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BYŁO KIEDYŚ TAKIE PISMO dla młodzieży, założone w 1923 
roku przez Władysława Kopczewskiego, które propagowało 
pogodę ducha i życzliwy stosunek do wszystkich i do 
wszystkiego. To tygodnik "ISKRY", a jego dewizą było hasło 
”UŚMIECHNIJ SIĘ!” Założycielem i redaktorem ”Iskier” był 
mój ojciec. Ale nie tylko dlatego postanowiłem odtworzyć 
historię powstania tego pisma, a następnie jego ewolucję. 
Myślę, że przyjrzenie się zawartości i poznanie ducha 
czasopisma, które w okresie międzywojennym wywarło wpływ 
na kilkanaście roczników wówczas gimnazjalnej i licealnej 
młodzieży, może być ważnym przyczynkiem do lepszego 
poznania tamtych czasów oraz pokoleń w tamtych czasach 
dorastających. 
Pisząc o "Iskrach" i o ich redaktorze, unikałem akcentów 
rodzinno-osobistych, jednak w "Prologu" oraz w "Epilogu" - 
rozdziałach dotyczących lat "przediskrowych" i ”poiskro-
wych”- tych rodzinnych akcentów nie mogło zabraknąć. 
               

 Jan Stanisław K. 
Warszawa-Książenice 
Styczeń – lipiec  2008 
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Prolog, czyli pierwsze zaiskrzenie 
 
Skąd się wziął tytuł i jak doszło do narodzin pisma? Źródła 

niepisane, lecz wiarygodne powiadają, że wszystko zaczęło się od 
spotkania i krótkiej rozmowy na błahy temat dwojga ludzi w Państwowym 
Instytucie Pedagogicznym w Warszawie. 

Działo się to w początkach roku 1921, gdy Anna Pawłowska, młoda 
nauczycielka, lecz już z tytułem doktora filozofii, uzyskanym na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, przybyła tylko co, pod presją dziejowych 
przemian z rodzinnego Żytomierza do Warszawy i rejestrowała się  
w Państwowym Instytucie Pedagogicznym, aby otrzymać posadę w swoim 
nowym miejscu zamieszkania. Jej rozmówcą był przyjmujący zgłoszenie, 
niewiele od niej starszy 32-letni Władysław Kopczewski - bez naukowego 
tytułu, lecz po absolutorium w zakresie filologii klasycznej - również z 
zawodu nauczyciel, a także trochę dziennikarz, trochę krytyk teatralny  
i publicysta, ale przede wszystkim działacz oświatowy, pełniący w Insty-
tucie Pedagogicznym funkcję wicedyrektora oraz sekretarza Rady 
Naukowej. 

A rozmowa ta miała ponoć taki oto przebieg: 
- Pani tak dziwnie pisze pierwszą literę swego nazwiska...  

- zauważył całkiem nieurzędowo, bez przygany, trochę żartobliwie, 
natomiast z wyraźnym zainteresowaniem, i to nie tyle kształtem litery, co 
osobą składającą podpis pod dokumentem, który od niej przyjmował. 

Jaki był dalszy przebieg tej oto rozmowy zapoczątkowanej 
kaligraficznym zdumieniem - tego kroniki nie przekazują, ale podobno 
pani Anna wyjaśniła, że zawsze pisanie wielkiej litery P zaczyna 
pociągnięciem pióra od dołu ku górze, nie zaś odwrotnie, jak się tego 
spodziewał pan Władysław. W dalszej, coraz mniej urzędowej rozmowie 
rzucił on żartobliwą uwagę, że to dobry nawyk, aby zawsze piąć się ku 
górze, na co pani Anna zauważyła, że w kaligrafii, jak w życiu, droga 
prowadzi raz w górę, raz w dół. Ale przecież naprawdę ważne jest to, co 
się pisze. Nie wiadomo, jak dalej rozwinęła się konwersacja, ale pewne 
jest, że właśnie wtedy, za przyczyną litery P, coś  z a i s k r z y ł o   między 
dwojgiem tych osób. 

Używając tego słowa antycypujemy wypadki mające nastąpić za 
niespełna dwa lata: wiosną 1923 roku zaczęła przybierać realny kształt od 
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dawna noszona w sercu i w głowie Władysława idea stworzenia pisma dla 
młodzieży szkół średnich. Pisma odpowiadającego potrzebom chwili: 
Polski odradzającej się, potrzebujące nowych młodych sił, młodzieży 
szanującej przeszłość, lecz wybiegającej myślą, wyobraźnią i wiedzą ku 
przyszłości. Tytuł "Iskry" zaproponowała Anna, która stała się osobą 
bliską sercu Władysława i entuzjastką jego edytorskich zamierzeń. 

Jak doszło do chrzcin nienarodzonego jeszcze dziecięcia, wspominał 
redaktor "Iskier" w felietonie jubileuszowym z okazji dziesięciolecia 
istnienia pisma: 

„Długo wybieraliśmy tytuł pisma. Z pewnym pedagogiem lite-
ratem cały dzień w Poznaniu nad tym strawiliśmy. Były więc: 
Wywczasy, Wolne Chwile, Pąki, Postrzyżyny, Murawa, 
Rozrywki, Maj, Żak, Okienko, Pierwiosnek, Pierwsze Liście, W 
domu, Złoty Kłos... a może i setki innych jeszcze mniej do 
przekonania trafiających. I nagle 26 czerwca /1923/ rankiem,  
w rozmowie z jedną z osób bardzo bliskich Redakcji, padło 
słowo ISKRY - i po kilku godzinach tytuł był przez wydawców 
zatwierdzony." 

 
Ta "bardzo bliska osoba" - to była Anna. Pismo ujrzało światło 

dzienne 6 października 1923 roku, a Anna i Władysław wzięli ślub  
1 grudnia tegoż roku. Można więc powiedzieć, że "Iskry" narodziły się  
z ich jeszcze przedślubnego związku. 

Rodzicielskie obowiązki wziął na siebie Władysław zostając 
redaktorem tygodnika. Ale Anna, choć pozostająca w cieniu, od samego 
początku wspierała jego działalność i duchem, i piórem. Przez pierwsze 
dwa lata podpisywała jeszcze swoje artykuły panieńskim nazwiskiem, 
dopiero w 1925 roku ujawniła się jako Anna Kopczewska. 

Wypada, zanim zajrzymy do wnętrza "Iskier", poznać drogi 
Władysława i Anny, jakie wiodły ich przez pierwsze trzy dziesiątki lat, 
zanim się spotkali. 
 

 

 

 
 
WŁADYSŁAW, syn Stanisława Kopczewskiego i Elżbiety z 

Filipowiczów, urodził się 3 czerwca 1888 roku w Moskwie. To miejsce 
urodzenia wymaga komentarza. Stanisław, warszawiak z krwi i kości, 
zmuszony był opuścić Warszawę z powodu pięknego kaligraficznego 
pisma. To bowiem stało się ponoć przyczyną jego oddelegowania 
/wojskowego powołania?/ z warszawskiego magistratu na lat kilka          
do Moskwy, gdzie pełnił służbę w jakiejś wojskowej kancelarii. Nie był to 
zwykły pobór, bo mógł mieć wtedy już ponad 30 lat, a przy tym 
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zamieszkał sobie w Moskwie prywatnie z żoną, która powiła mu tam 
kolejno dwóch synów: Władysława, a w 1890 Aleksandra /zwanego 
Olesiem, zmarłego później niestety tragicznie w wieku lat 15/. Ich siostra, 
Teodozja /zwana Tonią/, późniejsza aktorka teatralna i filmowa, żona 
Antoniego Cwojdzińskiego, występująca pod pseudonimem Teodozja 
Bohdańska, urodziła się już po powrocie do Warszawy, który nastąpił w 
1891 roku. 

Tu wypada dodać parę słów o matce tej trójki. Jak poznali się ze 
Stanisławem, tego  kroniki nie  przekazują,  natomiast  tradycja  powiada, 
że Filipowicze  wywodzili  się  z  Tatarów  osiedlonych  niegdyś  na  ziemi  

 
 

 
 
wileńskiej. Ponoć też kształt czaszki i lekko skośne oczy Władysława 
miały potwierdzać to mniemanie. 

Ojciec Władysława, wróciwszy z Moskwy z żoną i dwójką dzieci do 
Warszawy, pracował jako urzędnik w warszawskim magistracie, zapewne 
nie na wysokim szczeblu, gdyż zmieniane kolejno adresy świadczą o coraz 
skromniejszych siedzibach rodziny. Były to kolejno adresy: Mariensztat 6, 
Krakowskie Przedmieście 38, Gęsia 7, Nalewki 32, Muranów 11, Nalewki 
40. Dotyczy to lat 1892-1906, kiedy Władysław zaczynał edukację,               
a następnie kończył ją w III Gimnazjum państwowym /a więc rosyjskim/ 
mieszczącym się przy ul.Traugutta 1 /wówczas Berga/. 

 Przyszły redaktor „Iskier”: 
- w 1893 r. (ten z lewej) 
   wraz z młodszym bratem 
- w  1898 r. jako uczeń rosyj- 

skiego gimnazjum (jeden z 
trzech malców siedzących     
z przodu - ten w środku)  
- w  1908 r. , jako student 

Uniwersytetu Jagiellońskiego
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Edukacja w rosyjskich szkołach nie zaspokajała potrzeb młodych 
Polaków. Władysław wraz z grupą najbliższych kolegów organizują kółka 
samokształceniowe, aby uzupełnić oświatę, limitowaną przez zaborcę  
i podaną w rosyjskim języku o polskie patriotyczne treści oraz, aby 
zapoznawać się z nowymi kierunkami i osiągnięciami w nauce, o których 
w konserwatywnym gimnazjum nie było mowy. 

Dla takich poszukiwaczy wiedzy, jak oni, znakomitą pomocą był 
wydawany w Warszawie w latach 1898-1911 "Poradnik dla samouków". 
Zawierał on popularnonaukowe ale i naukowe rozprawy z różnych 
dziedzin oraz wskazówki metodyczne i bibliograficzne dla tych, którzy 
chcieli wzbogacać swą wiedzę i osobowość, zaspokajając pozytywistyczny 
głód wiedzy oraz wyrabiając postawę samodyscypliny i samodoskonalenia. 
Niewątpliwie ta działalność w tajnych kółkach samokształceniowych 
wyrobiła u przyszłego redaktora "Iskier" i Kalendarza ”Iskier" wielokie-
runkowe zainteresowania, zamiłowanie do popularyzacji wiedzy, a także 
do encyklopedycznego, usystematyzowanego jej gromadzenia z myślą  
o tych młodych, którzy chcą wiedzieć więcej niż wymaga tego szkoła. 

Ale nie tylko poszerzanie horyzontów wiedzy i troska o patriotyczne 
tradycje wyczerpywały program samokształcenia. Samodoskonalenie 
obejmowało również pracę nad sobą, nad doskonaleniem charakterów,  
a także fizycznej sprawności.  W jakimś okresie czasu Władysław należał 
do Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" i uprawiał modną wówczas 
szwedzką gimnastykę, pływanie, a także wioślarstwo, pływając nawet na 
"ósemkach" po Wiśle. W późniejszych latach brakowało czasu na sport, 
ale uprawiał z zamiłowaniem pieszą turystykę, szczególnie zaś górską. 
Zawsze bardziej dowierzał własnym nogom niż dwu lub czterem kołom. 

 
Po uzyskaniu matury w 1906 roku przez krótki czas pracuje  

w Najwyższej Izbie Kontroli, ale już w 1907 roku widzimy go w Krakowie, 
gdzie podejmuje studia na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale 
Filozoficznym, obierając jako kierunek podstawowy filologię klasyczną. 

W tym też czasie pada ofiarą Amora: poznaje mającą niebawem 
debiutować w krakowskim Teatrze Miejskim aktorkę Zofię Kucińską  
i bierze z nią ślub w styczniu 1908 roku. Owocem tego związku będzie syn 
Jerzy /1909-1969/ - w przyszłości aktor teatralny, a w jeszcze dalszej 
przyszłości spiker  Sekcji Polskiej Radia Wolna Europa. 

Wkroczywszy na nową drogę życia Władysław studiuje, żeni się, 
zostaje ojcem, ale też budzą się w nim ambicje literackie; w 1907 roku 
zostaje członkiem Towarzystwa Literatów i Dziennikarzy. Ambicje 
literackie i "romans z teatrem" spowodowały, że pisze sztukę teatralną 
pod tytułem "Zwycięzcy", którą, w 1911 roku wydaje własnym sumptem 
/ojciec wyłożył na to stosowną sumę!/ Sztuka pozostała na papierze, a jej 
autor wolał o niej później nie wspominać. Był to dramat historyczny 
”Tragedia w 6 aktach na tle konfederacji targowickiej”; w sztuce tej 
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wystąpić miało aż 66 osób! W życiu Władysława ten dramaturgiczny 
epizod pozostał bez dalszego ciągu, ale wówczas była to zapewne 
przepustka do "artystycznych sfer". 

Dwa zabawne zdarzenia z tych studencko-artystycznych czasów 
wspominał z uśmiechem. Pierwsze dotyczyło jego udziału w akademickim 
chórze pod batutą słynnego dyrygenta Bolesława Wallek-Walewskiego. 
Chór występował m.in. w którejś z oper. Chórzyści wchodzili kolejno, 
zajmując miejsce na scenie, zanim tenor rozpocząć miał arię. Przyjaciel 
Władysława powiedział mu po spektaklu, że zobaczywszy jego minę, gdy 
wkraczał i postawę, jaką przybrał - widownia była zawiedziona, gdy 
okazało się, że bohaterską arię zaczął śpiewać nie on, lecz całkiem ktoś 
inny. 

Druga natomiast anegdota z czasów krakowskich świadczy, że 
Władysław nadawał się też do ról lirycznych. Otóż na jakimś balu 
maskowym z udziałem studentów oraz ludzi ze świata artystycznego     
tak skutecznie zamaskował swą płeć, przybierając postać skromnej 
Krakowianki, oczywiście w krakowskim stroju, że uwiódł malarza, znawcę 
i miłośnika folkloru, Kazimierza Sichulskiego. Tańczył on z tajemniczą 
Krakowianką wytrwale, czyniąc jej awanse, aż do chwili, gdy na komendę 
spod masek ukazały się prawdziwe oblicza. Sichulski, poznawszy fatalną 
pomyłkę, zniknął z sali balowej szukając pociechy w trunkach, których 
zresztą też był i znawcą, i miłośnikiem. 

Okres krakowski w życiu Władysława kończy się w 1912 roku. 
Zapewne przyczyną powrotu do Warszawy przed ukończeniem studiów 
/miał już temat magisterium związany z poezją Horacego/, było 
zaangażowanie żony do właśnie stworzonego w Warszawie przez Arnolda 
Szyfmana Teatru Polskiego. Studiów wprawdzie nie zdążył ukończyć, ale 
uzyskał w 1912 roku absolutorium dające mu później prawo uczenia łaciny 
i języka polskiego w zakresie szkoły średniej /gimnazjum/. 

Znalazłszy się w Warszawie, Władysław podejmuje od 1912 roku 
pracę w "Kurierze Polskim", gdzie do 1920 roku będzie kierował działem 
teatralnym; w latach 1913-14 jest sekretarzem redakcji czasopisma "Polska 
Scena i Sztuka", gdzie pisuje m.in. pod pseudonimem "Clemens" /łac. 
spokojny, łagodny, co zresztą dobrze oddawało jego usposobienie/; imię 
Klemens otrzymał przy bierzmowaniu. Współpracował też z czasopismem 
"Przyjaciel Młodzieży" /do 1914 roku/. 

 
Wybuch wojny światowej zamyka kolejny etap w jego życiu 

prywatnym i zawodowym. Historia pierwszego małżeństwa kończy się, 
gdy żona-aktorka w 1915 roku, przed wejściem wojsk niemieckich, 
opuszcza Warszawę udając się do Moskwy, gdzie mogła grać w polskich 
zespołach teatralnych, które się tam ewakuowały. Sprawy zawodowej 
kariery okazały się ważniejsze niż rodzinne związki, i z mężem, i z synem. 
W ten sposób urywa się kontakt między małżonkami. Kiedy wróci ona  
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w 1918 roku do kraju, ich związek już nie odżyje. Władysław pozostał  
z synkiem w Warszawie. Będąc jedynym opiekunem dziecka nie dostał 
powołania do wojska. Ojciec Władysława jako urzędnik państwowy został 
ewakuowany w 1915 roku zanim Niemcy weszli do Warszawy. Mógłby tego 
uniknąć, lecz liczył, że niebawem wszystko wróci do normy, a gdyby 
porzucił pracę - straciłby bliską już emeryturę. Te rachuby okazały się bez 
znaczenia. Państwo rosyjskie niebawem przestało istnieć, a Stanisław 
Kopczewski i tego nie doczekał, zmarł bowiem w Moskwie na tyfus w 1916 
roku. 

 
Następny etap w życiu Władysława wiąże się z podjęciem przez 

niego pracy nauczycielskiej we wrześniu 1915 roku w Prywatnym 
Gimnazjum Korzeniewskiego w Warszawie. Nie była to uczelnia wielkiej 
klasy, ale następne prywatne gimnazja, w których uczył polskiego i łaciny 
w latach 1917-32, miały już całkiem dobrą reputację, a były to: Szkoła 
Wawelberga i Rotwanda, szkoły Sikorskiej, Gepnerówny, Steinbokówny, 
Kaczorowskiej, Taniewskiej, Kurmanowej i in. 

Rozpocząwszy w roku 1915 pracę w zawodzie nauczycielskim, 
Władysław wstępuje do Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego, które 
połączy się później z Towarzystwem Nauczycieli Szkół Średnich  
i Wyższych /TNSW/, gdzie od 1920 roku aż do roku 1939 będzie 
członkiem Zarządu Głównego pełniąc funkcję skarbnika. Aktywnie 
uczestniczy w organizacji ruchu oświatowego w odradzającej się po 
wojnie Polsce. Jest generalnym sekretarzem Sejmu Nauczycielskiego, jaki 
odbył się w Warszawie w kwietniu 1919 roku pod prezydencją Jana 
Kasprowicza. Był autorem opracowania dorobku tego zgromadzenia 
wydanego pt. "O szkołę polską". Współpracuje z redakcją "Przeglądu 
Pedagogicznego"   oraz jest sekretarzem redakcji "Wychowania w domu  
i w szkole" w latach 1919-23. 

W 1917 roku rozpoczął pracę w Państwowym Instytucie Pedago-
gicznym jako wicedyrektor oraz sekretarz Rady Instytutu. Funkcje te 
będzie pełnić do czasu rozpoczęcia wydawania "Iskier" /do września 1923 
roku/. Kiedy wystartują "Iskry", jego główną troską stanie się to 
czasopismo, ale nie zaprzestanie pracy nauczycielskiej w wymienionych 
już wyżej szkołach. 

W jego życiu prywatnym nic się nie zmienia na lepsze. Po śmierci 
matki /w 1920 roku/ pozostaje sam z 11-letnim synem. Spotkanie z Anną 
zdarzyło się w momencie, kiedy 32-letni, pełen energii i zamierzeń 
Władysław potrzebował kogoś, kto by wsparł go w jego osobistych 
kłopotach oraz w realizacji śmiałych planów.  

Tym kimś okazała się Anna. 
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ANNA, córka Felicjana Pawłowskiego i Aliny z Żukowskich, urodziła 
się 24 maja 1890 roku w mieście Bielce w Besarabii /wówczas należącym 
do Rosji, po 1918 roku do Rumunii, a obecnie do Mołdawii/. Przeżyła tam 
niespełna cztery lata, gdyż po nagłej śmierci ojca rodziny, urzędnika 
bankowego, matka z Anną, młodszym o dwa lata Czesławem i z trzecim 
nienarodzonym jeszcze dzieckiem musiała powrócić do Żytomierza, 
miasta na Ukrainie, gdzie od lat mieszkała spora część rodziny 
Żukowskich  i  skąd  Alina  wyjechała  po  zamążpójściu. 

W Żytomierzu, mieście o dawnych tradycjach wiążących je z Polską, 
nadal w końcu XIX wieku mieszkało wielu Polaków, przeważnie 
przedstawicieli wolnych zawodów. Żukowscy nie należeli do majętnych, 
ale mieli skromny dom z ogrodem i mogli dla młodej 32-letniej wdowy  
z trojgiem małych dzieci /to trzecie, Felicjan, urodziło się w 1894 roku już 
w Żytomierzu/ stanowić oparcie. 

Dzieciństwo i młodość Anny nie były łatwe. Mimo to, a może 
właśnie dlatego, pragnęła zawsze osiągać możliwie wiele i dawać z siebie 
wszystko. Była ambitna, pracowita i wytrwała. 

Była też wszechstronnie uzdolniona. Miała zdolności plastyczne: 
malowała i rysowała. Organizowała i reżyserowała tzw. żywe obrazy oraz 
różnego rodzaju produkcje estradowo-recytatorskie, do których sama 
projektowała i wykonywała kostiumy i dekoracje. Miała ładny głos, ale nie 
uczyła się śpiewu. No i była uzdolniona literacko, co w przyszłości 
zaowocowało licznymi artykułami oraz powieścią pisanymi dla "Iskier".    
I, o dziwo, ta wszechstronnie uzdolniona humanistka nigdy w  szkole nie 
miała trudności z matematyką czy też innymi naukami ścisłymi. 

 
W 1908 roku ukończyła żeńskie gimnazjum rosyjskie w Żytomierzu 

z najwyższym wyróżnieniem /złoty medal z prawdziwego carskiego 
złota!/ Aby jednak móc dostać się na wyższe studia w Krakowie, musiała 
zdać dodatkowo "męską maturę" jako eksternistka, co oznaczało 
nauczenie się łaciny i greki oraz uzupełnienie wiedzy z licznych innych 
przedmiotów. Potrafiła dokonać tego w ciągu roku i na jesieni roku 1909 
wstąpiła na Uniwersytet Jagielloński na Wydział Filozoficzny, gdzie 
zamierzała studiować filologię polską oraz historię. 

Naukę traktowała niezwykle poważnie. Zarówno ze względów 
ambicjonalnych, jak i finansowych chciała w możliwie jak najkrótszym 
czasie osiągnąć jak najwięcej. 

 
Krakowskie studia Anny i Władysława wypadły częściowo w tym 

samym czasie /zaczęła je o dwa lata później/, jednak nie poznali się 
wówczas. Anna nie "imprezowała" - jak to się mówi dzisiaj - Władysław 
miał bardziej bogaty program zajęć... W rezultacie w rekordowym czasie  
- w niespełna pięć lat - Anna ukończyła studia uzyskując tytuł doktora 
filozofii w dniu 11 lipca 1914 roku. Jej promotorem był profesor Ignacy 
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Chrzanowski, a tytuł pracy doktorskiej brzmiał: "Lafontaine w literaturze 
polskiej". Można powiedzieć, że zdążyła w ostatniej chwili, gdyż w  trzy 
tygodnie później wybucha wojna. Zanim to nastąpiło, Anna była już  
z powrotem w Żytomierzu. 

Od najmłodszych lat pragnęła być nauczycielką, a może i mieć 
własną szkołę. To pierwsze pragnienie spełniło się, gdy w 1916 roku władze 
rosyjskie /jeszcze przed rewolucją!/ zmieniając swój stosunek do 
mniejszości narodowych, zezwoliły na tworzenie na Ukrainie szkół 
polskich. Zaczyna więc z początkiem 1916 roku uczyć w Płoskirowie, w 
nowopowstałej szkole "przedgimnazjalnej" polskiego i... przyrody. Kiedy 
zaś w Żytomierzu, w roku szkolnym 1917-18, powstały dwa polskie 
gimnazja, wraca tam, by w żeńskim gimnazjum im. Juliusza Słowackiego 
zacząć uczyć polskiego i historii.  

Tymczasem przed Anną staje nowe wyzwanie. Już druga z kolei 
dyrektorka gimnazjum opuszcza wiosną 1919 roku szkołę, aby udać się do 
odradzającej się niepodległej Polski. Tymczasem w Żytomierzu ustaliła się 
władza bolszewicka i według nowego obyczaju dyrektorka ma być 
wybrana przez zespół nauczycielski z udziałem delegatów młodzieży oraz 
pracowników fizycznych. Kandydatura Anny zyskuje pełne poparcie. 
Drugie pragnienie: aby kierować własną szkołą - realizuje się w ogromnie 
trudnych warunkach. W mieście brakowało żywności, opału, elek-
tryczności. Panowała ogromna drożyzna. Za pensję dyrektorki Anna 
mogła kupić ledwie tylko naftę do lamp i sól. Profesor fizyki, Józef 
Paderewski /brat wielkiego pianisty/ poprawiał uczniowskie prace przy 
blasku bijącym z palącego się piecyka. W szkole nie było czym palić, więc 
uczniowie siedzieli w paltach. Brakowało materiałów piśmiennych,  
a jeden podręcznik przypadał na całą klasę. Ale mimo wszystko praca szła 
dobrze. Jak napisała Anna we wspomnieniach z tego czasu: "Nigdy  
i nigdzie potem, choć uczyłam w różnych szkołach i w różnych 
warunkach, nie odczuwałam takiej więzi i takiej jedności, jaka wówczas 
panowała między nami, gronem nauczycielskim i młodzieżą". 

