z rówieśnikami z innych 
regionów Polslki. 

!Powtórzeniem zasadniczych idei wspartych lk:onlkretnymi propozycja
mi metodycznymi jest a,rtykuł o wychowaniu nair,odowym i społecznym, 
a także artykuł ·pt. Gwara śląska a język literacki. ,,Uważam - pisał 
Morcinek - że nauczyciel w sz,ko,le polskiej 'Ila Śląsku, a zwłaszcza 
nauczyciel języ,ka polskiego, powi1I1ie1I1 prrzyczyniać się do bogacenia 
Błownictwa języika polskiego, dopuszczając, i - że talk powiem - UO!by
wartelniając śląsikie wyrazy ludowe w języlku literackim" 2a. 

Ostatni ·z cyklu i ostatni chronologicznie rzecz 'biorąc jest artykuł 
Nauczyciel polski na Sląsku, w którym Morcinek dobitnie podkreśla 
r,olę nauczyciela w ·rzeczywistym i trwałym ,przywróceniu Śląska Polsce. 
Przeświadczenie i argumentację czerpie autor z killkuna:stolemiej pracy 
pedagogic:nnej w środowisku śląskim. ,,Piętnaście lat mija od chwili, 
gdy nauczyciel polski roz·począł pracę w po'1s,kiej szkole na Śląsku 
Górnym, dziewiętnaście la1t mija, gdy szkoła na Śląsku Cieszyńskim 
stała się 'bez reszty szkołą po1ską. Co rw tym dkresie czaru :zdołał nau
czyciel pQ.lsiki zdziałać? . . . Gdylby fak przewędrować Śląsk wzdłuż 
i wszerz, a po drodze wstępować do szikół polskich, przypatrzyć się co
dziennej robocie nauczyciela, zobaczyć jego twórczy wysiłek w sali 
szkolnej i poza szkołą, 'llabrać w ·oczy i serce oibraz nowej rzeczywisto
ści, a móc to wszystko :porównać ·z obrazem, jaki się wyniosło z ro-; 

ku 1919 czy z rdku 1922, można byłOlby ·ocenić wartość polskiego nau
czyciela na Śląsku ... Nauczyciel polski stanął itutaj pirzed alternatywą: 
albo udowO'dnić IIlie tyliko Polsce, •lecz całemu światu, że Śląsk to dzieło 

19 Tamże, 1926, nir 11, s. 274-287. 
20 Tamże, 1927, nr 5, s. 138-143.

21 Tamże, 1930, nr 11, s. 265-268. 
22 Tamże, 1938, nr 1, s. 19-22. 
23 Tamże, 1930, nr 11, s. 268.
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naprawdę najżywsze z żywych, że to orwa kolosalna retorta, w której 
ma się wy,go:tować wielkie życie potężnej Pol,ski, alho, że się zaprz.epaści 
wysiłek ;tych ,wszysi!ki1ch, którzy to dZlieło UGZynili najżywsze z ży
wych" 24_ 

Odrębną g,rupę sbanowią artykuły Morcinka wyrafariej zdradzające 
skłonności literackie autora. W 1930 r. pojawił się felieton Uśmiech 

dziecka 2s, przypominający !bardziej opowiaida,nie niż przykład współ
cześnie Tozumianej felietonistyki. 'Podróż do Danii dostarczyła pisarzowi 
wielu wrażeń, wśród których obserwacje z dzi€dziny oświaty, 1kształce
nia, wypełniają obficie S'trony pierwszego numeru „Miesięcznika Peda
gogicznego" z 1933 r. 26 ·Bo tym nas'tępuje dłuższa ,przerwa i po prawie 
trzech latach pojawia się . temat opatrzony tytułem Oczy dziecka 21, 

próba ,psycho1rogicznej typizacji wzajemnych stosunków nauczyciel
uczeń, ujęta w formę 'bliższą ·liiteraturze pięknej niż popularnÓnauko
wej. 