Nowa dyrektorka musiała liczyć się z podejrzliwością władz, które 
dopatrywały się działań konspiracyjnych wśród młodzieży. Kiedy pod tym 
zarzutem aresztowano troje uczniów, Anna udała się do "jaskini lwa" - do 
siedziby miejscowej "czerezwyczajki", aby uzyskać jakieś wyjaśnienia  
i próbować ratować młodzież. Spędziła tam kilka koszmarnych godzin nie 
uzyskawszy niczego. Zatrzymani zostali po paru miesiącach rozstrzelani. 

Anna starała się chronić szkołę przed podejrzliwym okiem       
władz, ale tam, gdzie się tylko dało, próbowała bronić polskich racji. 
Przedstawicielowi "nar-komu", nawiasem mówiąc warszawskiemu ze- 
cerowi komuniście, który nakazał usunięcie krzyży oraz wszelkich 
portretów w szkole, wyperswadowała, że Mickiewicz i Konopnicka nie byli 
wrogami ludu. Udało jej się uzyskać zgodę na urządzenie w szkole 
obchodu rocznicy powstania listopadowego. Z wielkim zapałem 
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przystąpiła do organizowania inscenizacji "Nocy listopadowej” Stanisława 
Wyspiańskiego. Zamiłowanie Anny do reżyserowania scen teatralnych 
oraz recytacji znalazło szerokie pole do popisu. Chłopcy występujący w 
roli podchorążych wydobyli skądeś atrapy karabinów używane  
w rosyjskim gimnazjum do ćwiczeń wojskowych. To już wzbudziło 
niepokój przysłanych przez władze obserwatorów widowiska. Na wszelki 
wypadek, zaraz po przedstawieniu, "chłopcy od karabinów" zniknęli na 
pewien czas z miasta, aż sprawa jakoś została wytłumaczona. 

Obchód listopadowy miał w zamierzeniu Anny uczcić nie tylko 
historyczną rocznicę, lecz również być hołdem dla odradzającego się 
Państwa Polskiego. Wieści z Polski dochodziły nader skąpe. To nie była 
jeszcze epoka radia! Anna wspominała po latach: "Nadzwyczajnością było 
zdobycie numeru gazety z Warszawy. Przechodziła ona z rąk do rąk,  
a czytana była aż do najdrobniejszych ogłoszeń". 

Zaskoczeniem dla żytomierzan była wiosenna ofensywa polska 
skierowana przez Żytomierz na Kijów: 

"Nagle - wspominała Anna - zobaczyłam wchodzące do miasta 
jakieś wojsko. Nie wytrzymałam. Podbiegłam i zapytałam: - Jakie to 
wojska wchodzą? – Polskie, Rydza-Śmigłego - brzmiała odpowiedź. 
Równocześnie usłyszałam z innej strony nawoływania, które brzmiały 
czysto po polsku:  Janek! Stasiek!” 

Tak zaczął się miesiąc pobytu polskich wojsk w Żytomierzu - 
wspominała dalej Anna – „Był to cudowny miesiąc. Wiosna: kwitnące 
drzewa, pełno kwiatów. W szkołach kończył się rok szkolny. Chciałam, 
żeby rozdanie pierwszych polskich matur odbyło się uroczyście,  
z udziałem przedstawiciela wojska polskiego... Aż tu nagle grom z jasnego 
nieba: wiadomość o przerwaniu frontu na północy. Wojska polskie 
pośpiesznie wycofują się z Kijowa i Żytomierza. W ciągu 24 godzin miasto 
zostało zajęte przez konnicę Budionnego. Wszystkie plany uroczystości 
szkolnej upadły. Świadectwa maturalne wydałam po cichu w kancelarii." 

Półtora roku trwało dyrektorowanie Anny. Był to krótki czas, ale 
brzemienny w doświadczenia. W grudniu 1920 roku postanowiły z matką 
opuścić Żytomierz i przedostać się do Warszawy. Obaj bracia Anny służyli 
już w wojsku polskim. Coraz mniej Polaków zostawało na Kresach,  gdzie 
pod bolszewicką władzą nie było już nadziei na lepszą przyszłość.  

Po wielu perypetiach związanych z przekraczaniem zimą granicy, 
której – biorąc ściślej - jeszcze nie było, z końcem grudnia 1920 roku Anna 
dotarła do Warszawy, gdzie znalazła się po raz pierwszy. 

Już w styczniu 1921 roku rozpoczyna pracę nauczycielską. 
Początkowo w Gimnazjum im. Władysława IV na Pradze, a od następnego 
roku szkolnego /1921-22/ przenosi się do Gimnazjum Żeńskiego im. 
Królowej Jadwigi, gdzie uczyć będzie polskiego i historii przez dziesięć lat, 
aby następnie podjąć pracę w również żeńskim Gimnazjum im. Juliusza 
Słowackiego na warszawskiej Ochocie. 
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ANNA i WŁADYSŁAW spotkali się wkrótce po repatriacji Anny, 

zapewne w styczniu 1921 roku. Zapewne też wtedy właśnie odbyli ową 
rozmowę zapoczątkowaną uwagą Władysława na tematy kaligraficzne. W 
następnym roku w lecie oboje wzięli udział w nauczycielskiej wycieczce 
do Jugosławii. Chyba ten bardzo udany turystycznie i towarzysko wyjazd 
przesądził o ich dalszych wspólnych losach. 

Rok 1923 był rokiem narodzin "Iskier" /6 października/ oraz rokiem 
zawarcia związku małżeńskiego Anny i Władysława /1 grudnia/. Nie obyło 
się tu bez poważnej komplikacji. Władysław nie mógł uzyskać rozwodu  
z pierwszą żoną, musiał więc zmienić wyznanie przechodząc na 
kalwinizm. Aby zawrzeć ślub w tym obrządku, trzeba było dokonać tej 
formalności w Wilnie. Tak też się stało. 

Jak już była o tym mowa, "Iskry" zawdzięczały swój tytuł Annie. Ona 
też napisała pełen polotu i entuzjazmu "manifest redakcyjny" 
umieszczony na czele pierwszego numeru. 
 
Anna z Pawłowskich Kopczewska /fotografia z 1922 roku/- współtwórczyni 
”Iskier”, autorka ”Iskrowego manifestu” oraz licznych artykułów w latach        
1923-1939; z lewej: dyplom doktoratu uzyskanego przez Annę Pawłowską na 
Uniwersytecie Jagiellońskim  11  lipca  1914  roku /oryginał wielkości 41 x 53 cm!/ 
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 „Iskrowy manifest”, zamieszczony na początku pierwszego numeru pisma  
z 6 października 1923 roku 
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Okładka pierwszego numeru ”Iskier” z 1923 roku zaprojektowana przez  
Edmunda Bartłomiejczyka 
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Pod skrzydłami Książnicy-Atlas /1923-1926/ 
 
Był rok 1923 i nowopowstające pismo musiało się zmierzyć z trudną 

powojenną nieustabilizowaną sytuacją finansową. 
Wspominając po pięciu latach początki "Iskier", pisał Redaktor  

w felietonie zatytułowanym "A więc już pięć lat...": 
"Nie był to czas na rozpoczynanie wydawnictwa odpowiedni. 
Stosunki były jeszcze nieustalone, marka polska traciła już 
wtedy szybko swoją wartość nabywczą. Przecież w końcu roku 
1923 była marka 340 razy mniej warta niż na początku tegoż 
roku!"  

 
Ale… "Po półrocznych pracach przygotowawczych w październiku 

1923 ruszyła cała maszyna wydawnicza. I odtąd nie stanęła ani 
na chwilę..." /"Iskry", nr 43 z 1928 r./ 

 
Po latach zaś, z okazji dziewiątych urodzin "Iskier”, Redaktor 

przypominał astronomiczne ceny z 1923 roku: oto za rysunek na okładkę 
numeru 1., przedstawiający Piasta Kołodzieja, trzeba było zapłacić 
autorowi 9 milionów marek. Pojedynczy egzemplarz pisma kosztował  
w jednym tygodniu 32 tys. marek, w następnym już 56 tys. marek, po 
trzech tygodniach 80 tys. marek, po kolejnym tygodniu 120 tys. marek, a 
po dalszych dwóch 160 tys. marek. I tak rosła cena kolejnych numerów 
"Iskier” aż do 750 tys. marek. To była ostatnia markowa cena "Iskier", po 
której w maju 1924 roku, dzięki reformie walutowej ministra Władysława 
Grabskiego, po wprowadzeniu złotówki równej stu groszom, ustalona 
została cena numeru na 45 groszy i cena ta bez zmiany przetrwała 15 lat,aż 
do 1939 roku, do końca istnienia pisma. 

To, że już na samym początku wydawanie "Iskier", mimo inflacji nie 
zakończyło się bankructwem, zawdzięczać należy temu, że ich możnym 
patronem - jak to wówczas nazywano - "nakładcą” - była zasobna i dobrze 
osadzona na rynku wydawniczym Książnica Polska, utworzona w 1916 
roku z wydawniczej agendy istniejącego we Lwowie od 1884 roku 
T.N.S.W. - Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych /w późniejszych 
latach: Szkół Średnich i Wyższych/. Książnica zajmowała się głównie 
wydawaniem podręczników szkolnych, z roku na rok umacniając swoje  
podstawy finansowe i stale rozszerzając zakres działalności. Ten pomyślny 
rozwój był w dużym stopniu zasługą dra Jana Piątka, twórcy  
i wieloletniego dyrektora Książnicy, a następnie Książnicy-Atlas, jednej  
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z najbardziej zasłużonych firm wydawniczych okresu międzywojennego. 
Ten drugi człon nazwy wydawnictwa dodany został po fuzji Książnicy  
z firmą "Atlas", utworzoną we Lwowie w 1921 roku z inicjatywy znanego 
kartografa, prof. Eugeniusza Romera. 

Tak więc "nakładcą", finansowym gwarantem / czy też sponsorem/ 
powstających "Iskier" była Książnica Polska T.N.S.W., od połowy zaś maja 
1924 roku w redakcyjnej stopce pojawia się informacja: "Nakładem  
i drukiem Książnicy-Atlasu - Zjednoczonych Zakładów Kartograficznych  
i Wydawniczych T.N.S.W. we Lwowie, ul. Czarnieckiego 12”. Do czasu 
tego "zjednoczenia" druk "Iskier" odbywał się w Warszawie, w drukarni  
L. Bogusławskiego, ul. Świętokrzyska 11. Okres "lwowski" trwał niecałe trzy 
lata. Od grudnia 1926 roku "Iskry" znów drukowane będą w Warszawie, w 
drukarni Stanisława Niemiry, pl. Napoleona 4 /obecnie Plac Powstańców/ 
i pozostaną wierne tej drukarni aż do ostatnich numerów wydanych w 
czerwcu 1939 roku. 

Od pierwszego do ostatniego numeru pisma – jako Redaktor w 
stopce redakcyjnej wymieniany jest Władysław Kopczewski. On też był 
inicjatorem i organizatorem działań zmierzających do stworzenia pisma 
dla młodzieży. Było to możliwe dzięki poparciu TNSW mającego wpływ 
na program wydawniczy Książnicy. Przyszły redaktor "Iskier" należał do 
znanych działaczy oświatowych, będąc już od 1919 roku członkiem 
Zarządu Głównego TNSW. Sprzyjało to realizacji prezentowanego przez 
niego na forum Towarzystwa projektu stworzenia pisma dla młodego 
pokolenia Polaków, wychowującego i kształcącego obywateli nowej, 
wolnej, budującej się Polski. 

Mimo więc obiektywnie niesprzyjających warunków - zapał  
i zaangażowanie inicjatora tego przedsięwzięcia znalazły uznanie  
i poparcie, przede wszystkim finansowe, które zapewnił "nakładca", czyli 
Książnica. 

Wydawniczy sygnet Książnicy-Atlas to uskrzydlona postać 
młodzieńca dzierżącego w prawej ręce płonącą pochodnię /oświaty!/  
i wspartego na stosie ksiąg. Ta graficzna miniaturka, utrzymana w 
młodopolskim stylu, wyszła zapewne spod ręki znakomitego artysty 
Władysława Skoczylasa. Wprawdzie podpis jest prawie niedostrzegalny  
/a w późniejszych wersjach sygnetu w ogóle zaniknął/, ale jego autorstwo 
zdradza podobieństwo do późniejszej ilustracji wyobrażającej łucznika.  
I tu, i tu widzimy niby antycznego, choć na pół podhalańskiego herosa 
przepasanego typowo góralskim pasem z potrójną klamrą. Ilustracja 
przedstawiająca łucznika wykonana została przez Władysława Skoczylasa 
w 1926 roku na okładkę dla "Iskier”, która zresztą stała się pierwotną 
wersją jego "Łucznika" nagrodzonego brązowym medalem w 1928 roku na 
Olimpiadzie w Amsterdamie, w Olimpijskim Konkursie Sztuki. 

Rozwinięte nad herosem z sygnetu skrzydła, pięknie zamykają 
kompozycję, tworząc nastrój bezpieczniej stabilizacji. Całe szczęście, że 



  

21 

pod tymi opiekuńczymi skrzydłami znalazło się też miejsce dla nowo 
powstałego pisma. Ale... szczęście, szczególnie to płynące z braku 
kłopotów finansowych, bywa kruche i nietrwałe. Tak też było z "Iskrami". 
Ale o tym - potem. Na razie jest 6 października 1923 roku. Pierwsze iskry 
lecą w świat... 

Miejscem narodzin "Iskier" była Warszawa, bo tu, przy ulicy 
Wareckiej 14 znalazła swą siedzibę redakcja. Nieopodal zresztą, przy ulicy 
Szpitalnej 12 mieszkał Redaktor. W Warszawie też, przy ul. Nowy Świat 59 
znajdował się oddział stołeczny Książnicy - Atlas, ale centralna admi- 
nistracja oraz podległe wydawnictwu drukarnie były we Lwowie. Stąd 
podwójny adres wydawnictwa: 

   
           

 
 
Łatwo jest pisać programy, manifesty zapowiadając krzewienie 

”umiłowania wszystkiego co piękne, wzniosłe i szlachetne". Deklaru-       
jąc: "umiłowanie cudów przyrody /.../, ziemi ojczystej /.../, dziejów 
narodowych". Odwoływać się do trudnej przeszłości - wskazując "jasną 
przyszłość", która będzie "taką, jakimi Wy będziecie, młodzi/.../"  Wszystko 
to zapowiada redakcyjny artykuł wstępny na pierwszej stronie pierwszego 
numeru "Iskier". Ale jak przełożyć te hasła na treść bieżących 16-
stronicowych numerów? Jakim językiem przemówić do młodych 
czytelników?  

Oto rozterki Redaktora wyrażone w pierwszym jego liście do 
czytelników /a listów takich napisze 560 w ciągu kilkunastu lat/: 

 
Kiedy pierwszy numer ”Iskier” szedł w świat, spoglądałem 
bacznie w oczy każdego z Was, którego spotkałem gdzieś na 
mojej drodze i próbowałem wyczytać, co Wam jest potrzebne, 
czego możecie się spodziewać, co Was najbardziej zajmuje. 
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Kto właściwie był adresatem nowego tygodnika? Od kilku lat 

ukazywał się już "Płomyk" przeznaczony "dla dzieci i młodzieży", co było 
mylącym adresem, bo co dzieci to nie młodzież. W rzeczywistości było 
to pismo dla dzieci starszych - uczniów szkół powszechnych /dla 
młodszych był ”Płomyczek”/. W podtytule ”Iskier” czytamy: „tygodnik 
dla młodzieży”. Chodziło tu o uczniów szkół średnich. Oni mieli być od-
biorcami pisma. A więc już czytelnik taki, którego trzeba traktować 
poważnie, ale nie za poważnie. Bez "kucania", ale też bez przynudzania  
i traktowania z góry. Trzeba było odnaleźć złoty środek, stworzyć  
w piśmie klimat przyjacielski, partnerski, zachowując autorytet "tego 
starszego". I to się udało, skoro czytelniczka, Migotka z Krakowa 
napisała: 

/.../ bo z "Iskrami" naprawdę można się zżyć, zaprzyjaźnić, jak 
z kimś żywym, a nie jak z martwym przedmiotem, który nic 
swojego za nasze uczucia i myśli dać nam nie może. "Iskry" 
tętnią życiem i - co ważniejsze - nas do tego życia zapraszają, 
wciągają, niemal zmuszają, i to właśnie tak bardzo różni 
"Iskry" od innych pism. "Iskry" - to nie zbiór mniej lub więcej 
ciekawych artykułów, to coś, co jednocześnie uczy, bawi, 
pobudza do myślenia i pomaga w rozwoju umysłowym przez 
swe konkursy, zadania, ankiety, zapytania itp.  
 
„Nasze listy”, nr 33/34 z 1925 r . 

 
 

 
 
Spójrzmy na okładki "Iskier", zanim zajrzymy do wnętrza. W latach 

1923-26 okładkę stanowią ilustracje tworzące kompozycję z napisem 
tytułowym. Nie ma stałej winiety - każdy numer przynosi jakiś nowy 
pomysł graficzny. 

Okładkę pierwszego numeru, noszącego datę 6 października 1923 
roku, zdobi rysunek wykonany przez świetnego grafika, profesora 
warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, Edmunda Bartłomiejczyka. 
Przedstawia on - w najbardziej tradycyjnym ujęciu - Piasta Kołodzieja  
z aniołami dyskretnie majaczącymi na horyzoncie. To tak, jakby historię 
Świata zaczynać od Adama i Ewy.  Okładka  jest  pięknie  skomponowana.  
Może trochę zbyt statyczna - za spokojna i dostojna jak na młodzieżowe 
czasopismo. Ale już okładka następnego numeru, z orłem wzbijającym się 
w przestworza, prezentuje patriotyczną symbolikę w dynamicznym 
ujęciu. Zaprojektował ją Henryk Nowodworski, autor licznych pomysło-
wych  i  różnorodnych  okładek  oraz  wielu  rysunków  dotekstowych,  jak 



  

23 

 
 

Okładki ”Iskier” z 1923 roku: do nru 2 zaprojektowana przez Henryka 
Nowodworskiego, a do nru 9 przez Edmunda Bartłomiejczyka 

 
choćby ilustracje do artykułu "Bajka i prawda w powieściach Sienkiewicza” 
/nr 12 z 1923 r./ 

Redakcja przykładała dużą wagę do szaty edytorskiej pisma. Aż 
cztery z dwunastu numerów wydanych w 1923 roku mają na okładkach 
rysunki Bartłomiejczyka. Wnętrze pisma zdobią - nieco XIX-wieczną 
modą - graficzne przerywniki, ramki z ornamentów, nawet paginy ujęte są 
w zdobniki. Jest to zasługą oficyny drukarskiej L. Bogusławskiego, w której 
do kwietnia 1924 roku pismo było drukowane, dysponującej tego rodzaju 
materiałem typograficznym. 

Aż do końca 1926 roku okładki mają charakter graficzny. Są wśród       
nich bardziej i mniej udane. Autorami tych pierwszych - oprócz już 
wymienionych dwóch artystów - byli: Stanisław Bobiński, Franciszek 
Ciechomski /FC/, Maria Hablińska /MH/, Alfons Karny, Janina Kilian-
Stanisławska /J.St.K/, Kamil Mackiewicz, Bohdan Nowak. 

Alfons Karny - to przyszły znakomity rzeźbiarz, mistrz portretu. 
Redakcja "Iskier" pomogła mu na starcie, gdy jako młody chłopak 
przyjechał z Białegostoku w poszukiwaniu pracy. Redaktor Kopczewski 
zatrudnił  go  początkowo  jako  redakcyjnego  gońca, a  kiedy ujawniły się 
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Okładki ”Iskier” z 1924 i 1925 roku zaprojektowane przez Henryka 

Nowodworskiego, Stanisława Bobińskiego 
 
 
jego zdolności rysunkowe, został redakcyjnym rysownikiem. Dzięki 
wybitnym zdolnościom dostał się na Akademię jako wolny słuchacz, bo 
nie miał ukończonej szkoły średniej. Karny nie zapomniał przysługi, jaką 
"chłopakowi z prowincji" wyświadczył redaktor Kopczewski. W jednym  
z wywiadów tak o nim mówił: 

Tam /w "Iskrach"/ spotkałem wspaniałego człowieka, 
redaktora Kopczewskiego. Zawsze był spokojny, zawsze miał 
czas na pouczające rozmowy. Kiedy dowiedział się, że rysuję 
po nocach, awansował mnie z gońca na rysownika. 
 
„Literatura" z 17. VIII. 1978 r. 

 
Na szczególną uwagę zasługują barwne okładki zaprojektowane  

w 1926 roku przez Władysława Skoczylasa oraz przez Konstantego  
M. Sopoćkę. "Łucznik" Skoczylasa był pierwotną wersją tego, który w 1928 
roku odznaczony został brązowym medalem na Olimpijskim Konkursie 
Sztuki w Amsterdamie. 
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Okładki ”Iskier” z  1925 roku zaprojektowane przez Bohdana Nowaka                    

i Alfonsa Karnego 
 

 
Okładka Sopoćki przedstawia pędzący pociąg, z komina parowozu 

wylatują smugi iskier. Patrzy na to stojący przy torze chłopiec. Ten temat, 
zainspirowany tytułem pisma oraz pierwszymi słowami „Iskrowego 
manifestu" pojawił się – w różnych ujęciach - aż na czterech okładkach /nr 
6 z 1924, nr 1 i 38 z 1925 oraz nr 41 z 1926/. Okładka Sopoćki jest bardzo 
malarska, a z chłopcem przy torze mogli się utożsamiać czytelnicy 
"Iskier". Autor był świetnym ilustratorem książek i czasopism.  

Ogólnie biorąc, pierwsze roczniki "Iskier" miały od strony 
zewnętrznej dość tradycyjny wygląd. Ilustracja fotograficzna dopiero 
zdobywała sobie właściwe miejsce. Od roku 1924 począwszy, od cyklu 
zdjęć  Jana  Bułhaka,  zatytułowanego   "Pieśń  o  ziemi  naszej"   fotografia  
artystyczna o tematyce krajoznawczej będzie coraz częściej zdobić strony 
"Iskier". Niestety, jakość reprodukcji pozostawiała wiele do życzenia, ale w 
technice typograficznej, przy niskiej klasie papieru trudno było uzyskać 
lepsze efekty. Pionier fotografii ukazującej piękno ojczystej ziemi, 
nazwanej przez niego "fotografią ojczystą", na łamach "Iskier" zachęcał 
również  młodzież  do  jej  uprawiania /nr 10 z 1925,  nr 12 z 1926/.  Artystą 
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Okładki ”Iskier” z lat 1925 i 1926 zaprojektowane przez Henryka 
Nowodworskiego i Konstantego M. Sopoćkę 

 
 
uprawiającym fotografię krajobrazową był też Władysław Miedniak, 
zamieszkały na Śląsku. Jego piękne zdjęcia, przeważnie z Podkarpacia  
i Tatr, pojawiały się na przemian ze zdjęciami Bułhaka, a także innych 
autorów. 

 

 
 
A jak od strony treściowej przedstawiały się "Iskry" w pierwszych 

latach? 
Z literatury powieściowej należy wymienić Zuzanny Rabskiej "Skrzy-

nkę z dukatami" /1923/ oraz dwie minipowieści Edwarda Słońskiego:  
"U Ostrej Bramy" /obrazek wojenny/ oraz "Polowanie na wilki” /1924-5/. 
Powieści przygodowe - to dwa spore utwory Kazimierza Rosinkiewicza: 
"Złoty sen Lamikai" /1925/ oraz "Wesoły turniej" /1926/. Również 
przygodową literaturę reprezentuje "W poprzek Sybiru" Tadeusza 
Dybczyńskiego - opowieść o losach grupy harcerzy i harcerek powracają-
cych z zesłania do kraju /1924/. 
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Literaturę faktu reprezentują różnego rodzaju wspomnienia  
"z młodych lat", jak np. Jana Szczepkowskiego "Wspomnienia znad 
Dniestru i Waładynki" /1924/, wspomnienia z lat I wojny światowej, z walk 
o Lwów w 1918 r., pisane przez lwowiankę "Wisławę" /W. Adamównę/, 
wspomnienia szkolne jeszcze z czasów zaborów, np. Heleny Duninówny 
/1926/, Aurelego Drogoszewskiego /1923/, Wacława Tokarza /1925/- czy 
też nieujawnionego autorstwa "Opowiadanie Dziadziusia o tym, w jakich 
warunkach żył, uczył się i pracował" /1924/. 

Autorami wierszy drukowanych początkowo /1923-24/ w ”Iskrach”, 
byli poeci dawniejsi. Z nowszych wyróżniają się wiersze Bronisławy Os-
trowskiej. W późniejszych latach zdecydowanie przeważa współczesna 
twórczość i można nawet mówić o nadmiarze wierszy, szczególnie takich 
autorów, jak Stefania B. Kossuthówna, Edward Kłoniecki. Maria 
Znatowicz-Szczepańska. Niestety, ilość nie szła tu w parze z jakością. 

Bardzo bogato od pierwszych numerów prezentuje się dział 
przyrodniczo-krajoznawczy. Pisywali do "Iskier" liczni wybitni 
popularyzatorzy wiedzy przyrodniczej, jak: Bohdan Dyakowski 
/współpracował od 1924 do 1939/, January Kołodziejczyk, Zbigniew 
Sosnowski. Szczególnie cenne są artykuły poświęcone ochronie przyrody. 
W dziedzinie krajoznawstwa i turystyki wyróżniają się pisane z werwą,  
w harcerskim duchu, artykuły-reportaże z wycieczek po Polsce pisane 
przez Wandę Prażmowską oraz jej cenne "Rady dla włóczęgów" /1926/. 

Od pierwszego numeru /1923/ rozpoczyna się cykl reportaży  
z Japonii i Hawajów, pisanych przez Aleksandra Janowskiego, znanego 
polskiego krajoznawcę oraz podróżnika. W następnym roczniku znajdzie 
się cykl jego szkiców z podróży po Ameryce. Inni autorzy opisują wrażenia 
turystyczne z Turcji, Brazylii, Wielkiej Brytanii, Grecji, Włoch, 
Czechosłowacji. 

Na pograniczu historii i krajoznawstwa znajduje się rozpoczęty  
w 1923 roku i kontynuowany przez kilka lat cykl prezentujący zabytki 
budownictwa, a często już tylko ruiny dawnych zamków, warowni, siedzib 
magnackich, przeważnie na dawnych kresach wschodnich, skąd pochodził 
autor cyklu - Antoni Urbański, niegdyś ziemianin, później profesor, 
historyk sztuki. Jego krótkie i treściwe "portrety zabytków", okraszone 
legendą i anegdotami oraz informacjami o fundatorach, czy też 
mieszkańcach - to połączenie gawędy z encyklopedyczną informacją. 

O artystach i ich dziełach opowiada Maria Gerson-Dąbrowska; m.in. 
w 1923 roku znalazł się jej obszerny esej o Janie Matejce, który redakcja 
wyposażyła w cztery ilustracyjne wkładki /w tym dwie wielobarwne/ na 
kredowym papierze. Taka rozrzutność była możliwa tylko pod skrzydłami 
zasobnego sponsora! Obszerny życiorys Michała Anioła, napisany przez 
Helenę Duninównę, ukazał się w 1926 roku, w 450-lecie jego śmierci. 

Tematyka, historyczna - od starożytności do współczesności  była 
reprezentowana nie tylko w artykułach rocznicowych, lecz przede 
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wszystkim w esejach pisanych niepodręcznikowym językiem. Na przykład 
profesor Tadeusz Zieliński zapoznawał ze starożytnymi Atenami i życiem 
wieśniaków w ówczesnej: Grecji, prowadząc czytelników jakby byli 
uczestnikami wycieczki, przeniesieni w odległą przeszłość. O starożytnym 
Egipcie, o grobowcach faraonów pisała w 1924r. w cyklu artykułów Anna 
Pawłowska. 

Redakcja poświęcała wiele uwagi rozwojowi techniki na świecie. 
Ukazywały się liczne wiadomości o nowych wynalazkach, osiągnięciach 
inżynierskich i naukowych. W 1924 roku pojawił się cykl dziesięciu 
artykułów Jana Sianożęckiego "Z cudów radiotechniki". Autor, profesor 
fizyki /autor podręczników/, wyjaśniał różne zjawiska fizyczne związane  
z techniką radiową. Czynił to w sposób niezwykle prosty i jasny 
prowadząc pogadankę, nie zaś szkolny wykład. W 1926 roku utworzony 
został nowy kącik pt. "Masz radio?", w którym były zamieszczane opisy 
wykonawcze najprostszych amatorskich radioaparatów. 

Popularyzacji astronomii poświęcony był zapoczątkowany w 1924 
roku kącik "Głowa do góry - w niebo patrz!" Zawierał on informacje o zja-
wiskach astronomicznych oraz wskazówki dla amatorów obserwowania 
nieba. 

Z innych stałych działów warto wymienić kącik majsterkowania pod 
przewrotnym tytułem "Niepróżnujące próżnowanie" oraz bardzo 
urozmaicony dział rozrywek umysłowych. W jednym tylko roku /1926/  
w dziale tym ogłoszono następujące konkursy: dla wytrwałych, dla 
prenumeratorów, na złote myśli, dla uważnych, dla młodszych sióstr  
i braci, dla geografów, dla historyków, dla przyrodników, dla 
dziennikarzy, dla rysowników, konkurs wakacyjny oraz nieustający 
konkurs fotograficzny. Można powiedzieć: konkursomania...  A jednak 
udział w konkursach nie był liczny, na co narzekał od czasu do czasu 
Redaktor w "Naszych listach". 

W 1924 roku powstał i przez 10 lat istniał "Kącik Dobrych Znajo-
mych", czyli klub korespondencyjny czytelników "Iskier". Szerzej o nim 
powiemy w następnym rozdziale. 

Ważnym działem, umieszczonym na samym początku numeru /na 
II str. okładki/ była "Gazetka". Zawierała ona aktualne wiadomości oraz 
ciekawostki z różnych dziedzin życia w kraju i na świecie. Stanowiła  
"oczko w głowie" Redaktora, który uważał, że młody człowiek, aby móc 
czuć się świadomym obywatelem swego kraju, musi wiedzieć, co się dzieje 
w Polsce i na świecie. Redaktor sam prowadził tę rubrykę przez cały czas 
istnienia "Iskier". 

Drugim takim redaktorskim działem były "Nasze listy", służące 
dialogowi z autorami listów nadsyłanych przez czytelników do redakcji. 
Obszerne cytaty z nich stanowiły pretekst do wymiany myśli. Sam 
Redaktor tak kiedyś określił sens tej rubryki: 
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Każdy mój list jest gawędą z Wami na tematy, które w waszej 
korespondencji znajdę, a które mogą być interesujące dla 
wszystkich. Przytaczam niekiedy ustępy z waszych listów, bo 
one często za mnie mówią to, co sam chciałbym Wam 
powiedzieć. Gawędzie mojej z Wami staram się nadawać taki 
charakter, by każdy ją chciał czytać, by przy jej pomocy 
poznawał siebie i swoich rówieśników /.../ 
Kiedyś napisałem, że całe "Iskry" są właściwie jednym wielkim 
listem do Was, są odpowiedzią na wasze do mnie listy /nawet 
na te listy, których nigdy nie napisaliście, a które moglibyście 
napisać/. 
 

Zajrzyjmy do tej korespondencji. Pozwoli ona bliżej poznać ówcze-
snych czytelników "Iskier" - młodzież połowy lat dwudziestych XX wieku, 
a także bliżej poznać Redaktora. 

 
Moi Kochani Czytelnicy i Czytelniczki! Napisało jedno z pism 
codziennych, że stanowimy - wy i ja - jakby jedną wielką 
rodzinę. I chyba się nie pomyliło. W ostatnich dniach 
otrzymałem od was tyle dowodów przywiązania do "Iskier", 
zaufania do mnie i życzliwości, że praca moja staje się coraz 
godniejsza zazdrości. Cóż piszą moi drodzy korespondenci? 
Złota Iskierka z Warszawy pisze o łapaniu cierników nad 
morzem, o meduzach, które tam widziała; Firletka  
i Dzierlatka z Krakowa o wrażeniach, jakie wywarły na nie 
artykuły w "Iskrach"; Krychna W. z Łodzi oburza się, że tylu 
jest filatelistów, a tak mało interesujących się czymś, co 
obiecuje trwalszy pożytek na długie lata i pyta, czemu nikt nie 
wymienił wśród swoich zainteresowań np. handlu, przemysłu 
/może i ma trochę racji?/ Józio Felker z Piotrkowa pyta, czy 
może mnie odwiedzić w Warszawie /ależ naturalnie!/, 
Czerwona Strzała z Warszawy radzi się, jaki sobie wybrać 
przyszły zawód; Mandolina z Poznania opowiada o biednej 
rodzinie, którą opiekuje się jej klasa; Jurek Boduszyński  
z Bielan przysłał opis roztopów i obserwacje tzw. erozji,  
a Zbych Rokossowski z Sokala bardzo zajmująco opisał wylew 
Bugu, wysadzanie zatorów lodowych, zniszczenie mostu; 
napisał dużo o sobie i bardzo mnie sobą zainteresował. 
Czy to wszystko? Nie - to tylko cząstka. A umyślnie tym razem 
wymieniłem szereg listów, aby to było przykładem i zachętą 
dla innych.                               

           Wasz Redaktor 
„Nasze listy”, nr 15 z 1924 r.   

 



 

30 

Pisze Mila Frontczakówna z Łodzi: 
Na Pomorzu w Wejherowie znajduje się zakład dla dzieci 
syberyjskich, które niedawno przyjechały do Polski. Wiele z 
nich nie ma rodziców, a inne pozostawiły na obczyźnie to 
ojca, to matkę i nie mają nikogo z bliskich osób. Naszym 
przeto obowiązkiem jest zastąpić im wszystkie te drogie 
osoby... Są tam chłopcy i dziewczęta od 5 do 18 lat, mogą więc 
czytelnicy „Iskier” znaleźć odpowiednich korespondentów. Ja 
już koresponduję z jedną dziewczynką. Choć wychowali się na 
Syberii, robią szybkie postępy w nauce polskiego. Dziwię się 
doprawdy ich miłości dla naszej Ojczyzny, czym nie jeden 
Polak tu mieszkający nie może się w takim stopniu 
poszczycić. Powinniśmy otworzyć dla nich serca, a nikt tego 
tak dobrze nie zrobi, jak Rodzina Iskrowa. 
 
Nasze listy" nr 26 z 1924 r. 
 
Kochana Bezimienna! Ucieszyła mnie, i to bardzo, kartka 
zawierająca własnoręczne podpisy twoich trzech uczniów, 
których w czasie wakacji nauczyłaś czytać i pisać. Drżały im 
ręce przy pisaniu, bo odeszli od ciężkiej fizycznej pracy, ale cel 
został osiągnięty. A są to: 50-letni Jan J., 48-letni Jan Ch. i 25-
letni Bolesław M. Prosisz, żeby zachować twój list w 
tajemnicy. Nie mogę. Chcę się Tobą pochwalić przed innymi! 
                Wasz Redaktor 
”Nasze listy”, nr 39 z 1924 r.  
 
Harcerzyk z Białej napisał, że wyobraża sobie mnie "zawsze 
uśmiechniętego", co - podobno - widać nieraz z "Naszych 
listów". Istotnie, przeczytawszy to, uśmiechnąłem się  
z zadowolenia, bo chciałbym, abyście "Iskry" czytywali  
z uśmiechem. Może by konkurs zrobić na temat: "Jakim jest 
nasz Redaktor?"  
„Nasze listy”, nr 22 z 1925 r. 
 
Dwanaście odpowiedzi nadeszło na żartobliwie przeze mnie 
rzucone pytanie, jaki jestem... 
Litka N. z Płocka tak rysuje mój portret: 
Dobry - kochany - szanowany - idealista - społecznik - esteta - 
cierpliwy - rozumny - wyrozumiały - wytrwały – taktowny - 
dyskretny - stanowczy - nieugięty - nieubłagany /.../ No,  
a także b. pewny siebie i nas, kiedy nam takie pytanie zadaje. 
Biruta charakteryzuje krótko: 
Pan w duszy swej ma słońce, którego blaski uśmiechem 
okrywają Jego twarz i pogodą napełniają ”Iskry"… 
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A  więc,  Redaktorze,  baczność!  Czytelnicy  wymagają  od 
ciebie wysokich zalet i cnót... - Tak sobie powiedziałem, 
przeczytawszy te "charakterystyki". 
A teraz - jakim jestem naprawdę - spytacie. 
O wygląd zewnętrzny - mniejsza, na to wystarczy fotografia, 
zresztą i o wyglądzie wewnętrznym trudno mówić samemu; 
można wtedy albo zarozumiale siebie przechwalać, albo zbyt 
skromnie - siebie niedoceniać... Dobrze przecież wiedzieć, 
czego od nas wymagają inni i jak nas sobie wyobrażają. To 
pobudza do pracy i czujności nad sobą, a człowiek zawsze  
i zawsze powinien się doskonalić *).         Wasz Redaktor 
 

„Nasze listy” nr 26 z 1925 r. 
       

Gdyby każdego lata miasto nawiązywało w ciągu wakacji nici 
ze wsią, gdyby "letnicy" choć na rok zaopiekowali się wybraną 
chatą, zaprenumerowawszy dla niej odpowiednią gazetę, 
przesyłając od czasu do czasu książki /a gazeta i książka 
wędrowałyby od domu do domu!/ - ile dobrego wyrosłoby w 
niedługim czasie. 
A gdyby w tym odegrali rolę czytelnicy "Iskier"! Gdyby 
rozniecili iskry ducha obywatelskiego tam, gdzie ich brak! Jak 
wielka byłaby to zasługa! Oddaję to Wam pod rozwagę na sza-
rą godzinę.                                                Wasz Redaktor 
 

„Nasze listy”, nr 31/32 z 1925 r.      
 

Czasem mnie śmieszą, a czasem w złość wprawiają 
wiadomości od czytelników, że „Iskry” czytają z chłopami - 
pisze Sfinks z Krechowa. - Tutejsi chłopi, gdybym im zaczęła 
czytać "Iskry", z początku słuchaliby uważnie, później by mnie 
sklęli, a jeszcze później odeszli. 
Dobrze więc, że nie czytasz im "Iskier". Ale pewnie nie wiesz, 
jak je czytać można. "Iskry" nie są dla ludu wiejskiego 
przeznaczone, ale przecież są w nich rzeczy, które lud 
zainteresują. Trzeba to wybrać, odpowiednio słuchaczy 
zainteresować, dodać często sporo od siebie - i na tym właśnie 
sztuka polega.               Wasz Redaktor 
 

„Nasze listy”, nr 48 z 1925 r. 
 
 
Pyta mnie ktoś z czytelników, skąd biorę czas na tyle  
 
różnorodnych czynności związanych z redakcją... Kiedyś  

 

 

__________________ 
 
*) No i tak oto Pan Redaktor wymigał się od udzielenia odpowiedzi na 

temat swego wyglądu. Mógł po prostu zamieścić fotografię, ale zapewne uznałby 
to za autoreklamę, a skromność była niewątpliwie jedną z jego cech. Jednak w 
parę miesięcy później /w nrze 42 z 1925/umieścił przy podpisie "Wasz Redaktor” 
mikroskopijną swoją podobiznę, na której widać jednak, że się uśmiecha. 
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– Pyta mnie ktoś z czytelników, skąd biorę czas na tyle 
różnorodnych czynności związanych z redakcją… Kiedyś 
komuś na takie pytanie odpowiedziałem: im kto ma więcej 
pracy - tym ma więcej czasu... I tak też muszę odpowiedzieć 
mojemu korespondentowi: na wiele, bardzo wiele rzeczy 
znajduję czas tylko dlatego, że mam wiele pracy. A kto ma 
wiele pracy, ten umie cenić każdą godzinę, każdą minutę, nie 
traci czasu na zastanawianie się "co ja teraz będę robił?" Na 
takiego prace czekają "w ogonku", załatwia je jak interesantów 
w biurze. Terminy prac musi sobie rozłożyć tak, by nie 
wchodziły sobie w drogę... A kto ma wiele pracy, ten bardzo 
prędko przekona się, że przy jednej pracy nie należy myśleć o 
innych, że trzeba skupić swą myśl tylko na tej jednej, a wtedy 
pójdzie szybko i składnie... 
A kto ma wiele pracy, ten również przekona się prędko, że 
tylko ta praca idzie składnie, która nas zajmuje, i że każda 
praca może nas zająć, jeśli się jej oddamy bez uprzedzenia  
i niechęci. Z takiej pracy płynie zadowolenie, które pozwala 
zapominać o zmęczeniu. 
I choć mam wiele pracy - to nie jest moim nieszczęściem, ale 
właśnie szczęściem. To mi daje zadowolenie, pogodę, ra- 
dość. Życzę tego samego moim czytelnikom. 
               Wasz Redaktor 
„Nasze listy”, nr 21 z 1925 r.  
 

Skończyły się wakacje, a więc uporządkujcie swoje zajęcia tak, 
aby na wszystko czasu starczyło. 
Brak wam czasu, bo zabierając się do jednej pracy, myślicie o 
innej... bo sami ze sobą się przekomarzacie, czy teraz zrobić 
francuski, czy pójść na spacer, czy napisać list. A czas leci!  
A brak wam czasu i dlatego, że nie marnujecie wprawdzie 
całych godzin, ale w waszym dniu jest dużo kwadransów  
i półgodzinek, w czasie których nic nie robicie: ani nie 
pracujecie, ani nie odpoczywacie. Czas ten gdzieś się 
rozpływa... 
                 Wasz Redaktor  
„Nasze listy”, nr 35/36 z 1925 r. 
 

Gdybym na podstawie waszych wyznań chciał sobie 
wytworzyć obraz prawdziwego Polaka, wypadłby on bardzo 
niepochlebnie. Bo zastanówcie się nad takimi zdaniami, 
wyjętymi z waszych listów: "Jestem przyzwyczajona do 
ciągłych zmian, nie cierpię jednostajności. Wiem, że to jest 
bardzo  złe,  ale  z  tej  wady  poprawić  się  będzie  mi  bardzo  
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trudno. Każda nowość zajmuje mnie i bawi, ale na krótko. Pod  
tym względem jestem p r a w d z i w ą  P o l k ą !" Albo  
z innego listu: "Mam usposobienie kłótliwe, bardzo niechętnie 
daję się przekonać, bo chcę zawsze, aby moja była prawda. 
Mam  p r a w d z i w i e  p o l s k ą  naturę!" Albo - jeszcze co 
innego:  "P r a w d z i w i e  p o  p o l s k u postąpiłem, 
przerywając korespondencję bez powodu, a właściwie dla 
jedynego powodu: nie chciało mi się już pisać, przyszło jakieś 
lenistwo myśli." 
Kiedy to sobie z notatek odczytuję - bo, szczęściem, nie jed-
nego dnia otrzymałem te wszystkie wyznania - aż za głowę się 
łapię. Czytelnicy kochani, jakiż jest wasz pogląd na   p r a w -    
d z i w ą   p o l s k o ś ć !  Więc Polak jest uosobieniem wad? 
Wy to tylko widzicie? A gdyby nawet tak było, to czyż bez 
rumieńca wstydu można by o tym mówić? A w waszych 
wyznaniach wcale nie ma rumieńca, ot, tak sobie, spokojnie  
i obojętnie mówicie o swojej  r z e k o m e j  "prawdziwej 
polskości". Darujcie, ale wy właśnie nie jesteście 
"prawdziwymi" Polakami. /.../ Kto umie historię czytać, ten 
inny tam znajduje ideał prawdziwego Polaka, ideał taki, 
którego przed nikim wstydzić się nie potrzebujemy. 
                Wasz Redaktor 
”Nasze listy”, nr 43 z 1925 r. 
 
Żadną miarą, moja młoda korespondentko, nie mogę się 
zgodzić na twój pogląd. Piszesz w liście: "Najgorętszym moim 
marzeniem od lat najmłodszych jest bić się i zginąć dla 
ojczyzny". A dalej: "Zazdroszczę żołnierzom, że mogą ginąć na 
polu walki, osłaniając własną piersią ojczyznę i rodziny swoje". 
Nie, moja droga. Dla ojczyzny trzeba ż y ć, trzeba pracować,  
a nie ginąć. Trzeba umieć nawet życie dla ojczyzny poświęcić, 
gdy tego najwyższe dobro będzie wymagało, ale marzyć  
o śmierci, zazdrościć tym, którzy giną - nie wolno. Jesteśmy 
stworzeni do życia i pracy. Zasłużyli się dobrze ojczyźnie nie 
tylko ci, których wśród nas nie ma, ale i wielu, wielu tych, 
którzy są, którzy dalej ojczyźnie służą. Im trzeba zazdrościć, 
tym, którzy  p r a c u j ą, a czcić tych, którzy zginęli dla 
ojczyzny. Tak myślę.             Wasz Redaktor 
 
„Nasze listy”, nr 50 z 1925 r. 
 
Nie wierzą ludzie, że z wami, mili czytelnicy i czytelniczki, 
można interesująco korespondować. Właśnie przed kilkoma  
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dniami ktoś mi wprost powiedział: "Ci twoi korespondenci to 
wcale nie istnieją, zmyślasz ich listy i sam sobie odpowiadasz!" 
Przyprowadziłem wtedy tego ”niewiernego Tomasza” do 
amerykańskiej szafy o 30 szufladach, która stoi tuż przy moim 
biurku, otworzyłem ją i pokazałem szereg szuflad opatrzonych 
alfabetem. Wysunąłem kilka i wskazałem paczki listów. "Oto 
są!" - powiedziałem. "Więc oni naprawdę tak piszą?” - zawołał. 
I to była... pochwała dla was. Oddaję ją wam z radością. 
                 Wasz Redaktor 
„Nasze listy”, nr 5 z 1926 r. 
 
Wiecie, co jest w waszych listach najnudniejsze? Oto - kiedy 
kończycie listy zapewnieniem, że nie chcecie mnie... nudzić! 
Takim na przykład "zgrabnym" okrągłym zwrotem kończy się 
list: "Nie chcę pisać więcej, wiedząc, że Szanowny Pan 
Redaktor, czytając te listy zanudza się śmiertelnie". Wiecie, ile 
w tym jest niepotrzebnych słów? Piętnaście! Tak. Wolałbym, 
gdyby zamiast tego wszystkiego była kropka. Jeśli nie macie, 
co pisać, to nie wysilajcie się na takie banalne oklepane 
frazesy.                     Wasz Redaktor 
 
„Nasze listy, nr 12 z 1926 r.   
 
Znalazłem w jednym z listów piękną elegię "do dzieciństwa": 
„Mam teraz wielkie zmartwienie. Dotychczas słyszałam, że 
ludzie żałują tylko uciekającej młodości, a mnie do rozpaczy 
doprowadza, że  d z i e c i ń s t w o  ucieka już ode mnie. 
Chciałabym zawołać jak Faust: Stój chwilo, jesteś piękna! A tu 
tymczasem życie mnie pędzi: nuże, dalej, naprzód, spiesz się... 
Życie moje szło równą, prostą drogą, naprzód można było 
wiedzieć, co mnie czeka. W pewnej chwili spotkałam towa-
rzysza - „Iskry"- i tak wędrowaliśmy sobie razem. Tu ptak jakiś 
ciekawy, tu konkurs, tu kwiat świeżo rozkwitły - to było całe 
urozmaicenie tej drogi. A tu teraz... teraz zbliżam się do 
jakiegoś zakrętu - matura - za którym nie wiem, co się 
znajduje, i nawet nie bardzo jestem ciekawa poznać. A tu 
życie nieodwołalnie wciąż mnie popycha: nuże, dalej, 
prędzej..." 
 
Niech komentarzem do tej "elegii" będą słowa poety:  
Polały się łzy me czyste, rzęsiste,  
Na me dzieciństwo sielskie, anielskie...  
                 Wasz Redaktor 
„Nasze listy", nr 10 z 1926 r 
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Redaktor ”Iskier” przy swoim biurku w lokalu redakcji na ulicy 
Wareckiej /zdjęcie wykonane w 1925 r.; niezamieszczone w 
”Iskrach”!/ 

 
Dostałem rozpaczliwy list. Jedna z czytelniczek nie cierpi 
szkoły, nie znosi lekcji, nienawidzi nauczycieli. I uczyć się nie 
może. "I te lekcje, szkoła są dla mnie naprawdę męką" - pisze. 
A kończy list następującymi słowami: "Ach, niech Pan coś 
napisze w Naszych listach, co by mogło zachęcić do nauki, bo 
pewnie nie ja jedna znajduję się w takim położeniu!" 
Może by ci lepiej do przekonania trafili rówieśnicy, którzy 
naukę i szkołę lubią... Do nich więc zwracam się tu z prośbą, 
aby dla ratowania Zbłąkanej napisali coś "co by mogło 
zachęcić do nauki".                                         Wasz Redaktor 
 

„Nasze listy”, nr 13 z 1926 r. 
 

Do Zbłąkanej, o której pisałem w nrze 13, zapraszając was, 
byście do niej napisali pocieszające listy, wysłałem właśnie 
takich listów pięć od czytelników i czytelniczek "Iskier": dwa 
były z Warszawy, jeden z Wesołej, jeden ze Strzyżowa i jeden 
ze Lwowa.                           Wasz Redaktor 
 

„Nasze listy”, nr 16 z 1926 r. 
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Książka potrzebuje opieki - pisałem o tym nieraz. Zwłaszcza 
książka ładna, nie na jeden dzień, nie na jeden przejazd 
tramwajem. A tymczasem jedni od książki się odzwyczaili, 
inni się nie przyzwyczaili, a jednym i drugim książkę zasłania 
kinematograf i radio ze swoją krzykliwą ale skuteczną 
reklamą. I powstaje niekiedy wrażenie, że książka już ginie, że 
przestaje odgrywać rolę w życiu, że ciekawych książek nie ma. 
A tymczasem są... 
W Redakcji "Iskier" /na ulicy Wareckiej 14/ powstaje 
nieustająca wystawa książek dla dzieci i młodzieży pod na- 
zwą "Świetlica Książki". Zawiera ona książki wszystkich 
wydawców. Możecie każdej książce z bliska się przyjrzeć, 
wziąć do ręki, przejrzeć jej treść, zanim zdecydujecie się pójść 
później do jakiejkolwiek księgarni, by ją kupić. 
                 Wasz Redaktor  
„Nasze listy”, nr 49 z 1926 r. 