W 1936 II'. ukazała się książka Melchiora Wańkowicza Na tropach 

Smętka,. Morcinek zrecenzował tę pozycję, świadomie eksponując postać 
nauczyciela Jerzego Lanca, Ślązaka..!bohatera. Akcentuje też recenzent 
i ten fakt, że Wańkowicz, olbierając Lanca za centralną postać swej 
opowieści, jego właśnie „wywiódł między największych bohaterów Polski 
współczesnej, sam wś Śląsik za jego sprnwą jeszcz€ mocniej związał z Pol
ską" 2s. 

Gustaw il\/Iorcin�k w publicystyce, której wycinek prześled:zHiśmy 
na łamach „Miesięcznika Peda,gogic2l!1ego", wypowiedział się w sposób 
jednoznaczny, ,rozsądny i zaangaż,OIW'any 'W·e 'Wszystkich niemal ikW'e
stiach, jakie ówczesna sytuacja ikraju podsuwała p:od pióro ,patriocie 
i Ślązakorwi. Aritylkuły te są częścią najwartościowszej publicys'tyki pi
sarza, którą tak surowo ocenił Z. Hierowski 29_ Przede wszystikim . do 
głosu dochodzi myślący, refleksyjny społecznik ustępujący miejsca lite
ratowi, dla k1tórego puhlicystyika ni€ !była ani etapem wstępnym, ani 
okresem zelżenia pasji literackich. Ro:zwijając się rówrwlegle, nie naj
obficiej, !bo dystansowana przez bogatą twórczość literacką, stanowiła 
społecznie doniosły margines w twórczym rozV:oju piewcy ziemi ślą
skiej. 

24 Tamże, 1938, n[" 1, s. 20-21. 
2s Tamże, 1930, nr 5, s. 149-152 . 

. 26 Tamże, 1933, nr 1, s. 2-11.
21 Tamże, 1935, rir 12, s. 299-301. 
2s Tamże, 1936, nT 12, s. 312. 
20 Hi e r  o w s  k i, o,p. cit., s. 250. Tę surową op1mę Hierowski sformułował 

w odniesieniu do wyboru publicystyki Morcinka Z mojej ziemi, Katowice 1955, 
gdzie oprócz paru zaledwie artykułów sprzed 1939 r. przeważają publikacje 
z pierwszej połowy lat 50-tych. Wybór ten notabene nie zawiera ani jednej z 13 
pozycji drukowanych w „Miesięczniku Pedagogicznym". O współpracy pisarza 
z tym periodykiem wspomina jedynie autor wstępu, Ludwik Brożek, na s. 8. 
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GUSTAV MORCINEKS PUBLIZISTIK IN DER ZEITSCHRIFT 

,,MIESIĘCZNIK PEDAGOGICZNY" 

Im Artikel werden dreizehn Beitrage Morcineks in „Miesięcznik Pedagogiczny", 

dem Organ der Polnischen Padagogischen Gesellschaft in Cieszyn, aus den Jahren 

1924-1938 besprochen. Die Texte, von der Forschung bisher unbeachtet, manchmal 

lediglich von Bibliographen ·erwahnt, bilden zwar eine Randerscheinung 'im litera

rischen Schaffen Mqrcineks, beziehen sich aber auf wesentliche, der polnischen 

Gemeinschaft nahe stehende Fragen. Sie sind das Ergebnis von Erfahrungen und 

Beobachtungen, die Morcinek als Volksschullehrer in Skoczów gemacht hatte. In 

der Mehrzahl seiner Beitrage sprach sich Morcinek fiir die nationale Umerziehung 

der Schlesier, deren volle Integrierung mit der Gesamtheit des poln1schen Volkes 

aus, was im schulischen und ausserschulischen Erzieh_ungsprozess realisiert werden 

sollte. 

Aus diesen Texten spricht ein !l'eeller Padagoge, begabter Methodiker, ein 

Sohn der schlesischen Erde und Burger des wiedergeborenen polnischen Staates. 