 
 

 
 
 
Należy wspomnieć jeszcze o dwóch związanych z "Iskrami" 

inicjatywach wydawniczych w omawianym tu pierwszym okresie istnienia 
pisma, kiedy jego wydawcą była Książnica-Atlas. 

 
W połowie roku 1924 ukazał się Kalendarz "Iskier" na rok szkolny 

1924/25 opracowany przez Władysława Kopczewskiego, będący podręczną 
małą encyklopedią "niezbędną dla każdego ucznia i uczennicy" Kalendarz 
został dobrze przyjęty i z roku na rok zdobywał coraz liczniejszych 
odbiorców, osiągając wysokie nakłady /rzędu dziesięciu tysięcy 
egzemplarzy/. Będzie jeszcze o nim mowa w rozdziale poświęconym 
dziejom pisma w latach 1927-39. 

 
Drugą inicjatywą było zainaugurowanie w 1925 roku wydawania Bi-

blioteki "Iskier": powieściowej, podróżniczej i popularnonaukowej pod 
redakcją Władysława Kopczewskiego, której wydawcą była Książnica-
Atlas. Ukazywały się w niej wartościowe książki polskich i zagranicznych 
autorów. Po 1926 roku, od kiedy Książnica-Atlas przestała być wydawcą 
"Iskier" – Biblioteka, choć ukazująca się nadal pod firmą "Iskier", nie miała 
już nic wspólnego z pismem ani też z jego redaktorem.   W roku 1932 
Biblioteka "Iskier" liczyła blisko pół setki tytułów. 

 
W grudniu 1926 roku /w nrze 51/ znalazła się w "Naszych listach" 

informacja, że administracja pisma, która znajdowała się we Lwowie,  
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w centrali Książnicy-Atlas, przenosi się do Warszawy, gdzie od początku 
mieściła się redakcja. Miało to uprościć pracę nad pismem. Ale ta 
pozornie tylko organizacyjna zmiana miała w rzeczywistości bardzo 
istotne dla pisma znaczenie. W numerze 1. z 18.XII.1926, rozpoczynającym 
nowy rocznik wydawnictwa, w stopce redakcyjnej nie ma już Książnicy-
Atlas - dotychczasowego wydawcy. Redaktorem i wydawcą jest odtąd 
Władysław Kopczewski*).  Wprawdzie redakcja wyjaśnia /w nrze 3  
z 1927/, że wydawanie „Iskier” przejął Zarząd Główny Towarzystwa 
Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych /jeden z akcjonariuszy Książnicy-
Atlas/, ale w rzeczywistości wydawcą odpowiedzialnym, również za stronę 
finansową, został redaktor Kopczewski. Drukowana odtąd w stopce 
redakcyjnej nowa formuła mówiąca, że pismo ukazuje się "staraniem 
T.N.S.W." oznaczała tylko "duchowy patronat". 

Tak oto skończył się niespełna trzyipółletni okres, w którym 
finansowe kłopoty nie zagrażały redakcji. Następne 13 lat - to okres 
ciągłych zmagań o przetrwanie... 

Pozostańmy jednak jeszcze przy sprawach niestresujących: kolejny 
rozdział będzie mówił o przyjaźni, a następny - o uśmiechu. 

 
 

________________ 
 
*) Początkowo, w latach 1923-24, występował on w stopce redakcyjnej jako 

"redaktor i wydawca", w latach 1925-26 jako "redaktor", natomiast od grudnia 
1926 /po usamodzielnieniu się "Iskier"/ aż do 1939 roku  jako "redaktor  
i wydawca". W okresie od połowy maja 1924 do grudnia 1926, kiedy druk pisma 
odbywał się we Lwowie, obok informacji o miejscu druku pojawiło się nazwisko 
lwowskiego profesora Jana Koczwary jako "redaktora odpowiedzialnego". 
Pytającym, co to oznacza, czytelnikom - redakcja wyjaśniła, że przepisy 
wymagają, aby ktoś reprezentował pismo tam, gdzie jest drukowane. Gdy w 
grudniu 1926 druk wraca do Warszawy - ta funkcja przestała istnieć. 
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Klub korespondencyjny czytelników "Iskier" 
 
Bardzo udaną inicjatywą, która zresztą wyszła od samych czytel-

ników "Iskier", stało się otwarcie na łamach pisma Kącika Dobrych 
Znajomych, o czym zawiadomił Redaktor w nrze 1 z 1924 roku: 

 
Staje się zadość życzeniu niektórych czytelników „Iskier”. 
Podniesiona przez nich myśl wprowadzenia wymiany listów 
między czytelnikami rozrzuconymi po całej Polsce, a przez to 
lepszego wzajemnego poznawania się i zbliżenia młodzieży 
różnych części i dzielnic - znalazła od razu żywy oddźwięk.  
A ponieważ już są chętni nawiązać takie "listowne nici dobrej 
znajomości" - otwieramy zapowiedziany "Kącik" i zapraszamy 
do dalszych zgłoszeń. 
Kto chce wejść w wymianę listów z czytelnikami „Iskier”, 
niech nadeśle swój adres, poda wiek, klasę, uzupełni – może 
- jakąś uwagą o swych zainteresowaniach.  
Oto pierwsi chętni: 
 
1. Koskówna Maria /lat 15, kl. IV g./ - Poznań, ul.Kręta 22, inte- 
   resuje się sztuką. 
2. Gleichgewichtówna Stefania /lat 15/ - Warszawa,  ul. Chmie-  
    lna 70 m 3 - chciałaby korespondować przede wszystkim ze   
    Lwowem. 
3. Kopczewski Jerzy /lat 15, kl. IV g./ - Warszawa, ul. Szpitalna 

12 - interesuje się żeglugą. 
4. Pierzchlewski Jerzy /VII oddz. szk. powsz./ - Włodawa nad  
    Bugiem, Inspektorat Szkolny. 

 
W ciągu 1924 roku zgłosiło się 615 osób do Kącika Dobrych 

Znajomych /KDZ/, w następnym roku 890, w kolejnym 777, później 617; 
od 1928 roku zaczyna spadać ta liczba aż do likwidacji KDZ w 1934 roku. 
Przez 10 lat około czterech tysięcy amatorów korespondencji, pragnących 
znaleźć bratnie i siostrzane dusze, korzystało z pośrednictwa KDZ  
w swych poszukiwaniach. 

Temu "masowemu ruchowi" trzeba było nadać jakieś formy 
organizacyjne,   a   więc  redakcja  zwraca   się   do  wszystkich  Dobrych 
Znajomych,  aby  spróbowali ułożyć  projekt  Konstytucji DZ, zasad, jakich  
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powinni  przestrzegać  wszyscy  uczestnicy tego przedsięwzięcia. Chodzi  
o to, aby nikt - mimo woli - nie stał się "złym dobrym znajomym”. I oto z 
końcem roku 1924 jest już zgłoszonych dziesięć projektów Konstytucji. 
Redaktor, czyli Najstarszy Dobry Znajomy, stworzył ostateczny tekst z 
czterech najlepszych projektów nadesłanych przez Marysię Wierzbicką z 
Warszawy /DZ 400/, Halę Markównę z Warszawy /DZ 48/, Zbyszka 
Rokossowskiego ze Lwowa /DZ 139/ oraz Litkę Nadwodzką z Płocka /DZ 
43/. Tak opracowana Konstytucja została wydrukowana i weszła w życie w 
1925 roku. Zawsze z początkiem nowego roku przypominano zasady 
obowiązujące Dobrych Znajomych otwierając na nowo zapisy. 

Mottem umieszczonym na początku tekstu Konstytucji był cytat z 
"Ody do młodości" Adama Mickiewicza: "Serca niebieskie poi wesele, kiedy 
je razem nić powiąże złota". A w pierwszych zdaniach tak został określony 
cel przedsięwzięcia: "Nawiązać nici złote przyjaźni między młodzieżą 
wszystkich stron Rzeczypospolitej, a może i między całą młodzieżą 
polską, rozrzuconą po szerokim świecie, a tęskniącą do Ojczyzny." Bardzo 
ważny był paragraf 10, który mówił: "Żaden DZ nie powinien uważać 
żadnego DZ za coś od siebie niższego lub gorszego i nie powinien nikomu 
okazywać swego lekceważenia, pamiętając o tym, że wszyscy DZ to jakby  
j e d n a   w i e l k a   r o d z i n a." 

Zgodnie z Konstytucją ciążył na każdym DZ obowiązek składania na 
ręce Redaktora raz na pół roku sprawozdania z przebiegu korespondencji. 
Zaniedbanie tego obowiązku groziło utratą praw DZ! 

 
Można podziwiać i współczuć Redaktorowi, że zechciał obciążać się 

kontrolowaniem tak licznych korespondentów. W wyniku tego, co pół 
roku ukazywały się w ”Iskrach” komunikaty, kto się zaniedbał i utracił 
prawa DZ, kto je odzyskał nadrobiwszy zaległości, a także pojawiały się w 
„Iskrach” fragmenty sprawozdań świadczące o tym, jakie korzyści i jakie 
problemy towarzyszyły tej akcji.  

Oto parę przykładów: 
 

Pod wpływem korespondencji zaczęłam ze swego zapadłego kącika 
szerzej patrzeć na świat, interesować się życiem młodzieży. 
Poznałam również z listów parę ważnych miast. /DZ z Zambrowa/ 
 

Jeden z moich korespondentów nadesłał na podstawie 
przeczytanych książek opis wojny boerskiej, o której bardzo mało 
wiedziałem, a ja mu posyłam opisy etnograficzne Huculszczyzny. 
/DZ z Kołomyi/ 
 

Utworzenie Kącika DZ to wielka zasługa „Iskier”, stwarza on 
bowiem serdecznych przyjaciół, którzy się nawzajem kształcą  
i opiekują się sobą. /DZ z Przeworska/ 
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                                 Konstytucja Dobrych Znajomych 
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Ze swoimi korespondentami zaprzyjaźniłem się bardzo i nie 
odczuwam ani różnicy dzielnicowej, ani klasowej. Jesteśmy 
wobec siebie uprzejmi i szczerzy. /DZ z Inowrocławia/ 
 

Jedną z ważniejszych korzyści korespondencji jest to, że 
ortograficzniej i stylistyczniej piszę. /DZ z Ostrowia Wielkop./ 
 

Jestem z moich korespondentów niezmiernie zadowolona. 
Jeden z nich, wróciwszy z Chin, opisuje mi w listach wrażenia 
z podróży, zwyczaje tubylców, nawet od czasu do czasu 
przysyła mi ciekawe zdjęcia fotograficzne z życia chińskiego. 
/DZ z Tarnopola/ 
 
Korespondencja nauczyła mnie wiele nie tylko z listów moich 
korespondentów, ale również z moich własnych. Bo gdy opisy-
wałam DZ z Brazylii Warszawę, musiałam naprzód sama ją 
dobrze poznać i na ten temat odbyłam wiele rozmów  
z Mamusią.  /DZ z Warszawy/ 
 

Korespondenci moi nauczyli mnie wiele, a co najważniejsze, 
przystosowywania się, a może raczej rozumienia cudzych 
myśli. /DZ ze Lwowa/ 

 

Wyjątki ze sprawozdań z nrów 9 i 10 z 1926 r. 
 

Te głosy uczestników akcji DZ warto uzupełnić wrażeniami 
współtwórczyni Konstytucji DZ, Litki Nadwodzkiej z Płocka, której zasługą 
było m.in. wykorzystanie cytatu z "Ody do młodości" jako motta do 
Konstytucji DZ. Podsumowując swoje roczne doświadczenia  
z uczestniczenia w Kąciku Dobrych Znajomych napisała ona: 

 
Nie przypuszczałam, że ludzie osobiście mi nieznani,  
z czasem będą mogli stać się w tym stopniu kochani i bliscy, 
że potrafię zajmować się, a nawet przejmować się ich 
sprawami, cieszyć się ich radością, smucić ich smutkiem. Im 
więcej zastanawiam się nad tą naszą korespondencją Iskrową, 
tym lepiej poznaję, że jest to coś cudnego. przymykam oczy  
i wyobrażam sobie w przestrzeni tysiące i tysiące nikłych, 
subtelnych, drżących nitek czy promyków świetlnych, które 
ciągną się, krzyżują, łącząc pokrewne dusze. Bo my wszyscy  
z pewnością promieniujemy, wysyłamy i odbieramy nawzajem 
fale. Jesteśmy dla siebie ludźmi bez twarzy, duchami i właśnie 
w tym uduchowieniu naszych przyjaźni jest to niebieskie 
wesele, które poi nam serca... 
 

„Nasze listy”, nr 3 z 1926 r. 
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Ten list, bardzo uduchowiony i nieco egzaltowany, ale pełen szcze-
rego entuzjazmu - oraz przytoczone wyżej głosy o konkretnych ko-
rzyściach wyniesionych z uczestnictwa w KDZ, świadczą o powodzeniu tej 
akcji. 

Oczywiście, nie zawsze tak pięknie i tak gładko przebiegały 
korespondencyjne znajomości, o czym może świadczyć głos Najstarszego 
Dobrego Znajomego: 

 
Z przyjemnością dowiaduję się, że korespondencja między 
Dobrymi Znajomymi rozwija się pomyślnie. Ale... podobno 
niektóre korespondencje grzeszą brakiem prostoty, 
naturalności i szczerości. Kochani Dobrzy Znajomi! Strzeżcie 
się tego tonu, bo jest on bardziej wyczuwalny, gdy się list 
odbierze, niż wam się wydaje, gdy go wysyłacie. Pustka  
i pretensja aż bije w oczy! 
Tym, którzy pytają, jak się wzajemnie tytułować, radzę uży-
wać sympatycznej nazwy: Kolego, Koleżanko... 
               Wasz Redaktor  
„Nasze listy”, nr 10 z 1924 r. 

 
O prostotę i naturalność, również w listach do redakcji, niejed-

nokrotnie apeluje Redaktor: 
 

Nie lubię listów pretensjonalnych i sztucznych. A niektórzy 
korespondenci i korespondentki myślą, że list naszpikowany 
różnego rodzaju niby dowcipnymi zwrotami i wyszukanymi 
frazesami, jest lepszy i ciekawszy od prostego, jasnego, gdy 
tymczasem bywa najczęściej - niemądry lub niewłaściwy. Po 
co pisać, że się ma "szaloną melodię do pisania", po co 
określać Łódź jako "warowny gród" lub jako "wygwizdów",  
a oczy swoje porównywać do "piwa okocimskiego"? Po co 
mówić o jakimś "tronie Redaktorskim", a głowę swoją widzieć 
"wypełnioną marmoladą"?  
 
„Nasze listy”, nr 21 z 1929 r. 

 
Walczy też Redaktor z gadulstwem i wodolejstwem: 

 

100 słów, 20 słów, 50 słów - to warunek często stawiany w 
naszych konkursach, który ma na celu "odwodnienie" waszych 
wypowiedzi. Mało słów, a wiele treści. Jasno i prosto. Bez 
frazesów. Nie mieszać rzeczy ważnych z drobiazgami. 

 

... oraz nie daruje błędów językowych, gdy ktoś napisze na przykład: 
 

Czytając "Iskry", podobał mi się Kącik Dobrych Znajomych. 
/Zrozumiałem, że Kącik czyta!/ 
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Czytając "Iskry", uderzył mnie Kącik Dobrych Znajomych. 
/Okazuje się, że Kącik nie tylko czyta, ale i bije!/  
 
„Nasze listy”, nr 15 z 1925 r. 

 

 
 
Kim byli uczestnicy KDZ? Na to pytanie próbowali znaleźć 

odpowiedź sami klubowicze. Na podstawie drukowanych zgłoszeń 
opracowywali mapy ukazujące rozmieszczenie korespondentów /np. w 
nrze 22 z 1924 lub w nrze 41 z 1926/. Obliczali także średni wiek dziewcząt 
i chłopców. W 1926 roku najwięcej zgłaszało się uczestników w wieku 12 
- 17 lat /wśród dziewcząt najwięcej 14-latek, wśród chłopców 16-latków/. 
Panowała prawie idealna "równowaga płci". W późniejszych latach te pro-
porcje się nie zmieniały, natomiast rosła średnia wieku. To świadczy  
o tym, że "Iskry" poważniały. 
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Może zadziwiać pasja, z jaką niektórzy DZ rozwijali korespondencję. 

Pewna Dobra Znajoma napisała w swym sprawozdaniu:  
 

Zrobiłam statystykę mojej korespondencji od 22 grudnia 1924 
roku. Wysłałam 532 listy do DZ, a otrzymałam 582; 
korespondowałam w ogóle z 38 DZ, z tej liczby dłużej niż 
przez trzy miesiące z 18. Zakończyłam sama korespondencję 
po 2-3 listach z 5 DZ. Obecnie mam 8 DZ, z tych 6 znam już 
od 2-4 lat. 
„Nasze listy”, nr 22 z 1929 r. 
 

A pewien Polak mieszkający na Łotwie napisał, że dzięki 
"Iskrom" i Kącikowi Dobrych Znajomych, jak oblicza, w ciągu 
trzech lat wysłał 360 listów, a odebrał 286. Ma obecnie 41 
korespondentów, z czego 29 z Polski.  
„Nasze listy", nr 49 z 1929 r. 
 

W epoce internetu i esemesów mogą imponować takie 
epistolograficzne osiągnięcia, bo przecież nie pisało się wtedy listów 
telegramów, lecz zawiesiste epistoły.  

Jedno jeszcze odróżnia dzisiejsze obyczaje od ówczesnych. Otóż 
drukowanie wraz z adresami wykazów osób pragnących korespondować 
byłoby dziś uznane za łamanie przepisów o ochronie danych osobowych... 
Złammy jednak te przepisy i poszukajmy w tych dawnych rejestrach osób 
wówczas nastoletnich, które po latach znalazły się wśród elity życia 
kulturalnego. Oto kilkunastu DZ, którzy w latach 1924-28 zgłaszali 
gotowość korespondowania z rówieśnikami, podając swoje aktualne 
zamiłowania. Dziwić może, że wśród nich nie ma ani jednej kobiety.  
Z pewnością były w KDZ przyszłe wybitne niewiasty, lecz wówczas 
posługiwały się jeszcze panieńskimi nazwiskami, co po latach utrudnia 
identyfikację. Kogo więc widzimy wśród dawnych DZ? 

 

Broncel Zdzisław /lat 16, kl.VI/ - Warszawa, al. Jerozolimskie 
31 m 6 - literatura, teatr, życie młodzieży... A niebawem         
już autor ciekawych wierszy drukowanych w "Iskrach”, po 
latach zaś wojennej tułaczki emigracyjny poeta i publicysta  
- w kraju prawie zapomniany. 
 

Bujnicki  Teodor   /lat 17, kl.VII/ -  Wilno,   ul. Bankowa  1  m 13 
- samowychowanie, literatura, życie młodzieży... A już wkrót-
ce poeta związany z ruchem lewicowym, członek grupy 
Żagary. 
 
Hamera Bohdan / lat 16, kl.V/ Ostrowiec Kielecki, Gimnazjum 
Męskie - kino, elektrotechnika, literatura...  A po latach: przed  
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wojną członek KPP /1934-38/, robotnik-spawacz; po wojnie 
powieściopisarz nurtu socrealistycznego. 
 

Hochfeld Julian /lat 12,5, kl.III/ - Rzeszów, ul. Jagiellońska 3  
- sztuka, historia... A po latach: działacz socjalistyczny, 
publicysta, dyrektor Polskiego Instytutu Międzynarodowego, 
profesor socjologii na Uniwersytecie Warszawskim i na SGH.  
 
Janczarski Czesław /lat 15, kl.V/ - Równe na Wołyniu, ul. Dąb-
rowskiego - przyroda, myślistwo, sport... A po latach: poeta z 
kręgu Józefa Czechowicza, po wojnie również autor piszący 
dla dzieci, redaktor "Misia" /stworzył postać Misia Uszatka/.  

 

Knothe Janek /lat 12, kl.III/ - Warszawa, ul. Elektoralna 2 m 11  
- malarstwo, książki, sport... A po latach: architekt, 
współautor Trasy W-Z i MDM w Warszawie. 
 

Kuryluk Karol /lat 15, kl.III/ - Zbaraż, Gimnazjum - historia 
Polski, geografia, lubi czytać... A po latach: minister kultury, 
ambasador PRL w Austrii. 
 

Lutosławski Witold /lat 11, kl.I/ - Drozdowo p. Łomża - chciał-
by korespondować z kimś grającym na fortepianie... A po 
latach: światowej sławy kompozytor. 
 

Osmańczyk Edmund /lat 10, kl.I/ - Wieluń, ul. Palestrancka 1  
- filatelistyka, przyroda, budownictwo, lubi czytać... A po la-
tach: wybitny działacz polonijny, pisarz i publicysta, polityk.  
 

Pietrzak Włodzimierz /lat 11, kl.II/ - Kalisz, ul.Grodzka 11  
- czytanie, krajoznawstwo, sztuki piękne... A po latach: krytyk 
literacki, poeta i prozaik, w latach wojny związany z grupą 
"Sztuka i Naród"; zginął na warszawskiej Starówce w 1944 r. 
 

Putrament Jerzy /lat 14, kl.IV/ - Nowa Wilejka, 85 p.p., major 
Putrament, dla Jerzego - zbiera owady, lubi szachy, pisze wie-
rsze... A po latach: pisarz, polityk, szara eminencja w Związku 
Literatów; nadal lubił szachy, owadów już nie zbierał...  
 

Rudzki Kazimierz /lat 13, kl.IV/ - Warszawa, ul.Wilcza 54 m 6  
- teatr, sport, literatura... A po latach: wybitny aktor, reżyser, 
konferansjer.  
 

Trościanko Wiktor /lat 14, kl.IV/ - Wilno, ul.Wileńska 36 m 11  
- krajoznawstwo, sport, harcerstwo... A po latach: pisarz, pu-
blicysta, polityk, po roku 1945 na emigracji, współpracownik 
Radia Wolna Europa.  
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Trzynadlowski Jan /lat 15, kl.V/ - Lwów, ul.Zielona 34                
- harcerstwo, krajoznawstwo, wymiana rysunków... A po 
latach: profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, teoretyk 
literatury, wydawca. 

 

Nic nie trwa wiecznie, a więc i w "Iskrach" po latach popularności 
zaczął powoli następować spadek zainteresowania korespondencyjnymi 
przyjaźniami, czy tylko znajomościami. Również korespondencja czytel-
ników z redakcją znacznie się zmniejszyła, co zauważał Redaktor, 
zarzucając "gnuśność" niepiśmiennym czytelnikom. Gdy starzy przyjaciele 
pisma, tak zwani "weterani Iskrowi", proponowali przywrócenie KDZ, 
Redaktor odpowiadał: 

Dawni czytelnicy żałują, że zniknął popularny kiedyś Kącik 
Dobrych Znajomych. Nowym czytelnikom krótko 
wyjaśniam, że były to spisy osób, które pragnęły między 
sobą korespondować. Dział ten miał powodzenie, ale było 
to w czasach, kiedy jeszcze czytelnicy u m i e l i pisywać 
listy... Dzisiejsi czytelnicy, czytelnicy „epoki radia" jakoś tej 
umiejętności nie zdradzają...  
 

„Nasze listy”, nr 3 z 1938/9 r. 
 

Jeśli przed 70 laty, już w "epoce przedtelewizyjnej", umiejętność 
pisania listów zanikała, to czegóż można wymagać w XXI wieku? 

 
Warto jednak pamiętać, że KDZ pozostawił w życiu niektórych ludzi 

długotrwały ważny ślad. Oto mam przed sobą list napisany w 1994 roku 
przez 81-letnią byłą uczestniczkę KDZ, Panią Alicję M., emerytkę-
adwokata z Gdyni /dawniej z Pabianic/, która pisze o kilkunastu swoich 
Dobrych Znajomych sprzed wojny, z różnych stron Polski. Po wojnie 
jeszcze z dwoma z nich nadal prowadziła korespondencję. Jej zdaniem 
KDZ odegrał w Polsce lat dwudziestych ważną rolę integrując młodzież    
z byłych trzech zaborów - właśnie przez nawiązywanie osobistych 
znajomości  skutecznie  zbliżających  młodych  ludzi. 

 
Nie tylko w Kąciku Dobrych Znajomych można odnaleźć nazwiska 

młodych czytelników "Iskier", którzy w przyszłości staną się luminarzami 
kultury. Piętnastoletni Karol Kuryluk ze Zbaraża zostaje wyróżniony w 
konkursie na temat: "Jaka książka najwięcej mi się podobała i dlaczego" 
ogłoszonym w "Iskrach" w 1925 roku. Oto fragment jego pracy: 

Ze wszystkich książek, które dotąd czytałem, najbardziej mi 
się podobała nowelka Henryka Sienkiewicza "Janko Mu-
zykant". A to dlatego, że ujęła mnie swoją skromnością, 
poetycznością i pięknością. Gdy ją czytałem, rozrzewniła mnie  
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do łez /.../ Oj,  spłakałem się, spłakałem, gdy tego ”Janka" po 
raz pierwszy czytałem! 

 
Wzruszająca jest ta świeżość uczuć i szczerość przeżyć przyszłego 

polityka i dyplomaty... 
 

W innym znów konkursie, polegającym na dokończeniu opowiada-
nia o dwóch przyjaciołach o różnym statusie społecznym wziął udział  
i wygrał student wileńskiego Uniwersytetu, Antoni Gołubiew /jego praca 
została wydrukowana w nrze 28 z 1929 roku/. Był więc czytelnikiem 
"Iskier" współtwórca grupy poetyckiej Żagary, a po latach wybitny 
powieściopisarz. 

We wspomnieniach z lat szkolnych /wydanych w 1960 roku pt. 
"Różowe cienie"/ Kazimierz Koźniewski pisał, że mając dwanaście lat wiele 
czasu poświęcał rozrywkom umysłowym: 

 

W popularnym, doskonale redagowanym piśmie dla 
młodzieży, w "Iskrach", namiętnie rozwiązywałem wszystkie 
krzyżówki, rebusy, logogryfy, arytmografy, anagramy, figielki, 
zagadki, wirówki, tylko szarady obchodziłem z szacunkiem  
i z daleka, nigdy nie umiejąc dać sobie z nimi rady. /.../  

 

Rzeczywiście, w 1931 roku w "Iskrach" kilkakrotnie pojawia się jego 
nazwisko jako wyróżnionego w "Konkursie dla wytrwałych". 

Dalej w swej książce wspomnień ten pisarz, publicysta i praso-
znawca tak z perspektywy lat oceniał "Iskry": 

 

"Iskry" świetnie redagował p. Władysław Kopczewski. Bardzo 
dobry redaktor i mądry pedagog. Po dziś dzień nie znam le-
piej redagowanego pisma dla młodzieży w wieku 
gimnazjalnym niż tamte "Iskry", w których umiejętnie 
połączono rzetelną rozrywkę literacką z dobrą popularyzacją 
nauk /.../ Co rok redaktor Kopczewski układał i wydawał 
"Kalendarz Iskier", doskonałą encyklopedię podręczną... 
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Za najbardziej chyba „iskrową” okładkę uznać można tę z uśmiechniętym harcerzem, 
zaprojektowaną przez Franciszka Ciechomskiego do nru 29 z 1928 roku   



  

49 

 
 

 

 

 

 

 

Uśmiechnij się! – radzą ”Iskry” 
 

Dewizą "Iskier", mądrością nr 1, stało się hasło: UŚMIECHNIJ SIĘ! - 
powtarzane wielokrotnie w "Naszych listach", w korespondencji pomiędzy 
Redaktorem a czytelnikami "Iskier", oraz przy wielu innych okazjach.  
A zaczęło się to od skromnej notatki na początku "Gazetki" w numerze 
"Iskier" z 20 lutego 1926 roku. Pod tytulikiem "Na dzień dobry" znalazła się 
informacja: 

"Uśmiechnij się!" - staje się hasłem dnia codziennego w Amery-
ce. W sklepach i biurach zjawiają się na ścianach ozdobne 
napisy keep smile /kip smajl/ - uśmiechnij się /.../ 
Więcej uśmiechu w życiu, więcej pogody i radości, a okaże się, 
że wiele zmartwień i smutków nosimy tylko w samych sobie. 
Czy potrzebnie? Odpowie na to łatwo ten, kto się już nauczył 
uśmiechać. A więc - UŚMIECHNIJ SIĘ! 

 

Hasło to zdobyło sobie prawo obywatelstwa i coraz częściej 
pojawiało się w "Iskrach". 

 

Marysia z Łodzi napisała: 
Czytałam tyle o uśmiechu w „Iskrach”, że i ja starałam się 
zastosować do tego. Z początku przychodziło mi to  
z trudnością, bo mam strasznie dziwny charakter. Byle 
głupstwo mnie tak denerwuje, że na cały dzień tracę humor.  
A teraz coraz więcej pod wpływem „Iskier” zaczynam  u ś m i e 
c h a ć  s i ę.  I dobrze  mi  z tym, a i wszystkim ze mną  lepiej! 
              Pewnie, że lepiej!    
   

 „Nasze listy”, nr 1 z 1926 r.                                         Wasz Redaktor 
 

Jakże mam się uśmiechać w myśl dewizy „Iskier”, gdy w nich 
tak mało dowcipów i żarcików? - pisze ktoś do mnie. 
Pokiwałem głową i pomyślałem sobie: Drogi przyjacielu, nie 
wiesz, co to jest uśmiech w życiu, jeśli go szukać musisz za 
pośrednictwem dowcipów i żarcików. Prawda, że wywołują one 
objawy wesołości aż do kaskady śmiechu, po której "za boki się 
trzymamy". Ale czy po tej dawce wesołości stajemy się na duszy 
promienniejsi? Czy po kilku dobrych "kawałach" mamy w sobie  
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na cały dzień dla wszystkich uśmiech? Czy patrzymy wtedy na 
życie radośnie, zdolni do pokonania wszelkich trudów  
i przeciwności? 
Wewnętrzną pogodę, radość, jasność trzeba w sobie 
wypracowywać. Jak to strasznie brzmi! "Wypracowana" 
pogoda!  A  przecież tak jest. Przychodzi do was czasem owa 
pogoda wewnętrzna jakby bez żadnej pracy. Nie spostrzegacie, 
kiedy i jak. A przecież nim przyszła, musiały w was ustać 
niezadowolenia, pretensje, złości, nieufność i wiele innych wad 
i cech. Czasem, jeśli nie zdążyły one zapuścić w was korzeni, 
łatwo się ich pozbyć. Ale niekiedy... ileż z nimi mieliście 
kłopotu. Wtedy właśnie "wypracowywaliście" pogodę. 
A ta pogoda daje wam przeświadczenie, że świat jest piękny, że 
człowiek nie  jest zły,  że  nie  ma  przeszkód  niezwalczonych...  
I wtedy - uśmiechacie się!  Takiego uśmiechu wam życzę i taki 
uśmiech wam przesyłam. 
                Wasz Redaktor 
„Nasze listy”, nr 41 z 1926 r.     
 

Wdzięczna jestem „Iskrom” - pisze Hanka z Nowogródka - za 
tę słoneczną pogodę, jaką zawsze ze sobą przynoszą i za ten 
uśmiech radosny, który rozprasza troski dnia codziennego, 
każe zapominać o nich i wywołuje uśmiech wzajemny, nie tylko 
na ustach, lecz i w duszy. Tak, dzięki „Iskrom” nauczyłam się 
uśmiechać! 
W „Iskrach” znalazłem jasność, pogodę, radość, miłość Boga, 
Ojczyzny, ludzi. Znalazłem Duszę. - Napisał Bolko Mr. z Łodzi. 
Takich promiennych wyznań dostaję sporo. Uśmiecham się do 
nich. Na to przecież czekam. Chcę w was widzieć radosną wolę 
czynnego życia, wiarę w ideały i w przyszłość, miłość Boga, 
Ojczyzny, ludzi, ukochanie piękna. Z tym do was wszystkich 
idę, bo mam to wszystko w sobie i jest mi z tym dobrze. 
                Wasz Przyjaciel 
„Nasze listy", nr 17 z 1927 r. 
 

Kiedyś, pod koniec minionej wojny, pewien cudzoziemiec, 
korespondent, obserwując Polaków na ulicy spostrzegł, że 
jesteśmy /a może już wolno powiedzieć: byliśmy?/ narodem  
o tragicznym wyrazie twarzy. Czytał w naszych twarzach jakiś 
beznadziejny smutek. I może miał rację. Myśmy tego nie 
spostrzegali, byliśmy już przyzwyczajeni. Ale cudzoziemiec 
spostrzegł. Patrzył zaś na nas w czasie jakichś uroczystości 
narodowych - i  dziwił się.  Jak można radować się tak smutnie! 
Że smutek do naszych twarzy przylgnął w czasie wiekowej 
niewoli  i  bezowocnych  walk o wolność, trudno się dziwić. Ale  
z tego otrząsnąć się trzeba, i dlatego z radością  witajmy  
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pogodę i uśmiech na twarzach polskich. Trzeba nam tego 
słońca jak najwięcej, musimy nim i minione lata smutku 
opłacić. Smutek złym jest doradcą. Uczy niewiary w przyszłość, 
nieufności dla chwili bieżącej, podejrzliwości względem ludzi. 
Szukajcie więc w sobie promieni i wydobywajcie je na jaw. 
                                                                                     Wasz Przyjaciel  
„Nasze listy”, nr 17 z 1927 r. 
 

Czytelniczka z Bogucina pisze: 
„Iskrom” zawdzięczam dużo dobrego, a przede wszystkim 
uśmiech, którego mnie one nauczyły. Nie umiem dziś brać 
„Iskier" do rąk bez uśmiechu i przekonałam się, że lepiej do 
świata całego i ludzi podchodzić z uśmiechem. Czuję, że 
jestem w takich chwilach lepsza. Przyszło mi na myśl, że gdyby 
ludzie więcej się uśmiechali, lepiej by było i weselej na świecie. 
 

„Nasze listy", nr 25 z 1927 r. 
 

Mam przyjaciółkę Marysię, która wie, jak działa na mnie 
iskrowe hasło „uśmiechnij się” więc ilekroć się posprzeczamy 
lub jestem zła i nadęta, daje mi na karteczce napisane te dwa 
słowa.  I zaraz jestem innym człowiekiem! – Iza N. z Wilna  
 

„Nasze listy”, nr 1 z 1929 r. 
 

Z „Iskier” dopiero dowiedziałam się, że najskuteczniejszym 
lekarstwem na troski i zawody jest pogoda ducha  
i niepoddawanie się zwątpieniu. „Iskry" uczą, jak iść życiu na 
przeciw z ufnym uśmiechem na ustach, a pogodą i wiarą w 
sercu. - Jadzia Sz. z Poznania  
 

„Nasze listy”, nr 2 z 1929 r. 
 

Iskrowe hasło „Uśmiechnij się” zdobywa sobie coraz szersze 
prawo obywatelstwa. Donosi mi jedna z czytelniczek z Łodzi, iż 
u pewnego pana spostrzegła nad biurkiem kartę z napisem 
„Uśmiechnij się” i każdy z interesantów na nią spogląda, 
oczywiście uśmiechając się mimo woli. Uśmiechnęła się do tych 
słów i moja korespondentka. 
W lwowskim piśmie „Świat Kobiecy” jest w ostatnim numerze 
felieton, który kończy się pochwałą „Iskier” za wprowadzenie 
tego hasła i ciągłe o nim przypominanie.  
 

„Nasze listy”, nr 5 z 1929 r. 
 

Oto wyjątek z listu, jaki otrzymałem od "Komitetu 
Korespondencyjnego" kl. I Szkoły Handlowej Polskiej Macierzy 
Szkolnej w Równem: 
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Na środku tablicy znajduje się napis UŚMIECHNIJ SIĘ!, po pra-
wej stronie lista Rycerzy Złotego Kwadratu. W naszej klasie ist-
nieje bowiem zakon rycerski, który ma kształcić duszę i charak-
ter, uczyć panowania nad sobą i walczyć z alkoholem. 
Symbolem tego zakonu jest Złoty Kwadrat, który oznacza: 
Ojczyznę, Naukę, Cnotę i Prawdę. Prawo rycerskie składa się  
z siedmiu punktów:  
1. Bądź prawdomówny!  2. Pomagaj ukrzywdzonym!  3. Bądź 
odważny! 4. Bądź uprzejmy!  5. Panuj nad sobą!  6. Miłuj Boga  
i Ojczyznę!  7. Walcz z alkoholem! 
 
Każdy rycerz jest uroczyście pasowany przez wychowawcę 
klasy i otrzymuje zielony pas rycerski oraz odznakę Złotego 
Kwadratu. Przy każdej ceremonii rycerskiej wybrani uczniowie 
deklamują wiersz Heleny Duninówny, „Uśmiechnij się”  /z nru 
42 z zeszłego roku/, który nam się najbardziej podobał,  
i  którego cała klasa nauczyła się na pamięć: 

 
Uśmiechnij się! Choć jesień już, 
Choć coraz krótsze, smutne dnie - 
Niech trwa w twej duszy jasność zórz -
Uśmiechnij się! 
 

Plecie się z dobrą dola zła,  
Dzień po dniu mija - ginie - mknie...  
W twym sercu wiara niechaj trwa -
Uśmiechnij się! 
 

Choć złote liście zmroził chłód,  
Choć wiatr je targa, szarpie, rwie – 
W słoneczny serca patrząc cud – 
Uśmiechnij się! 
 

Na życia walkę, trud i znój – 
Niech strzegą cię, niech wiodą cię 
Promienne słowa - puklerz twój -
Uśmiechnij się! 
 

„Nasze listy”, nr 10 z 1929 r. 
 

Pisze Weronika z Krakowa: 
Trafiło mi do przekonania Iskrowe hasło „Uśmiechnij się!” Za-
częłam je stosować w życiu codziennym. Dało to zbawienne 
wyniki. Stałam się odporniejsza na drobne, a zazwyczaj tak 
dające się we znaki niepowodzenia i przykrości, nauczyłam się 
przechodzić obok powszednich smutków, trosk i nieprzy-

 
 

Praca nagrodzona w konkursie rysunko-
wym na plakat z hasłem: ”Uśmiechnij się! 

– radzą Iskry” /rok 1929/ 
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jemności uśmiechnięta. W ogóle usposobienie moje zyskało na 
optymizmie i radości życia. 
  

„Nasze listy”, nr 21 z 1929 r. 
 

W tym roku dopiero zrozumiałam, co to jest uśmiech iskrowy. 
- Pisze Wanda P. z Mosarza - Dawniej myślałam o uśmiechu 
zewnętrznym, a teraz wiem, że powinien on i może płynąć  
z głębi serca. 
 
Gdy mi czegoś smutno - pisze Irena N. z Łodzi - lub gdy jestem 
zmartwiona, przypominam sobie hasło „Uśmiechnij się!” 
Mamusia widząc, jaki skutek to na mnie wywiera, wprowadziła 
to hasło w szkole, w której uczy. Kartki z napisem „Uśmiechnij 
się!” widnieją wszędzie na korytarzach. 
 

„Nasze listy”, nr 17 z 1929 r. 
 

Dawniej byłam strasznie dzika - pisze jedna z czytelniczek, 
przyznając się, jak to ją „Iskry” odmieniły - gwałtowna, 
nieopanowana i co chwila nasrożona niby chmura gradowa. 
Zaprenumerowałam „Iskry”. Z początku - nic. Ale czytając co 
tydzień hasło „Uśmiechnij się”, zaczęłam to robić i już nie tylko 
się uśmiechać, ale głośno i szczerze śmiać się. Roznoszący mnie 
temperament zatrudniłam przy odganianiu złego humoru  
i jestem teraz uśmiechnięta, pogodna i zadowolona. Parę dni 
temu moja dawna nauczycielka nie mogła się tej zmianie 
nadziwić. Nie powiedziałam jej, skąd się to wzięło, bo by może 
nie zrozumiała, ale postanowiłam napisać to wszystko panu. 
  
„Iskier” pożądam nie dlatego, żeby mnie nęciły specjalną mąd-
rością lub wyszukanym stylem, lecz dlatego, że pełne są 
dobroci, ciepła, idealizmu, serdeczności i czegoś nieu-
chwytnego, czegoś, co przemawia do duszy. - Michał N.  
z Warszawy.  
 

„Nasze listy”, nr 51 z 1930 r. 
 

Otrzymałem projekt ”Dziesięciu przykazań Iskrowca”. Autorem 
jest Leon M. ze Lwowa: 
 

1. Uśmiechnij się! 
2. Kochaj świat i ludzi. 
3. Pracuj chętnie. 
4. Gdy działasz, namyśl się, poweźmij decyzję i wykonaj ją. 
5. Bądź silny duchem i ciałem. 
6. Wstań, gdy upadniesz. 
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7. Szanuj pracę drugiego. 
8. Kochaj prawdę. 
9. Bądź dobrym synem swej ojczyzny. 
10. Uśmiechnij się! 
 

„Nasze listy”, nr 18 z 1931 r. 
 
Często powtarzane w „Iskrach” wezwanie "Uśmiechnij się!" nie 
jest właściwie niczym innym, jak umownym znakiem, który ma 
dużo więcej przywodzić każdemu na pamięć niż samo to hasło 
zawiera. I dlatego, kto „Iskry" czytuje rzadko, pobieżnie  
i spotyka niespodzianie rzucone gdzieś słowa „uśmiechnij się”  
- musi się dziwić. Kto z „Iskrami" żyje, ten wie, że „uśmiechnij 
się” to nasze stałe nastawienie wobec zdarzeń, ludzi, to 
nieustająca pogoda, słońce, ufność, wiara, z których wypływa 
wola do pokonywania przeszkód, do zdobywania zamierzonych 
celów. 
Kiedyś zamierzałem wydać ozdobny plakat z napisem 
"Uśmiechnij się" i rozesłać go wszystkim prenumeratorom. Był 
nawet konkurs na projekt takiego plakatu. Ale zamiaru 
poniechałem. Wydało mi się, że  n a r z u c o n e wszystkim to 
hasło w postaci plakatu może się wydać zbyt „powszednim”,  
a ono jest bardzo „świąteczne”, choć na codzienne życie 
przeznaczone. 
 Wasz Przyjaciel  
„Nasze listy”, nr 10 z 1932 r. 

 
Niektórzy moi korespondenci nie chcą pisać do mnie, gdy są 
czymś dotknięci, zmartwieni, rozgoryczeni, słowem, gdy im 
jest źle. A przecież wasze listy do mnie to wasz pamiętnik, 
wasza rozprawa ze sobą. A ja, jako obdarzony zaufaniem wasz 
przyjaciel, mam prawo przysłuchiwać się waszej rozmowie  
z samym sobą. Taki świadek jest czasem pożyteczny, bo 
zmusza do większej kontroli tego, co się myśli... 
A skoro tak - czemuż tylko radosne listy mają być dla mnie 
przeznaczone? Myślę, że obrachunek z sobą raczej w złych 
chwilach jest potrzebny i nie należy go ani odkładać, ani 
unikać. A ja i ”smutne” listy przeczytam tak, jak czytam listy 
”uśmiechnięte” wierząc, że pisząc smutny list, rozdzieracie 
zagęszczone nad wami chmury, by wpuścić promień słońca 
ufności w przyszłość. W tym trzeba wam pomagać. I ja chcę 
pomagać. 
                                                                                                              Wasz Przyjaciel 
„Nasze listy”, nr 47 z 1932 r.  
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Nagrodzone prace w konkursie rysunkowym na plakat z hasłem : 
”Uśmiechnij się! – radzą Iskry” /rok 1929/ 
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Z listu Fr.Sz. ze Zgierza: 
Co mi dały „Iskry”? Dały mi między innymi pogodę 
wewnętrzną i równowagę duchową, którą miałem 
nadszarpniętą przeżywając śmierć starszego brata i śmierć 
ukochanej Matki. Dwa lata żałoby i bólu w rozkwicie mojego 
życia, a jednak dziś jestem spokojny i mogę się uśmiechać 
pomimo trudności życiowych. 
 

„Nasze listy”, nr 5 z 1932 r. 
 

Nie jestem cudotwórcą. Mylą się ci, którzy zwracają się do mnie 
po recepty na uleczenie ich z pesymizmu. Mylą się, jeśli sądzą, 
że cała ta gromada Iskrowców uśmiechniętych, którzy się koło 
„Iskier” skupiają, gawędy z Redaktorem pisemne wiodą, że cała 
ta gromada zdobyła radosny pogląd na świat przy pomocy 
jakiegoś cudownego napoju zapomnienia, niby nowoczesnej 
wody letejskiej, na którą przepis posiadam dla wta-
jemniczonych. Nic podobnego. Nikt nie otrzymał ode mnie nic 
więcej oprócz „Iskier”, tych samych „Iskier”, którymi każdemu 
służę. 
Dlaczego jeden znalazł w nich więcej, a inny mniej - to już 
tajemnica nie „Iskier”, lecz ich samych. 
                                                                                        Wasz Przyjaciel 
„Nasze listy”, nr 10 z 1933 r. 

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim Przyjaciołom  
i Czytelnikom ”Iskier” przesyłam serdeczne nasze ”staro-
iskrowe” – UŚMIECHNIJ SIĘ! 
Wiele  już  razy  umawialiśmy się, że nie  o   ś m i e c h,  lecz  o   
u ś m i e c h   chodzi, i że nie o uśmiech na twarzy, lecz o uś-
miech w myślach i uczuciach. Chodzi nam o radość 
wewnętrzną, o pogodę w każdej chwili życia, a zwłaszcza w 
chwilach najcięższych, bo tylko to może ratować w godzinach 
złych przed upadkiem. Chcemy, by nasze hasło wywoływało 
postawę czynną, postawę gotowości do działania, do walki, 
wiarę w przezwyciężenie przeciwności, w pokonanie zła... 
Takiego właśnie wewnętrznego uśmiechu życzymy wszystkim. 
Ten uśmiech trzeba w sobie wyrabiać, bo łatwiej jest, znacznie 
łatwiej, wszystko potępiać, na wszystko wyrzekać, czuć się 
"nieszczęśliwą ofiarą losu", przy tym bowiem można nic nie 
robić. A trudniej jest o postawę czynną wobec życia, o światłe i 
jasne spoglądanie przed siebie, o odważne podejmowanie trudów 
i zmierzanie do osiągnięć i zwycięstw. Wewnętrzny uśmiech, 
wewnętrzna pogoda, radosna postawa wobec życia nie pozwalają  
 
 



  

57 

na bezczynność, żądają marszu naprzód! Dlatego życzę 
wszystkim: UŚMIECHNIJCIE SIĘ! 
                  Wasz Przyjaciel 
„Nasze listy”, nr 16/17 z 1935/6  r. 

 
Iskrową "mądrością numer 1" była dewiza "Uśmiechnij się!" Oprócz 

niej można było odnaleźć w "Naszych listach", w gawędach Redaktora  
z Czytelnikami, wiele sentencji wartych zapamiętania. Takiego wyboru  
/z okazji 10-lecia "Iskier"/ dokonała jedna z najwierniejszych czytelniczek, 
Magda Lukasówna ze Lwowa. Zostały one wydrukowane w Kalendarzu 
"Iskier" na rok 1933. Oto niektóre z nich: 

 
Ze wszystkiego na świecie najciekawszy jest dla człowieka drugi 
człowiek, byle by go można było naprawdę poznawać  
i odczuwać. /1924, nr 8/ 
 

By znaleźć dla swej pracy uznanie, trzeba przede wszystkim tę 
pracę prawdziwie pokochać i oddawać jej, co się ma 
najlepszego. /1924, nr 12/ 
 

Miej odwagę swych przekonań, wypowiadaj je, broń i nie 
ustępuj nieprzekonany. /1924, nr 27-8/ 
 

Kto wierzy w słuszność sprawy, ten za prawdę powinien umieć 
piersi nadstawić, a nie chować się za płot. /1924, nr 38/ 
 

Dwa są rodzaje zadowolenia: jeden - po którym syci sławy 
spoczywamy na laurach, i drugi - kiedy z tym większą energią, 
ochotą i wiarą bierzemy się do dalszej pracy. /1925, nr 3/ 
 

Szczęście składa się z chwil radości, a radość trzeba umieć 
wydobyć z najdrobniejszych szczegółów życia, z jego 
drobiazgów. /1925, nr 39/ 
 

Względem wszystkiego, co mamy "krytykować", należy 
zajmować stanowisko nieuprzedzone i nie stawiać sobie z góry 
założenia, że trzeba wynaleźć złe strony. /1925, nr 48/ 
 

Każdy dzień pracy - to krok naprzód, a człowiek nosi w sobie 
tęsknotę do postępu, udoskonalania się: chętniej idzie naprzód 
niż stoi w miejscu. /1926, nr 35-6/ 
 

Człowiek w bezczynności - rdzewieje. /1926, nr 23/ 
 
Liczba i rachunek - to wielka dźwignia i regulator życia. 
/1927, nr 6/ 
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Przyjaźń to nie jest kwiat, który łatwo rozkwita. Pąki przyjaźni 
łatwo się zjawiają, ale lada mróz je warzy. /1927, nr 14/ 
 

"Dobrze czynić" nie da się ująć w paragrafy. /1927, nr 35-6/ 
 

Kto chce korzystać z przywilejów, nie może lekceważyć 
obowiązków. /1929, nr 17/ 
 

Gnuśność, zrodzona przy drobiazgach, nie zniknie nagle przy 
sprawach ważnych. /1929, nr 18/ 
 

Trzeba z uśmiechem na twarzy, z wolą czynu i pracy, z odwagą 
w sercu, z szeroko otwartymi oczami iść na spotkanie świata, a 
wszystko się wyda i godnym uwagi, i barwnym, i pełnym życia. 
/1929, nr 20/ 
 
Cierpliwość, wyrozumiałość, spokój i wytrwałość są najcen-
niejszymi sprzymierzeńcami w pochodzie życiowym.  
/1930, nr 33-4/ 
 

Przeciwności powitane pogodnym wzrokiem i uśmiechem, 
tracą swą grozę i stają się łatwiejszymi do pokonania.  
/1931, nr 3/ 
 

Kto wierzy w ostateczny triumf dobra nad złem, ten może    
mieć na ustach i w sercu uśmiech nawet w chwilach złych.          
/1931, nr 4/ 
 

Dbasz o higienę ciała - dbaj o higienę ducha. /1931, nr 13/ 
 

Nic nie napełnia duszy taką radością i pogodą, jak sumienne  
i dokładne spełnianie swoich obowiązków. /1931, nr 10/ 
 

Dwie choroby toczą wszelką pracę zbiorowo podejmowaną: 
"słomiany zapał" i obojętność, ale ta druga jest gorsza. Po niej 
nawet garstka popiołu nie zostaje. /1931, nr 12/ 
 

Nie rozumieją się i nie zrozumieją się ludzie podchodzący do 
siebie z nieufnością. /1931, nr 15/ 
 

Życie składa się z chwil smutnych i radosnych. Czyż warto 
pierwsze przedłużać wzdychaniem i rozmyślaniem? Lepiej 
pozwolić drugim opromieniać życie uśmiechem. /1931, nr 17/ 
 

Śmiech i uśmiech - to nie to samo: pierwszy wszyscy słyszą, 
drugi wszyscy odczuwają. /1931, nr 18/ 
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Nie jest dowodem pożyteczności i wartości twej pracy, gdy ją 
ludzie chwalą: pochwały i nagany chodzą obok siebie. Oceną 
pracy są jej owoce. /1931, nr 40/ 
 

Czy budziłby w nas do siebie zaufanie szofer, który by się oba-
wiał każdego niespodziewanego niebezpieczeństwa i nie 
wierzył, że ominie przeszkody? A jakże często zapominamy, że 
i nasze życie - to także taka jazda wśród niebezpieczeństw  
i przeszkód. /1931, nr 27/ 
 

Przegrał, kto w drodze do celu zwątpi o zwycięstwie.  
/1931,nr 41/ 
 

Nic nie niszczy tylu dobrych poczynań w chwili dobrego natch-
nienia, jak odkładanie do jutra.  Jest to zły duch dobrych za-
miarów. /1931, nr 42/ 
 

Przeczytawszy te sentencje wybrane z listów Redaktora, można by 
nabrać przekonania, że ten, kto w tych listownych gawędach obdarza 
swoich słuchaczy tyloma wskazówkami i zaleceniami - musi być strasznie 
nudnym moralistą. Czy rzeczywiście "Nasze listy" i w ogóle "Iskry" nie były 
zbyt natrętne w zaszczepianiu "jedynie słusznych" mądrości życiowych? 
Chyba nie, bo te sentencje bywały wtapiane w teksty typu gawędziarskiego. 
Hala W. z Warszawy tak zaś pisała odpowiadając sobie na pytanie: Co w 
"Iskrach" najbardziej cenię?  

/.../ Cenię to, że nie ma w nich moralizatorstwa wpajanego 
młodzieży przez starszych, ale wspólne dążenie ku dobru; że 
nie ma ani wkładania łopatą do głowy wszelkich cnót, ani  
przypochlebnego pomijania konieczności doskonalenia się. Jest 
natomiast taki dyskretny, prosty i pełen zaufania sposób 
podejścia do naszych serc. Musi on płynąć z osobistej 
szczerości i siły w walce o dobro tego, który stworzył "Iskry"  
i tych, którzy dla nich pracują.  
„Nasze listy”, nr 42 z 1933 r. 
 

Te uwagi są całkiem zgodne z redakcyjnym credo, wyrażonym kie- 
dyś w "Naszych listach" /nr 29-30 z 1930 r./: 

 

/.../ pamiętajcie zawsze, że "Iskry" rzucają pewne hasła, 
wskazują pewne cele, o których słuszności i prawdzie starają się 
was przekonać, ale nie podejmują się was za rękę, jak małe 
dziecko, prowadzić, nawołując aż do znudzenia: rób tak, uczyń 
tak, postąp tak. Sami w sobie musicie znaleźć wolę do szukania 
dobra, wytrwałość do jego osiągania, jeśli sądzicie, że 
przydomek „Iskrowego człowieka” do czegoś zobowiązuje. 
                                         Wasz Przyjaciel 

* 
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A jak już padło to określenie „Iskrowy człowiek” pojawiające się 

nieraz w listach czytelników - to warto zacytować, jak sobie pewna 
czytelniczka wyobrażała takiego człowieka: 

 

Sądzę, że typ taki zaczyna się tworzyć. Tak sobie przedstawiam 
podobnego człowieka: pogodny, uprzejmy, pracowity, sys-
tematycznie i należycie spełniający swe obowiązki, niosący 
pomoc słabszym, uśmiechnięty i niosący uśmiech wszem 
wokół. Podobny jest do harcerza, kocha Piękno i Dobro.  
 

„Nasze listy” nr 4 z 1928 r. 
 

Można powiedzieć: wymarzony ideał. Ale Redaktor nie idealizował 
swych podopiecznych - nie szczędził im uśmiechów, ale też i gorzkich 
słów. Oto na przykład w świątecznym przesłaniu zawarł uwagi na temat 
braku cnoty wytrwałości. To już nie sentencja, lecz cały wykład, żeby nie 
powiedzieć kazanie zręcznie wysnute przy okazji składania świątecznych 
życzeń: 

Za nadchodzące życzenia świąteczne serdecznie całej mojej 
"Rodzinie Iskrowej" dziękuję... A ponieważ zwyczaj pozwala 
przy uroczystych świętach wyrażać dokładniej swoje życzenia, 
nie poprzestając na ogólnikowym "wszystkiego najlepszego", 
chcę tym razem, pod wrażeniem kilku listów, życzyć wam 
cechy wytrwałości. Przez biurko moje przesuwa się mnóstwo 
waszych listów pełnych dobrych chęci i dobrej woli, pełnych 
szlachetnych i pożytecznych zamiarów i obietnic. I widzę 
potem, jak z dobrych chęci, dobrej woli pozostają najczęściej 
wspomnienia. Czyny gdzieś się w drodze zawieruszyły. 
Braknie  w y t r w a ł o ś c i,  a ta przecież właśnie jest 
"mistrzynią życia". I, niestety, już przy pięknych obietnicach 
stoi brzydkie zwątpienie: "nie wiem, czy wytrwam", "brak mi 
wytrwałości, ale spróbuję" /.../ Wprawdzie różne mogą 
zachodzić okoliczności, ale u ludzi prawdziwie wytrwałych 
"okoliczności" takich prawie nie ma. Zadają sobie trud 
zwalczania przeszkód, czego nie lubią wątpiący w swoją 
wytrwałość. 
Wytrwali nie robią jednak pochopnie obietnic, nie biorą na 
siebie zadań, których spełnić nie mogą... Inaczej się rzecz ma, 
gdy ktoś od początku już "nie wie, czy wytrwa", a ma pełne usta 
i pełne pióro przyrzeczeń. Dostaję często listy od tych 
ostatnich. Uśmiecham się wtedy, ale trochę smutno: szkoda mi 
dobrych chęci i zapału, które pójdą na marne. 
               Wasz Przyjaciel  
„Nasze listy”, nr 17 z 1928 r. 
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Kiedy indziej, szukając odpowiedzi na dość prowokacyjne pytanie 

zadane przez pewną czytelniczkę: "Czy życie szkolne jest monotonne?" 
- tak Redaktor odpowiada: 

Monotonię sami w życiu stwarzamy nie umiejąc, czy raczej nie 
chcąc widzieć tego bogactwa, jakie nas otacza. Skarżą się na 
monotonię tylko leniwi lub ospali, którzy barwności oczekują 
od świata zewnętrznego, a przecież prawdziwa barwność w nas 
samych jest. Kto myśli, że  ś w i a t  go ma bawić, zajmować, 
napawać radością, odwagą, pobudzać do czynu - ten nie 
znajdzie zadowolenia. Trzeba z uśmiechem na twarzy, z wolą 
czynu i pracy, z odwagą w sercu, szeroko otwartymi oczami iść 
na spotkanie świata, a wtedy wszystko się wyda i godnym 
uwagi, i barwnym, i pełnym życia. Bo to wszystko w świecie 
jest, ale ukazuje się tylko tym, którzy tego szukają. Dla 
gnuśnych i świat jest gnuśny. 
A zatem, czy życie szkolne /to też świat!/ jest monotonne? Na 
to sobie każdy sam musi dać odpowiedź. 
               Wasz Przyjaciel 
„Nasze listy”, nr 20 z 1929 r.         

 

Sprawy szkolne były Redaktorowi, będącemu równocześnie nau-
czycielem gimnazjalnym szczególnie bliskie. Szkołę traktował nie tylko 
jako źródło wiedzy, lecz również, a może i przede wszystkim, jako szkołę 
wychowania obywatelskiego. Dobrze to ilustruje odpowiedź Redaktora 
udzielona pewnemu czytelnikowi: 

 

Zapytał mnie ktoś z korespondentów, czy nie sądzę, że byłoby 
słuszne, gdyby dla uczczenia jubileuszowego roku 
dziesięciolecia Niepodległości klasyfikowano uczniów 
łagodniej, przepuszczano do następnych klas z dwiema 
dwójkami, a maturę wydano "gratis", bez egzaminów. Gdyby 
ten korespondent był tu „pod ręką", zapytałbym go, czy istotnie 
uważa za dobre uczczenie jubileuszu Niepodległości 
wzmożeniem nieuctwa i wypuszczeniem większej partii 
niedouków. A gdybym mu przy tym przypomniał, że właśnie 
rozlegają się wokoło nawoływania do pracy, do oszczędności 
nie tylko pieniędzy, ale i czasu własnego i cudzego, do 
organizowania się w wielką armię wytrwałych, rozumnych  
i pracowitych obywateli - to pewnie by cofnął swoje zapytanie. 
                                        Wasz Przyjaciel 
"Nasze listy", nr 47 z 1928 r. 

 

W ciągu dziesięciu lat dialogu z czytelnikami /1923-1933/ Redaktor 
napisał do nich ponad czterysta listów. Przed zbliżającym się jubileuszem,  
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Redaktor był zamiłowanym działkowiczem; na zdjęciu /z 1933 r./- z synem Julkiem 
 

 
w kolejnym liście nieco odsłonił kulisy redaktorskiego biurka oraz swoje 
własne oblicze ukryte pod słowami „Wasz Przyjaciel": 

 

Jakże różne do mego biurka zlatują się ptaki! Nieraz zamyślam 
się nad paczką listów, które mi poczta przyniesie. Spoza słów, 
niekiedy wyszukanych, ale częściej prostych, nawet 
niedołężnych, wyglądają czyjeś świata ciekawe oczy, kołacze się 
czyjeś spłoszone serce. Różne są te oczy i serca /.../ 
Ktoś z autorów napisał do mnie: "Ależ Pan zna ten światek, dla 
którego pracuje!" Jeśli w słowach  tych nie ma pochlebstwa  
i jeśli naprawdę "Nasze listy" upoważniają do takiego wniosku, 
to zawdzięczam ową znajomość tym "ptakom", które się do 
mojego biurka zlatują. Przyglądam się im, staram się zrozumieć 
ich mowę, zapamiętać - i gdzieś w jakiejś tam tajemniczej 
"kartotece myśli" gromadzi się wiedza. /.../ Dziesięć lat upływa, 
od kiedy po raz pierwszy się do was odezwałem. I od tego czasu 
nie przestaję do was mówić. Wy się stopniowo starzejecie,  
z "Iskier" wyrastacie, wychodzicie w szeroki świat. /.../ 
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Ja raczej nie powinienem okazać, że się starzeję. Kiedyś był 
rodzaj konkursu na moją charakterystykę, oczywiście dla tych, 
którzy mnie nigdy nie widzieli. Dla każdego byłem "starszym 
panem", do którego można mieć zaufanie, bo to "Redaktor", ale 
każdy inaczej mnie sobie wyobrażał. Byłem wieloosobowym  
w jednej postaci. To jest jakby odpowiednikiem mojego wielo-
postaciowego czytelnika: każdy jest przecież inny, a dla mnie 
składa się na jedną postać "czytelnika", z którym od dziesięciu 
lat gawędzę. 
P.S. Jesteście ciekawi, dokąd jadę w tym roku na wakacje. 
Niestety nigdzie na dłużej. W górach nie będę, nad morzem nie 
będę... Sporo czasu spędzę w swoim ogródku /zdjęcie było w 
"Iskrach"!/ Sadzę, pielę, podlewam, zbieram i... o was wtedy 
myślę. 
                Wasz Przyjaciel 
„Nasze listy" nr 30/31 z 1933 r. 

 
Uprawianie pięćsetmetrowej działki /dzierżawionej od Towarzystwa 

Ogródków Rodzinnych, znajdującej się na Polu Mokotowskim/ - to jeszcze 
jedno zajęcie, na które redaktor-wydawca i nauczyciel społecznie działający 
w TNSW i w ZHP w jakiś sposób znajdował czas, twierdząc że praca na 
działce pozwala mu utrzymywać kondycję. Na wakacje najchętniej 
wyjeżdżał do Bukowiny Tatrzańskiej, by z plecakiem wyruszać na 
parodniowe wycieczki. Nie były to trasy wspinaczkowe, lecz turystyczne, 
dostarczające widokowych wrażeń. Jego miłość do gór wyrażała się też 
pojawiającą się dość często w "Iskrach" tematyką tatrzańską. 
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Lata  złote,  srebrne  i  brązowe  /1927-1939/ 
 
Historię "Iskier" da się podzielić - biorąc pod uwagę sytuację 

ekonomiczną redakcji - na trzy okresy: 
 

Okres I - można go nazwać "złotym" - to lata 1923-26. Od startu  
w warunkach sprzyjających rozwojowi pisma, zapewnionych przez 
Książnicę-Atlas - do jej wycofania się z wydawania "Iskier" z powodu 
nieopłacalności. Lata te zostały już omówione w rozdziale "Pod 
skrzydłami Książnicy-Atlas". 
 

Okres II - można go nazwać "srebrnym" - to lata 1927-33. Przed likwidacją 
ratuje "Iskry" decyzja ich redaktora, Władysława Kopczewskiego, wzięcia 
na siebie od grudnia 1926 roku również roli wydawcy odpowiedzialnego 
nie tylko za stronę merytoryczną, lecz także finansową. Redaktor-              
-wydawca walczy z deficytem, zmuszony do coraz bardziej drastycznych 
oszczędności, m.in. zmniejszenia personelu i  przeniesienia redakcji  
i administracji do skromnego lokalu w wydzielonej części własnego 
mieszkania, co nastąpiło we wrześniu 1932 roku. 
 

Okres III - zasługuje na nazwę co najwyżej "brązowego", a obejmuje lata 
1934-39. Jest to czas pogłębiających się kłopotów finansowych, z których 
ratuje redakcję zdobywający coraz większą popularność, a więc dający 
pewien dochód, Kalendarz "Iskier". Czasopismo staje się od strony 
edytorskiej skromniejsze: od 1934 roku nie ma barwnych okładek; 
rekompensatą jest czterostronicowy dodatek powieściowy, ale i on znika 
w roczniku 1937-8. Redakcja nie ustaje w staraniach o zwiększenie liczby 
prenumerat, ale bez znaczącego skutku. Stąd konieczność wprowadzania 
oszczędności. Cena pisma nie ulega jednak podwyżce: od 1925 roku aż do 
ostatnich numerów w 1939 roku egzemplarz kosztuje 45 groszy. 

 

Ocena kondycji "Iskier" z ekonomicznego punktu widzenia jest 
łatwiejsza niż ocena merytoryczna pisma, które w ciągu szesnastu lat 
istnienia ulegało istotnym przemianom. Zmieniał się warsztat 
dziennikarski, autorzy i zawartość pisma, a także ogólna „tonacja". 
Upraszczając sprawę, można powiedzieć, że "Iskry" w pierwszej połowie 
swego istnienia miały charakter przyjacielsko-familijny, tradycyjno-           
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-patriotyczny, natomiast w latach późniejszych, szczególnie po roku 1934 
stawały się bardziej obywatelskie, bliższe współczesności. Można sądzić, 
że wynikało to z przemian, jakim ulegały kolejne roczniki młodzieży w 
dwudziestoleciu międzywojennym. Nadeszły czasy, kiedy już młodzież 
gimnazjalna /licealna/ wkraczała w sferę spraw dorosłych. A więc "Iskry" 
starały się być łącznikiem, przewodnikiem wprowadzającym czytelników 
w bieżące życie kraju i świata. 

Jak przebiegała ewolucja, spróbujmy zobaczyć omawiając zawartość 
pisma w kolejnych etapach jego rozwoju już po sprywatyzowaniu, a więc 
po roku 1926. Najpierw jednak powróćmy do momentu, w którym dość 
nagle dalsze istnienie dobrze rozwijającego się pisma uległo zagrożeniu. 

Jak doszło do sytuacji, w której redaktor "Iskier" musiał się stać 
odpowiedzialny również za stronę finansową czasopisma? 

W maju 1926 roku na Walnym Zebraniu akcjonariuszy Książnicy-     
-Atlas dyrektor tego wydawnictwa, dr Jan Piątek, poinformował  
o zawieszeniu wydawania "Przeglądu Humanistycznego" i "Przeglądu 
Matematyczno-Fizycznego". To samo groziło „Iskrom", gdy liczba 
prenumeratorów, według informacji dyr. Piątka, spadła w listopadzie 1926 
roku z 5 tys.  do 3 tys. 

Na Zebraniu Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa 
Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych /akcjonariusza Książnicy-Atlas/  
z członkami Rady Nadzorczej Książnicy-Atlas odbytym w dniu 16. XI. 1926 
uchwalono*): ” Jeżeli Iskry zostaną zawieszone, członkowie Rady Nad-
zorczej mają domagać się przekazania całego warsztatu redakcyjnego 
Towarzystwu w celu umożliwienia mu ewentualnego prowadzenia tego 
wydawnictwa..." 

Na następnym posiedzeniu /24.XI.1926/ Prezydium postanowiło za-
wiadomić dyrekcję Książnicy-Atlas, że Zarząd Główny TNSW podejmuje 
wydawanie "Iskier". Uchwalono, że nastąpi to na warunkach przedsta-
wionych w projekcie umowy opracowanym przez red. Kopczewskiego. 
Najważniejsze punkty tej umowy opiewały, że: 

1. TNSW obejmuje wydawnictwo "Iskier", dając mu swoją 
firmę i całkowite moralne poparcie. 

2. TNSW nie ponosi odpowiedzialności materialnej, która 
całkowicie spada na redaktora pisma, gospodarującego w 
zakresie ustalonego przez Zarząd Główny szczegółowego 
preliminarza wydatków i wpływów. 

3. TNSW zabiegać będzie o subwencje w Ministerstwie  
WRiOP i innych instytucjach /.../  

10. Na redaktora Zarząd Główny TNSW powołuje Władysława 
Kopczewskiego. 

 
______________________ 
 

       *) Ta i dalsze uchwały w sprawie "Iskier" wg "Protokółów Zarządu Gł. TNSW 
z 1926/27" przechowywanych w Archiwum Akt Nowych /sygn. TNSW nr 76/. 
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Najistotniejszym postanowieniem tej umowy było nałożenie na 

redaktora-wydawcę pełnej odpowiedzialności finansowej, i to w sytuacji, 
gdy "Iskry" popadały w deficyt. Zapowiedź starań o subwencjonowanie 
pisma była tylko pobożnym życzeniem, nie mającym szans realizacji. Jest 
jednak ślad starań w tym kierunku w postaci pisma Zarządu Głównego 
TNSW z dn.9.XII.1926 do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego w sprawie poparcia tygodnika "Iskry" wydawanego staraniem 
TNSW. W piśmie tym czytamy m.in.: 

/.../ z powodu deficytu, jaki pismo dawało, w związku 
niewątpliwie z przesileniem gospodarczym, przeżywanym przez 
kraj, Książnica-Atlas jako instytucja handlowa postanowiła 
pismo to zamknąć. 
Zamknięcie jedynego na tym poziomie pisma dla młodzieży 
szkół średnich uznał Zarząd Główny Towarzystwa Nauczycieli 
Szkół Średnich i Wyższych za wysoce niepożądane i ze 
względów ideowych postanowił przejąć zamykane wyda-
wnictwo i poprowadzić /.../ 

 

W dalszej części pisma sugeruje się, aby Ministerstwo wspomogło 
czasopismo przez udzielenie subwencji, np. w postaci opłaconej zbiorowej 
prenumeraty dla odpowiednich klas w państwowych szkołach i polecenia 
dyrekcjom szkół popierania "Iskier" wśród młodzieży. 

Na finansową pomoc Ministerstwa nie można było liczyć, 
ministerialne zaś zalecenia, zawarte w okólnikach kierowanych do 
Kuratoriów Szkolnych nie mogły mieć większego wpływu na 
popularyzację "Iskier", choć zawierały wysoką ocenę pisma i jego 
przydatności. Oto treść okólnika z 1927 roku /podobnej treści były też 
rozsyłane w następnych latach/: 

Od kilku lat istnieje w Polsce tygodnik dla młodzieży pod 
tytułem "Iskry" /.../ Jest to jedyne u nas pismo dla młodzieży w 
wieku od lat 12 do 17. Pismo to ze względu na swe zalety zostało 
w r. 1925 uznane przez ministerialną komisję oceny książek do 
czytania dla młodzieży szkolnej jako pożądane dla bibliotek 
szkolnych dla młodzieży w wymienionym wieku. Ze względu na 
duże walory tego pisma oraz dodatni wpływ, jaki wywiera na 
młodzież, Ministerstwo postanowiło przyjść z pomocą 
wydawnictwu, walczącemu z wielkimi trudnościami. W 
związku z tym Ministerstwo zarządza: Kuratoria zwrócą uwagę 
szkół na to pismo w osobnym okólniku oraz zalecą dyrekcjom 
państwowych i prywatnych seminariów nauczycielskich, szkół 
średnich ogólnokształcących i zawodowych, aby zaprenu-
merowały "Iskry" dla młodzieży szkolnej i ją samą zachęciły do 
prenumerowania. 
 

 "Nasze listy", nr 5 z 1928 r. cytują treść tego okólnika 
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Najbardziej powinni byli pomóc w upowszechnianiu "Iskier" nie 

urzędnicy lecz sami nauczyciele szkół średnich, którzy jednak nie zostali 
dostatecznie zmobilizowani przez TNSW. Całkiem inaczej przedstawiała 
się sprawa dziecięcych czasopism wydawanych pod auspicjami Związku 
Nauczycielstwa Polskiego skupiającego wówczas wielką rzeszę nauczycieli 
szkół powszechnych /ponad 50 tys. członków/. Takie czasopisma jak 
"Płomyk" i "Płomyczek" były prenumerowane i wykorzystywane jako 
niezbędna pomoc naukowa w większości szkół powszechnych /a było ich 
ok.28 tys./ I tak pod koniec lat dwudziestych nakład "Płomyka" dochodził 
do 40 tysięcy, a tuż przed wojną dwukrotnie więcej, gdy tymczasem 
nakład "Iskier" wahał się w tym czasie na granicy 3-5 tysięcy. 

Pismo mogło nie być deficytowe, gdyby ustaliła się liczba 
prenumerat około 5 tysięcy. Taki też nakład przewidywał preliminarz na 
rok 1927 opracowany przez red. Kopczewskiego. Opiewał on na ok. 110 tys. 
złotych, z czego koszty produkcji i ekspedycji wynosiły 64 tys. zł, pensje  
i honoraria 31 tys. zł, podatki 9 tys. zł, reklama i inne bieżące wydatki 6 
tys. zł. Nie liczono na żadne dotacje. Ratować budżet mogły jedynie re-
klamy przede wszystkim Książnicy-Atlas i innych oficyn wydających 
książki dla dzieci i młodzieży. 

Jeśli chodzi o finansowe wsparcie ze strony TNSW, to zdarzył się 
tylko jeden taki przypadek, a mianowicie w 1938 roku, po przyłączeniu 
Śląska Zaolziańskiego, zakupiono z funduszów TNSW 160 rocznych 
prenumerat "Iskier" oraz za 400 złotych Kalendarzy "Iskier" na rok 1939 z 
przeznaczeniem dla szkół polskich na Zaolziu. Tak więc formułka 
drukowana w redakcyjnej stopce mówiąca, że pismo wydawane jest 
"Staraniem Towarzystwa Szkół Średnich i Wyższych" /od 1934 roku 
zmieniona na: "Pod opieką TNSW"/ - oznaczała wyłącznie moralne 
wsparcie. 

Czy nakład 5-tysięczny "Iskier" był bardzo niski w stosunku do 
liczby potencjalnych czytelników? Jeśli sięgniemy do statystyk z lat 
trzydziestych ub. wieku, to okaże się, że w szkołach średnich 
ogólnokształcących różnego typu uczyło się tylko 200 tys. uczniów. To 
daje 1 egz. "Iskier" na 40 uczniów. Natomiast w szkołach powszechnych 
uczyło się ok. 4,8 mln uczniów. To przy łącznym nakładzie "Płomyka"  
i "Płomyczka" sięgającym w najlepszych latach przedwojennych 200 tys. 
egz. dawało 1 egzemplarz jednego z tych czasopism na 24 dzieci. 

Porzućmy teraz finanse i statystyki i zajrzyjmy do wnętrza "Iskier" 
próbując wyśledzić kierunki rozwoju pisma w latach 1927-39. 

 

Rok 1927 
 

Już w poprzednim roczniku /od nru 43/ zaczęły się pojawiać felie-
tony na aktualne tematy w cyklu zatytułowanym "Przez małe okienko". To 
małe  okienko  znajdowało  się  w  lokalu  redakcji  na  ulicy  Wareckiej 14,  
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W redakcji ”Iskier” na ul. Wareckiej; w głębi – biurko Redaktora, nad biurkiem 
okienko  wychodzące  na  pl. Napoleona  /obecnie Powstańców Warszawy/.  To 
okienko  dało  pomysł  tytułu  cyklu  felietonów ”Przez małe okienko” pisanych 

przez Redaktora. Pierwszy z prawej siedzi Alfons Karny 
 
dokładnie nad biurkiem redaktora Kopczewskiego. On też był autorem 
felietonów podpisywanych "Duży". 

 
Od początku rocznika 1927 felietony te znajdują się w każdym 

kolejnym numerze na jednej z początkowych stron, a dotyczą takich 
konkretnych spraw, jak np. nawiązanie łączności i otoczenie opieką 
młodzieży polskiego gimnazjum w Gdańsku, ale też spraw większego 
kalibru, jak np. w felietonie zatytułowanym "Dalecy, ale bliscy", 
poświęconym problemowi sześciu milionów Polaków, którzy żyją na 
obczyźnie. To hasło "dalecy, ale bliscy", które narodziło się w „Iskrach” 
będzie odtąd często pojawiać się, wzywając do umacniania więzi między 
młodymi Polakami w kraju i na obczyźnie.  

W felietonach tych można też znaleźć zachętę do rozwijania 
ważnych dla każdego i dla ogółu cech, jak oszczędność - nie tylko dóbr 
materialnych, lecz również czasu /swojego i cudzego!/, m.in. przez dobrą 
organizację każdej pracy. Cykl tych felietonów - to wyraźny krok w 
kierunku uspołeczniania, wyrabiania postawy obywatelskiej wśród 
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młodzieży iskrowej. Przynoszą one pogłębioną refleksję, podczas gdy stale 
obecna w "Iskrach" kronika zdarzeń pt. "Gazetka" informuje w krótkich 
telegraficznych notatkach o ważnych i ciekawych wydarzeniach w kraju  
i na świecie. Obydwa te działy otwierają "okno na świat". 

Charakter bardziej osobisty, indywidualny ma nadal cieszący się 
powodzeniem Kącik Dobrych Znajomych oraz "Nasze listy", które 
dotychczas były podpisywane "Wasz Redaktor", zaś od nowego roku 
"Wasz Przyjaciel". Okazało się, że taka zmiana też może budzić 
wątpliwości niektórych czytelników, o czym pisze /"Nasze listy", nr 22  
z 1927 r./ Redaktor: 

 

Kiedy w poprzednim roku podpisywałem się "Wasz Redaktor", 
niektórzy narzekali na "chłód" podpisu, choć z listów - jak 
twierdzili - wiało ciepło. Mieli trochę racji. Zmieniłem więc 
podpis... Ale teraz inni zarzucają mi, że jest to anonim. 
"Przyjaciel" to nie wiadomo kto, jak się nazywa. Jakże tu pisać 
do kogoś nieznajomego. Cóż na to poradzić?! 
                Wasz Przyjaciel 

 
Z innych nowości roku 1927 należy zauważyć, że od nru 1 druk 

"Iskier", a także administracja została przeniesiona ze Lwowa do 
Warszawy. Wiązało się to z wycofaniem się Książnicy-Atlas z wydawania 
"Iskier". Ta istotna zmiana została podana w sposób zawoalowany /"Nasze 
listy", nr 3 z 1927/, bez podawania przyczyny, a tylko, że TNSW przejęło 
wydawanie, choć de facto przejął redaktor Kopczewski, który odtąd  
w redakcyjnej stopce figuruje jako "redaktor i wydawca". 
 W sferze organizacyjno-finansowej rok 1927 był dla ”Iskier” trudny 
i przełomowy. Był rokiem próby, gdyż gdyby nie udało się zmieścić w 
ramach preliminarza - redakcja nie mogła liczyć na żadną pomoc /co było 
w umowie z TNSW wyraźnie zaznaczone/. Żywot pisma byłby zakoń-
czony, a Redaktor poszedłby z torbami... 

Redaktor-wydawca wyszedł z tej próby zwycięsko, czytelnicy zaś nie 
odczuli zawisłej nad pismem grozy bankructwa. Przeciwnie, ten rocznik 
nic nie stracił z bogactwa treści poprzednich, zachowując tę samą 
objętość ponad tysiąca stron /52 numery 16-stronicowe + okładki/. 
Pojawili się nowi autorzy, liczne nowe działy i konkursy. Redaktor 
przygotował też "nową broń" w postaci udoskonalonej wersji Kalendarza 
"Iskier" na rok 1928 - wydanego już nakładem "Iskier", nie - jak poprzednie 
trzy roczniki - przez Książnicę-Atlas. 
 

Rok 1928 
 
Pisarką roku 1928 byłaby /gdyby taki tytuł przyznawano/ Zofia 

Żurakowska, autorka powieści "Hubert i Gabriela" wydrukowanej w 
odcinkach. Reportażystą roku byłby Zbigniew Zaniewicki, autor reportażu  
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z wyprawy "za chlebem" do Brazylii, drukowanego przez niemal cały rok, 
a na tytuł felietonisty roku zasłużyłby "Bambaju", czyli Aleksander 
Kamiński podpisujący swoje felietony w rubryce "Na tropie harcerskim" 
/od nru 18 z 1928/ takim właśnie harcerskim imieniem. 

Tu należy dodać, że felietony o tematyce harcerskiej /"Z życia 
harcerskiego", "W harcerskim świecie"/ pojawiały się już od roku 1925,  
a pod tytułem "Na tropie harcerskim", pisywane przez różnych autorów, 
przetrwały do roku 1933. Oprócz felietonów pojawiały się, zarówno w 
latach dwudziestych, jak też trzydziestych liczne artykuły, reportaże  
i fotografie z życia harcerskiego. Wśród nich wyróżniały się reporterskie 
zdjęcia Tadeusza Bukowskiego. 

Od początku "Iskry" miały w sobie harcerskiego ducha. 
Kultywując tradycyjny patriotyzm, wyrosły z walk o niepodległość, 

propagowały równocześnie patriotyzm mobilizujący do pracy i służby dla 
kraju, propagowały postawę prospołeczną, spolegliwą oraz optymistyczny, 
pogodny stosunek do życia, rozbudzały ciekawość świata i ludzi, a przy 
tym zachęcały do doskonalenia swego charakteru i umiejętności - do 
pracy nad sobą. 

Ideologia harcerska była bliska Redaktorowi. Sam wprawdzie nie 
należał do czynnych ”mundurowych harcerzy” /w krótkich spodniach 
chadzał tylko po Tatrach/ ale działał na rzecz harcerstwa będąc w latach 
1927-39 członkiem Zarządu Okręgu ZHP. Wśród autorów pisujących w 
"Iskrach" była spora grupa ludzi czynnie działających w harcerstwie, jak: 
Ewa Grodecka, Maria Kann, Wanda Prażmowska, Oskar Żawrocki oraz 
poprzednicy i następcy Aleksandra Kamińskiego, podpisujący felietony 
harcerskie nierozszyfrowanymi przeze mnie pseudonimami, jak: "10" /być 
może była to Wanda Prażmowska/, "Niedźwiadek", "Słonecznik". 
Czytelnicy "Iskier" niejednokrotnie podkreślali w listach do redakcji, że to, 
co propagują "Iskry", jest w harcerskim duchu. Kiedy Aleksander 
Kamiński przerwał pisanie felietonów - czytelnicy zaprotestowali  
i osiągnęli to, że mimo piętrzących się innych obowiązków, "Bambaju" 
powrócił na jakiś jeszcze czas na łamy "Iskier". 

Dziesięciolecie odzyskania niepodległości uczciły "Iskry" wydaniem 
opracowanej przez Władysława Kopczewskiego 32-stronicowej /na 
kredowym papierze/ broszury pt.: „1918-1928. Na pamiątkę X-ej rocznicy 
odzyskania niepodległości" /opis jej zawartości w nrze 48 z 1928 roku, na 
str.751/. Broszura ta nie była w otwartej sprzedaży; otrzymały ją szkoły, 
które złożyły zamówienia. 

W listopadowym, jubileuszowym numerze "Iskier" oprócz zwykłych 
rocznicowych materiałów znalazło się rozstrzygnięcie historycznego 
plebiscytu na najważniejsze wydarzenia w dziejach Polski /1. Chrzest 
Polski, 2. Konstytucja 3-go Maja, 3. Odzyskanie niepodległości w 1918r./ 
oraz na najwybitniejszych Polaków /1. Tadeusz Kościuszko, 2. Bolesław 
Chrobry, 3.Józef Piłsudski/. Takie były historyczno-patriotyczne rankin-  
gi  illo tempore! 
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Pod datą 20 grudnia 1928 roku wypada odnotować wydarzenie, 
które z "Iskrami" miało o tyle bezpośredni związek, że w tym właśnie dniu 
odbyło się w lokalu redakcji /Warecka 14/ pierwsze zebranie naukowe 
Klubu Literackiego i Naukowego /KLiN/. Ogółem takich zebrań  
w użyczonym przez "Iskry" lokalu odbyło się 48 /do połowy roku 1932, 
kiedy redakcja przeniosła się na ul. Filtrową, do skromniejszych 
warunków lokalowych/. Klub działał do 1947 roku /z przerwą na lata 
wojny/; musiał zakończyć działalność, gdyż powojenne władze nie 
tolerowały takich niekontrolowanych odgórnie zgromadzeń. 

 
 

 
 

Zaproszenie na zebranie KLiN  /rok 1928/ 
 
Jednym z członków założycieli tego klubu skupiającego początkowo 

kilkunastu, później kilkudziesięciu członków, głównie przedstawicieli 
różnych dziedzin humanistyki, był Władysław Kopczewski. Do członków 
założycieli należeli: wybitny krytyk literacki Wacław Borowy, prehistoryk 
Włodzimierz Antoniewicz, krajoznawca i propagator regionalizmu 
Aleksander Patkowski oraz historyk literatury Leon Płoszewski. Funkcję 
prezesa pełnił nieprzerwanie Wacław Borowy. Do KLiN-a nie można było 
wstąpić - trzeba było być zaproszonym z rekomendacji trzech jego 
członków. 

Historię powstania tego klubu, który narodził się przy 
kawiarnianych stolikach, w atmosferze koleżeńsko-przyjacielskiej,  
a przemienił się w forum ambitnych dyskusji naukowych, opisał Konrad 
Górski /w: "Zatajony artysta. O Wacławie Borowym", opr. Andrzej 
Biernacki, Lublin 2005/. Nie tylko prezesem ale też duszą Klubu był 
Borowy, który charakteryzując KLiN powiadał, że w tych klubowych 
spotkaniach było "trochę pickwickizmu": choć rozprawiano o sprawach 
poważnych - to w swobodnej przyjacielskiej atmosferze /zasadą było 
nieużywanie żadnych tytułów naukowych/. Redaktor Kopczewski 
piastował godność "gospodarza klubu". 
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Kontakty z gronem twórczych intelektualistów były z korzyścią dla 

pisma; niektórzy z nich, zachęceni przez Redaktora, zaczęli pisywać do 
"Iskier". Stanowili też nieformalne zaplecze recenzenckie. 

 
Rok 1929 
 
W tym roku na okładkach pojawił się stały ornament wiążący się  

z napisem tytułowym i obejmujący zmieniającą się w kolejnych numerach 
fotografię. Było to szczęśliwe połączenie elementów graficznych z 
fotografią. Taki wzór seryjnej, o zmieniających się barwach okładki 
zaprojektował Franciszek Ciechomski - autor udanych projektów 
pojedynczych okładek w dawniejszych latach, m.in. bodaj najbardziej 
"iskrowej" /nr 29 z 1928 /- reprodukowanej tu na stronie 48. 

Utworem, który zdobył w tym roku największe uznanie, był 
napisany przez Oskara Żawrockiego "Pamiętnik Franka. Dzień po dniu", 
drukowany w 25 odcinkach. Ta opowieść szóstoklasisty o jego 
codziennym życiu spodobała się jego rówieśnikom bardziej niż np., też 
drukowana w tym roku, fantastyczna powieść Kazimierza  
A. Czyżowskiego "Napowietrzni ludzie". 

Wśród autorów wierszy pojawił się młody talent - Zdzisław Broncel. 
Jego trzy sportowe wiersze /w nrach 10 i 42/, powstałe zapewne pod 
wpływem "Lauru olimpijskiego" Kazimierza Wierzyńskiego, świadczyły  
o umiejętności przełamywania schematów i świeżości poetyckiego języka. 
Wobec dziesiątków bardzo tradycyjnych okolicznościowych, kotur-
nowych, lub z kolei zdawkowych, sztambuchowych wierszy, aż w 
nadmiarze drukowanych w "Iskrach" - wiersze Broncla są godne uwagi. 
Kolejnych kilkanaście jego wierszy znalazło się w następnych rocznikach. 
A debiutował jako 16-latek w "Młodych Iskrach"/ 12-stronicowym dodatku 
do nru 51 "Iskier" z 12.XII.1925/ zawierających utwory czytelników 
nagrodzone w konkursie. Ta inicjatywa nie doczekała się dalszego ciągu. 
Zabrakło zdolnych piór. Pod tym tytułem ukazał się jeszcze tylko  
4-stronicowy dodatek do marcowego numeru w 1926 roku. 

Wydarzeniem roku była Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu. 
W Pawilonie Prasy znalazły się też stoiska czasopism dla dzieci  
i młodzieży. 40-tysięcznym nakładem imponował "Płomyk". "Iskry" 
wyróżnione zostały Małym Srebrnym Medalem. Do małego medalu został 
dodany wielkich rozmiarów dyplom, który oprawiony w ramy ozdobił 
redakcyjny lokal. 

Dyplomy, medale - to wprawdzie satysfakcja dla redakcji, ale 
największą radość sprawiają listy czytelników, z których wynika, że dzięki 
"Iskrom" udało się im coś osiągnąć, czegoś się nauczyć, rozwinąć swoje 
zdolności.  Przykładem  takiej ”dobrej roboty” był  Wielki  Konkurs  Krajo- 
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Okładki  ”Iskier” z 1926 i 1929 roku 
 
znawczy ogłoszony w nrze 28 z 1929 roku. Warunki konkursu były bardzo 
trudne: chodziło o zbadanie i opisanie dowolnej wsi, jej mieszkańców, 
warunków życia, obyczajów, budownictwa, roślinności itd. 
Kwestionariusz składał się z ponad stu tematów. Można by przypuszczać, 
że nie znajdą się odważni i wytrwali... A jednak. 

Zwyciężczyni konkursu - Emma Mielańska ze Lwowa - napisała  
w liście do redakcji /nr 40 z 1929/: 

 

Dzięki "Iskrom" nie zmarnowałam wakacji, cały czas bowiem 
pracowałam nad konkursem krajoznawczym. Przy tej pracy 
nauczyłam się daleko więcej, niż na całym kursie geografii 
Polski w V klasie. Jeżdżę do Czernicy /wieś, którą 
opracowałam/ od 10 lat, a przyznam się, że po raz pierwszy 
dzięki "Iskrom" chodziłam po wiejskich chatach. Zapoznałam 
się z życiem ruskich chłopów, z ich umysłowością, obrzędami, 
zabobonami i piosenkami. I muszę przyznać, że im dłużej 
byłam tym zajęta, tym piękniejszą i bardziej zajmującą 
wydawała mi się ta praca. 
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Komentarz Redaktora do tego listu był krótki: "warto myśleć  
i obmyślać takie konkursy, choćby tylko dla takiej jednej odpowiedzi”. 

Ale to nie koniec przygody z tym konkursem. Oto w "Naszych 
listach” z 13.VI.1931 pisze redaktor: 

 

Leży przede mną książka Anny Kutrzebianki "Budownictwo 
ludowe w Zawoi". Przyniosła mi ją poczta jeszcze "gorącą", bo 
prosto spod prasy drukarskiej, z miłą dedykacją i uśmiechem 
iskrowym autorki. 
W roku 1929 był Wielki Wakacyjny Konkurs Krajoznawczy,  
a wśród nagrodzonych była Hanka Kutrzebianka z Krakowa 
/dostała plecak/, a tematem jej bardzo zajmującej pracy była 
Zawoja /wieś pod Babią Górą/. A zatem wolno domyślać się, 
że fundamentem pracy stał się konkurs "Iskier". Książkę 
wydało Muzeum Etnograficzne w Krakowie /55 stron, 11 tablic, 
15 rysunków/, a autorka robiąc korektę tego swojego dzieła 
jednocześnie zdawała... maturę! Czyż nie zazdrościcie jej, czy 
nie podziwiacie? 
Piszę o tym z radością i tak dużo, bo chciałbym z waszej 
strony doznawać wiele podobnych miłych chwil. 

         Wasz Przyjaciel 
Rok 1930 
 
O Kalendarzu "Iskier na rok 1930 tak pisała "Rzeczpospolita" z 21 

grudnia 1929 r.: 
Pożytecznym, a zarazem praktycznym upominkiem 
gwiazdkowym dla młodzieży szkolnej jest Kalendarz "Iskier" na 
rok 1930, ukazujący się już od sześciu lat pod redakcją 
Władysława Kopczewskiego. Wydawnictwo to zdołało wyrobić 
sobie zasłużoną renomę wśród uczniów, będąc nie tylko 
doskonale ułożonym kalendarzem, lecz kieszonkową 
encyklopedią, obejmującą niemal całokształt tych wiadomości, 
jakie mogą przyczynić się do rozwijania i zwiększania dziedzin 
wiedzy młodzieży. Na kilkuset stronach cienkiego papieru, 
pokrytego czystym i wyraźnym drukiem, zgromadził autor taką 
moc informacyj i wiadomości, iż kalendarz ten staje się 
nieodłącznym i zawsze potrzebnym podręcznikiem ucznia, 
staje się jego ulubionym informatorem. 

 

A w "Przeglądzie Pedagogicznym" z 22 lutego 1930 roku tak 
oceniono Kalendarz "Iskier": 

 

Władysław Kopczewski, redaktor świetnie redagowanego 
tygodnika dla młodzieży "Iskry", obdarzył naszą młodzież 
szóstym rocznikiem Kalendarza - na rok 1930. Opisywać go 
zbyteczne. Znany on jest dobrze wśród młodzieży, rodziców  
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i nauczycieli, stał się ich wiernym towarzyszem i pewnym 
doradcą: tyle zawiera wiadomości koniecznych. Liczby w nim 
zawarte są sprawdzone, wiele z nich dotyczy roku 1929. Ostatni 
rocznik ozdobiony jest złotymi myślami z pism Jana 
Kochanowskiego, w jego roku jubileuszowym. Materiał, 
systematycznie i umiejętnie rozłożony, istotnie uczy, jak żyć 
według słusznej zasady: nulla dies sine linea. 

 
Istotnie, szósty z kolei Kalendarz stał, się już wydawnictwem dobrze 

znanym i dobrze w recenzjach ocenianym. Potwierdza to po latach 
"Encyklopedia wiedzy o książce" /wyd. Ossolineum, 1971/, gdzie w haśle 
"Kalendarz" czytamy na stronie 1091: "W okresie międzywojennym dużą 
poczytnością cieszyły się Kalendarz »I.K.C.« oraz Kalendarz »Iskier« dla 
młodzieży, wydawany przez W. Kopczewskiego". 

Brak jest danych mówiących o wysokości nakładu Kalendarza  
w kolejnych latach, ale można założyć, że skoro w 1930  był już dobrze 
znany, to jego nakład wynosił zapewne około 10 tysięcy, dwukrotnie 
więcej niż "Iskier". Około połowy nakładu było sprzedawane "na pniu"  
- w przedpłacie, po niższej cenie. 

Kalendarz był "oczkiem w głowie” Redaktora. Dowodem na to są 
jego wyznania z "Naszych listów" /nr 50 z 1931 r./ po ukończeniu pracy 
nad kolejnym wydaniem: 

Kalendarz "Iskier" już wydrukowany, oprawiony i w licznych 
paczkach idzie we wszystkie strony kraju. Spoglądam na ten 
maleńki tomik z rozczuleniem. Tylko ja jeden wiem, ile w nim 
zawarte ludzkiej pracy. Tylko ja wiem, ile w nim warte każde 
słowo. Wiem ja i - zecer. /.../ 
Wiem, ile w sobie godzin pracy zawarł Kalendarz, bo 
pamiętam, jak pewnego wieczoru odnalezienie do Kalendarza 
jednego wyrazu, imienia, zajęło równe dwie godziny czasu /.../  
Ileż to pracy, zdawałoby się bezcelowej, pochłonęły niektóre 
liczby, gdy trzeba było ustalić, która to liczba z trzech czy 
czterech różnych o tej samej rzeczy, ale z różnych źródeł za-
czerpniętych, jest naprawdę prawdziwa. /.../ 
Kalendarz "Iskier" jest dla was, ale i nie dla was. Jest dla 
wszystkich. 
Kalendarz jest mały. Ale ma 700 tysięcy liter, to znaczy równa 
się 2-3 zwykłym tomom powieściowym, gdyby go złożyć 
zwykłymi czcionkami. Ale równa się chyba 8-10 tomom, gdyby 
to, co w nim jest wyrażone skrótem, liczbą, tabelą wy-
powiedzieć zwykłą potoczną mową. 

 
Istotnie, zaletą Kalendarza, mającego podtytuł "Mała encyklopedia  

i notatnik" była wielka kondensacja zawartych w nim informacji: tabele, 
liczby, daty, nazwiska, statystyki, wykresy. A przy tym sporo praktycznych 
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porad. Wszystko to, wraz z kalendarium oraz miejscem na notatki 
zawarte na 256 stronach formatu A-6, wydrukowane drobną czcionką, na 
cienkim papierze. Perfekcyjna edytorska robota. 

Ta zminiaturyzowana encyklopedia stanowiła wówczas novum na 
rynku wydawniczym i nie miała też odpowiedników zagranicą. Trafiała do 
rąk zarówno młodzieży, jak i ludzi dorosłych, stając się rzeczy-          
wiście podręczną, kieszonkową encyklopedią-vademecum obejmującym 
najważniejsze informacje, podane jakby "w pigułkach", z różnych dziedzin 
wiedzy. A przecież w tamtych czasach duża encyklopedia była rzadkością 
w domowych biblioteczkach. 

Redaktor "Iskier" i Kalendarza miał naturę encyklopedysty. Żadna 
sfera ludzkiej wiedzy i działalności nie była mu obca. Choć  
z wykształcenia filolog, i to głównie klasyczny, jeszcze bardziej chyba niż 
humanistykę promował wiedzę przyrodniczą, czy tzw. nauki ścisłe oraz 
techniczne. Widać to w rocznikach Kalendarza, ale też już od pierwszych 
roczników "Iskier", gdzie coraz więcej pojawia się artykułów 
popularyzujących różne dziedziny - jak to określono w spisach treści 
rocznych : "Przyrody - nauki - techniki" oraz "Geografii – etnografii - 
- krajoznawstwa". Przewaga była po stronie literatury i historii, ale inne 
nauki nie były lekceważone. Nie był to już model pisma z przełomu XIX  
i XX wieku, kiedy poezja i proza, sztuki piękne, historia ze szczególnym 
uwzględnieniem tragicznych dziejów ojczystych przyćmiewała wszelkie 
inne treści. 

Do pisania popularnych artykułów zaproszeni zostali m.in. pro-
fesorowie z poważnym dorobkiem /por. listę 81 potencjalnych autorów 
ogłoszoną na str. 207 w nrze 12 z 1923 r./ Tylko niewielu z tej "listy 
chętnych do współpracy" zagościło w sposób trwalszy na łamach "Iskier". 
Do tych najbliższych i najwierniejszych "Iskrom" zaliczyć można: 
Aurelego Drogoszewskiego, Bohdana Dyakowskiego, Włodzimierza 
Fischera, Januarego Kołodziejczyka, Leona Płoszewskiego, Władysława 
Szafera, Tadeusza Zielińskiego. 

Ale pojawili się nowi autorzy, którzy nieraz lepiej od uczonych 
władali piórem i potrafili w sposób atrakcyjny pisać prosto o sprawach 
skomplikowanych.   Na  takich  popularyzatorów   było  zapotrzebowanie. 
W 1930 r., a także już wcześniej, na tematy astronomiczne pisze M. 
Białęcki; prowadził on też przez szereg lat poradnik dla miłośników 
obserwacji astronomicznych pod ładnym tytułem: "Głowa do góry, w 
niebo patrz". Zjawiska z pogranicza nauk przyrodniczych i technicznych 
opisuje Ludwik Ron, popularyzator coraz mocniej w następnych latach 
związany z "Iskrami". W kilkunastu artykułach płk. Adolf Małyszko 
przedstawia historię żeglarstwa. Ci trzej autorzy, a także od przyszłego 
roku czwarty - Andrzej Iwanicki - przez szereg lat będą współpracować  
z "Iskrami". Kim byli i jaki jeszcze mieli dorobek - tego nie znajdzie się  
w żadnym leksykonie, choć z pewnością zasłużyli na pamięć jako 
pionierzy dobrej, nowoczesnej popularyzacji. 
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Okładki  ”Iskier” z 1932 i 1935 roku 
 

Rok 1931 
 
W roku ubiegłym, w listopadowym numerze, czczona była setna 

rocznica powstania listopadowego. Otwierał numer wiersz Heleny 
Duninówny pt. "Powstańcy my!" Oto fragment: 

 

/.../ Dzieci wczorajszej niewoli 
Wyroślim przecie z tej roli,  
Na którą męczeński padł siew – 
Żołnierze z dziada pradziada,  
Prawnuki my Listopada,  
Powstańcza płynie w nas krew! /.../ 

 

Zdawać by się mogło, że wiersz ten został napisany jako pobudka do 
powstańczego czynu, nie zaś w kilkanaście lat po odzyskaniu 
niepodległości. Jak widać, trudno było poetce wyzwolić się z dawnej 
poetyki.  Ale taki tradycyjny patriotyzm męczeński  równoważyła redakcja  
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zamieszczając artykuły racjonalnie i krytycznie patrzące na ojczyste 
dzieje. Przykładem tego może być cykl sześciu artykułów napisanych 
przez Annę Kopczewską, wydrukowanych w 1931 roku, ukazujących 
historię walk powstańczych w 1831 roku aż po upadek powstania. Jest to 
przykład niepozbawionej emocji eseistyki historycznej, jednak rzeczowo 
oceniającej wydarzenia, ludzkie postawy i ich konsekwencje. Ten cykl 
listopadowy należy uznać za wyróżniającą się pozycję tego rocznika. 

Ciekawą pozycją beletrystyczno-poznawczą jest drukowana  
w odcinkach "powieść krajoznawcza" pod tytułem "Tajemnice Łysogór", 
napisana przez Tadeusza Dybczyńskiego /autora drukowanej w 1924 r. 
powieści "W poprzek Sybiru"/, dyrektora gimnazjum w Stopnicy  
w Świętokrzyskiem, gdzie toczy się akcja powieści. 

Mieszane uczucia budzi powieść przygodowa Mieczysława 
Jarosławskiego "Icek i Jacek na morzu" - mało realna, rozciągnięta aż na 43 
odcinki /w rocznikach 1931-2/. Więcej uznania czytelników zdobyły 
krótkie opowiadania Ryszarda Zrałka o treści czerpanej prosto z życia. 
 

Rok 1932 
 

Rozstrzygnięty został konkurs na projekt plakatu z hasłem: "Iskry" 
czyta każdy młody. Wprawdzie plakat nie narodził się z tego konkursu, ale 
nagrodzone prace, nadesłane przez czytelników, były pomysłowe  
i dowcipne. Gdyby rzeczywiście każdy młody chciał czytać "Iskry",  
a przynajmniej co dziesiąty prenumerować, to nakład pisma wyniósłby 20 
tysięcy egzemplarzy, około czterokrotnie więcej niż w rzeczywistości. 
Redakcja czyniła starania, aby zwiększyć nakład, a więc i opłacalność 
pisma, lansując hasło: "Podwoić liczbę prenumeratorów" oraz "Iskry 
trzeba nie tylko czytać, ale i prenumerować". Tym, którzy pozyskają 
nowych prenumeratorów, oferowała bezpłatne otrzymywanie "Iskier" 
przez tyle miesięcy, za ile półroczy opłacą pozyskani przez nich nowi 
prenumeratorzy. 

W październiku 1932 r. rozpoczynał się rok jubileuszowy "Iskier”, 
które wkraczały w dziesiąty rok istnienia. W związku z tym redakcja jako 
"dar jubileuszowy" wprowadziła możliwość zbiorowej prenumeraty  
o połowę tańszej /zamiast 2 zł - 1 zł miesięcznie/. 

Z takiej ulgi mogła skorzystać grupa 10 osób, zamawiająca 10 
egzemplarzy na wspólny adres. 

Wcześniej redakcja propagowała składkową prenumeratę: siedem 
osób wspólnie opłacało prenumeratę tygodnika i każdy z udziałowców 
miał egzemplarz do swojej dyspozycji przez jeden dzień tygodnia. Ale ten 
system "siódemkowy" nie zyskał szerszego uznania. Redaktor prze-
konywał,  że  takim  sposobem  polscy uczniowie  rosyjskiego  gimnazjum, 
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Nagrodzone prace w konkursie rysunkowym na plakat z hasłem : 
 ”Iskry” czyta każdy młody! 
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do którego sam uczęszczał, organizując się w grupy /tajne, bo nie było to 
dobrze widziane przez Rosjan/ zapewniali sobie prenumeratę paru 
różnych czasopism, na co każdego z osobna nie byłoby stać. 

Ale nie tylko propagowaniem prenumeraty redakcja starała się 
poprawić swą finansową kondycję. Od połowy sierpnia 1932r. redakcja i 
administracja pisma została przeniesiona z ul. Wareckiej 14 na ul. Filtrową 
75. Odpadły koszty wynajmowania lokalu, gdyż nowa siedziba to był 
wydzielony pokój w prywatnym mieszkaniu redaktora. 

Personel redakcyjny został wtedy zredukowany do dwóch osób 
/jedna na półetacie księgowej, druga zaś – prowadząca sekretariat/. Przy 
tak szczupłym personelu prace redaktorskie: przygotowywanie tekstów, 
korekty spadły na barki redaktora naczelnego /i jedynego!/ 

Redaktor, który dotąd uczył w różnym wymiarze godzin  
w prywatnych gimnazjach, od roku 1932 zaczął pracować na pełnym etacie 
na warszawskim Bródnie w VI Męskim Gimnazjum Miejskim /otrzymało 
ono niebawem imię płk. Leopolda Lisa-Kuli/. Uczył łaciny i polskiego. 
Żona redaktora uczyła polskiego i historii w XIV Żeńskim Gimnazjum 
Państwowym im.Juliusza Słowackiego. Rodzina Kopczewskich liczyła już 
wówczas troje dzieci: Jadwiga ur. w 1924, Juliusz ur. w 1926 i Jan Stanisław 
ur. w 1929. Byt rodziny trzeba było zapewniać w oparciu o pensje 
nauczycielskie, nie licząc na opłacalność "Iskier", które były wprawdzie 
ukochanym dzieckiem obojga małżonków, ale też nieustannym 
finansowym problemem. 

Mimo permanentnej  sytuacji kryzysowej, Redaktor nie tracił 
ducha i nie ustawał w szukaniu nowych pomysłów, które by czyniły pismo 
bardziej atrakcyjnym, lepiej odpowiadającym potrzebom nowych 
roczników młodzieży. 

W tych poszukiwaniach zwracał się wielokrotnie o opinie do 
czytelników, czego ślady można znaleźć w "Naszych listach". Ale 
odwoływanie się do "głosu ludu" niewiele pomaga. Przeważnie jedni są 
"za", drudzy "przeciw", a argumentacji brak, albo jest słaba. Decydować 
musi sam redaktor - w "Iskrach" jedyny "władca" /nomen-omen 
Władysław/. Nawiasem mówiąc, iskrowe plebiscyty nad zawartością 
pisma, urządzane w początkowych latach co kwartał według schematu: co 
się podobało lub nie podobało w minionym kwartale - nie dawały 
miarodajnych wyników, bo ilość uczestników z reguły była bardzo niska. 
Redaktor zżymał się i wytykał czytelnikom "gnuśność", ale liczba tych 
aktywnych bywała na ogół tylko dwucyfrowa. 

Nowością wprowadzoną w 1932 roku było znaczące rozszerzenie 
"Gazetki" - działu istniejącego od początku, od pierwszych numerów 
"Iskier", przynoszącego aktualne wiadomości z różnych dziedzin życia  
w kraju i na świecie. Dział ten prowadził sam Redaktor, uważając go za 
niezbędny, bo zapoznający młodzież z szerokim kręgiem spraw bieżących. 
Redaktor Kopczewski  twierdził,  że to on po raz pierwszy,  jeszcze  w 1914  
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roku, jako współpracownik "Przyjaciela Młodzieży" /efemerydy wyło-
nionej z "Przyjaciela Dzieci"/ wprowadził do młodzieżowego pisma tego 
rodzaju dział aktualnych informacji. Podawanie wiadomości  
w najkrótszej, skondensowanej formie - odpowiadało twórcy kalendarza-      
-encyklopedii, gdzie obowiązywała zwięzłość i ścisłość. 

Otóż od sierpnia 1932 r. "Gazetka", drukowana dotychczas na II 
stronie okładki, ustąpiła to miejsce "Naszym listom", zajmując w zamian 
dwie lub nawet więcej stron wewnątrz numeru. Jedne z pierwszych 
wiadomości z działu sportowego "Gazetki" – to informacje o zdobytych 
przez Kusocińskiego i Walasiewiczównę złotych medalach na Olimpiadzie 
w Los Angeles, a także o zwycięstwie Żwirki i Wigury w Challange'u, 
międzynarodowych zawodach samolotów turystycznych. Niestety w parę 
tygodni później na okładce nru 4o znalazła się fotografia zwycięskiej 
załogi w żałobnej ramce, a wewnątrz przejmujący wiersz Zdzisława 
Broncla "Kołysanka", napisany pod wrażeniem tragicznej wiadomości  
o śmierci lotników. 
 

Rok 1933 
 
Na okładce nru 41 z 7.X.1933, zamykającego dziesięciolecie istnienia 

"Iskier", znalazła się fotografia przedstawiająca jedno z zebrań 
czytelników /z 6 stycznia 1932 roku/, jakie odbywały się z udziałem 
Redaktora - początkowo we wtorki, a następnie każdego szóstego dnia 
miesiąca. Dlatego szóstego, że pierwszy numer "Iskier" ukazał się z datą 
6.X.1923. Stąd też zebrania te nazywano iskrowymi "szóstkami". Ten 
"szóstek" był 127. zebraniem czytelników z Redaktorem. Zbierało się na 
nich po kilkanaście lub kilkadziesiąt osób, a zamiejscowi uczestniczyli 
korespondencyjnie. 

Były dyskusje, projekty, pomysły, których ślady odnotowywane 
zostawały w "Naszych listach". Jedną z takich inicjatyw było ustanowienie 
tytułu "iskrowego weterana", czyli czytelnika wytrwałego, który co 
najmniej przez 5 lat czytał "Iskry" /zob. ”Nasze listy" nr 25 z 1930 r./. Na 
dyplomie weterana widniało hasło "Uśmiechnij się!" oraz następujący 
tekst: 

Za to, że wiernie od lat pięciu 
darzysz przyjaźnią "Iskry", 

że drogie Ci są ich hasła i ideały, 
otrzymujesz tytuł 

WETERANA "ISKIER" 
z życzeniem, 

by nigdy z ust Twoich nie schodził uśmiech, 
a w duszy nigdy nie wygasła radosna pogoda. 

UŚMIECHNIJ SIĘ ! 
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  Redaktor wśród  czytelników w  dniu  6  stycznia  1932 r. na  127 zebraniu, tzw. 
”szóstku”, czyli comiesięcznym  spotkaniu  przyjaciół  pisma, odbywającym  się 

każdego szóstego dnia miesiąca, w dniu urodzin ”Iskier” 
 

Jak to zwykle bywa, w jubileuszowym numerze znalazły się 
wspomnienia i... statystyki. Redaktor obliczył, że w ciągu 10 lat napisał 452 
gawędy-listy do czytelników, że na łamach ”ISKIER" znalazło się ponad 
300 nazwisk współczesnych autorów, którzy napisali blisko 3000 utworów 
wydrukowanych w "Iskrach". 

Wspominał swoje 10 lat z "Iskrami" czytelnik-weteran, Tadeusz 
Rogowski - kiedyś debiutant, którego utwory znalazły się w "Młodych 
Iskrach", a po latach przez pewien czas pracownik redakcji i autor 
licznych artykułów /m.in. o pracy drukarni i cynkografii w nrach 19 i 21  
z 1932 r. oraz o iskrowej administracji w nrze 51 z 1933 r. 

Z literackich pozycji tego rocznika szczególnie sympatyczne są 
opowiadania Benedykta Hertza, które drukowały "Iskry" zanim zebrane 
zostały w książce "Ze wspomnień Samowara". 

Z poezji zasługuje na szczególną uwagę wiersz 24-letniej wówczas 
Anny Świrszczyńskiej "Noc listopadowa" - na ten sam temat, ale jakże 
inny od cytowanego wcześniej wiersza Heleny Duninówny /z rocznika 
1931/.  Oto, zawierające kwintesencję zakończenie: 

 

My dziś wolni - pierzchły wszystkie zmory, 
Wstała Polska żywa, Polska nowa. 
Nie przepadła tamta wiara i poryw, 
Nie na darmo była Noc Listopadowa. 
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Z pewnością taka postawa, pozbawiona martyrologicznej nuty, 
zwrócona ku przyszłości, zgodna była z duchem "Iskier" bardziej niż 
wspomniany wiersz Heleny Duninówny. 

Być może dopiero młodsze pokolenia, nienaznaczone przeżyciami 
lat zaborów, mogły powiedzieć: "pierzchły wszystkie zmory" i myśleć  
o Polsce "żywej" i "nowej". A jednak... już za kilka lat znów powrócą 
dawne zmory i przelewanie krwi za Ojczyznę stanie się koniecznością.  

Rok ten obfitował w rocznice: numer styczniowy był poświęcony 70-
leciu powstania styczniowego, we wrześniu znalazł się artykuł o 250-leciu 
odsieczy wiedeńskiej, a w listopadzie przypomniano o 15-leciu walk  
o Lwów. O dzieciństwie i młodości Józefa Piłsudskiego pisał w kilku 
artykułach Aleksander Kamiński. 

Ale redakcja wybiegała też myślą w przyszłość. W artykule pt. "Czy 
człowiek poleci na Księżyc" autor rozważa, czy jest to tylko pytanie ze 
sfery fantazji, czy też ma naukowe podstawy. Skłania się - i słusznie - do 
tej drugiej opcji, choć cytowane obliczenia dla dzisiejszego czytelnika są 
dość zabawne. 

Ledwo minęło 10-lecie "Iskier" - już rozwinęła się dysputa nad tym, 
co zmienić, czego brak, w jakim kierunku powinno się rozwijać pismo. Do 
ciekawych wypowiedzi należy zacytowana w "Naszych listach" /nr 43/ 
opinia płk. Adolfa Małyszki, od lat zaprzyjaźnionego z "Iskrami", autora 
licznych popularnonaukowych artykułów. Uważał on, że: 

"Iskry" mało lub nawet wcale nie piszą o tym, co każdego 
czytelnika czeka w przyszłości, nie piszą o przyszłej pracy,  
o zdobywaniu chleba... "Iskry" drukują piękne powiastki, 
opowiadania, wiadomości o wiedzy ogólnej, żarty, łamigłówki, 
zagadki... i to wszystko jest kierowane ręką umiejętną  
i doświadczoną oraz ogrzane miłością serca redaktorskiego.  
I wszystko jest ciekawe i pożyteczne ale zupełnie nie 
przygotowuje do przyszłej pracy... Mnie się zdaje, że 
należałoby od czasu do czasu coś w odpowiedni sposób 
napisać o rolnictwie, przemyśle, handlu. Dlaczegóż nasza 
młodzież szkolna ma być wychowywana z dala od pracy, która 
ją czeka w przyszłości. 

 

W kolejnych numerach Redaktor stawia czytelnikom konkretne 
pytania dotyczące treści i edytorskiego kształtu "Iskier". Odpowiedzi są - 
jak zwykle - rozbieżne, ale - jak twierdzi Redaktor - pomagają mu "kreślić 
dalsze plany i projekty".  Należy jednak przypuszczać, że te "plany  
i projekty" już miał w głowie, czego dowodem będą dość istotne zmiany, 
jakie nastąpią od 1934 roku. 
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Lata 1934, 1934/35 
 

Znaczącą zmianą, jaka nastąpiła, było związanie cyklu wydawnicze-
go "Iskier" z rokiem szkolnym. Po chudym półroczniku, obejmującym 25 
numerów, nowy rocznik rozpoczyna się we wrześniu 1934, a kończy 15 
czerwca 1935 roku i obejmuje 42 numery. Kolejny rocznik rozpocznie się 
po wakacyjnej przerwie.  

Zawieszenie wydawania "Iskier" w okresie przerwy wakacyjnej 
spowodowane zostało przede wszystkim tym, że większość 
prenumeratorów /głównie szkół/ rezygnowała z prenumeraty w tych 
miesiącach /tak jakby pismo nie zasługiwało na kompletowanie rocznika!/ 
i w rezultacie nakład pisma spadał nawet o połowę. 

Nowością było dodawanie do każdego numeru wkładki 
powieściowej. Jako pierwsza wydrukowana została w 16 odcinkach 
powieść Stanisława Poray-Wilczyńskiego "Jak Zbylut został rycerzem”,  
a później m.in. powieść Marii Morsztynkiewiczówny "Klasa V rozpoczyna 
bieg" /19 odc./ oraz Jana Szczepkowskiego "Przez prerie i puszcze" /19 
odc./ 

W treści numerów zaczęły przeważać materiały o charakterze 
dziennikarskim i publicystycznym. Lotniczy reportaż "Próba skrzydeł" w 9 
odcinkach, z wieloma fotografiami, napisany przez Marię Wardasównę, 
młodą Ślązaczkę-lotniczkę, przedstawioną czytelnikom ”Iskier” przez 
Gustawa Morcinka, był zwiastunem nowych trendów w piśmie. Drugim  
w tym roku wielkim reportażem był "pamiętnik z rejsu" pisany przez 
ucznia Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni, Zbigniewa Rokicińskiego, pt. 
"Darem Pomorza naokoło świata”. Było to pierwsze opłynięcie kuli 
ziemskiej przez polski żaglowiec z załogą złożoną z kandydatów na 
wilków morskich. 

Tak więc ”Iskry” z rozszerzoną ”Gazetką”, z aktualnym felietonem 
wstępnym ”Przez małe okienko” /wznowiony dawny tytuł/ oraz  
z reportażami bogato ilustrowanymi fotografiami, nabierały nowego 
wiatru w żagle. 

Po śmierci Marszałka Piłsudskiego został wydany specjalny 
podwójny numer – bogato ilustrowany, z fotografiami z pogrzebu. Był on 
w całości poświęcony pamięci Marszałka. Część nakładu wydrukowano na 
kredowym papierze. 
 

Lata 1935/36 
 
"Iskry" w nowym kształcie edytorskim jakby wydoroślały, nabiera-

jąc coraz bardziej obywatelskiego charakteru. Redaktor sygnalizuje w 
"Naszych listach" zamieranie korespondencji. Chyba nie jest to jednak 
zjawisko tylko iskrowe, bo okazuje się /str. 374/, że i Janusz Korczak /Sta-
ry Doktor/ prowadzący w radio audycje "pogniewał się" na swych słu-
chaczy, którzy na różne jego wezwania odpowiadali milczeniem.               
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W  "Naszych listach" /nr 7 z 19.X.1935/ Redaktor pisze: 

 
Zachodzi jakaś "zmiana pokolenia". To, co bardzo 
interesowało w "Iskrach" dawniejszych czytelników, mija bez 
echa u czytelników współczesnych, nowych. W tej chwili 
mam właśnie taki wyraźny przykład. Ogłosiliśmy, jak co roku, 
tradycyjne konkursy wakacyjne. Dopominali się o nie 
niektórzy czytelnicy. Okazało się po wakacjach, że nawet ci, 
którzy się o konkursy dopominali, zawiedli. Do konkursu /a 
"konkurs" pochodzi z łacińskiego "concursus" - zbiegowisko/ 
stanęło w fotografii zaledwie trzech, w zadaniach jeden, a w 
innych konkurencjach zgoła nikt! I zbiegowiska nie było. /.../ 
 
To tylko przykład. Wyraźnie i łatwo daje się na nim spostrzec 
zmiana upodobań. /.../ Jakże często dawni czytelnicy "Iskier” 
ubolewają, że "Iskry" są teraz "inne" /.../ Dokonała się  
i dokonywa w "Iskrach" ta przemiana, której wymaga życie. 
/.../ Ale na korzyść poprzednich "pokoleń czytelników" trzeba 
zapisać, że łatwiejszy był z nimi kontakt. Miały one większą 
chęć i większą łatwość do zwierzania się ze swoich przeżyć  
i przemyśleń. /.../ 
Dzisiejsze "pokolenie" do kałamarza niechętnie zagląda... 
Nie wiem, dlaczego tak jest, ale wiem, że tak jest. A zatem - 
uśmiechnijmy się.  
                            Wasz Przyjaciel 
List 521.       

 

Nowością, wprowadzoną do "Iskier" /na życzenie czytelników!/, 
były recenzje z filmów wchodzących na ekrany, ozdobione fotosami. 

Autorką najaktywniejszą w tym roku jest Stefania Osińska /18 
artykułów i reportaży/ - najbardziej "rasowa dziennikarka" wśród 
iskrowych autorów połowy lat trzydziestych. Już wcześniej pisywała do 
"Iskier", ale odtąd staje się przede wszystkim reportażystką. 

Tematykę harcerską i szybowniczą reprezentuje Maria Kann, która 
też już we wcześniejszych latach pisywały do "Iskier". 

W tym roczniku w dodatku powieściowym wydrukowana została 
"Pierwsza droga” /12 odc./ Zofii Miszewskiej oraz "Osoba na stanowisku" 
/22 odc./ Marii Kędziorzyny. 

W grudniowym numerze są fotografie dwóch świetnych rzeźb 
portretowych Alfonsa Karnego, który wyróżniony został przez Polską 
Akademię Umiejętności złotym medalem. Dziesięć lat wcześniej ten 
niezwykle uzdolniony artysta, po przyjeździe z Białegostoku stawiał 
pierwsze kroki w Warszawie, zatrudniony początkowo jako goniec  
w redakcji "Iskier"... 



 

86 

 
Lata 1936/37 
 
W tym roczniku nie ma jakichś rewelacji, ale nowi autorzy rozwijają 

skrzydła /czy raczej pióra!/. Stefania Osińska znów ma największy 
dorobek: 21 artykułów i reportaży. W dziedzinie opowiadań, przeważnie o 
tematyce przyrodniczej, coraz częściej pojawia się nazwisko Zofii Kelus-
Lipkowskiej /16 art. i opow./, Andrzej Prawdzic /A.P./ już trzeci rok pisze 
polityczno-ekonomiczne komentarze uzupełniające "Gazetkę", 

W dodatku powieściowym wydrukowana została powieść history-
czna Anny Kopczewskiej "Dni chwały" /16 odc./ w sienkiewiczowskim 
stylu, z czasów, kiedy Polacy... zawojowali Kreml, a następnie opowieść 
autobiograficzna Marii Wardasówny pt. "Maryśka ze Śląska”. 

Ciekawe, choć zaskakujące, wyniki dała ankieta przeprowadzona w 
gimnazjum w Górnej Grupie, w którym od dłuższego czasu "Iskry" były 
czytane dość powszechnie /była to w dużym stopniu zasługa tamtejszych 
nauczycieli/. Otóż okazało się, że bardzo dużym uznaniem cieszyła się 
"Gazetka". O dziwo zaś, cykl artykułów o samorządzie uczniowskim 
większość ankietowanych potępiła. Chyba zresztą słusznie, bo ten 
żywotny temat został opracowany w sposób nieprzystępny, prawniczy, 
zawiły. Duża część ankietowanych gotowa była zrezygnować z recenzji 
książek i filmów, natomiast domagała się więcej sportu i humoru. Prawdę 
mówiąc, ta ankieta, omówiona w "Naszych listach" /nr 30-31/ dowodzi, że 
czytelnicze plebiscyty mają ten tylko sens, że zachęcają do 
dokładniejszego czytania, ale biada redaktorowi, który by chciał 
podejmować decyzje zgodnie z większością "głosów ludu". 

Czytelnicy niewątpliwie chcieliby - i do tego nie potrzeba żadnego 
plebiscytu - żeby pismo było kolorowe, żeby było drukowane na lepszym 
papierze, żeby miało większą objętość, ale, oczywiście, nie zgodziliby się 
na podwyżkę ceny! Mowa tu o sytuacji w czasach, kiedy prasa nie żyła  
z reklamy lecz z prenumeraty. 

Redakcja ”Iskier", borykająca się z trudnościami finansowymi, 
bezskutecznie zabiegająca o zwiększenie liczby prenumeratorów, ledwo 
wiązała koniec z końcem. Zmuszona była nawet zakończyć ten rocznik  
o miesiąc wcześniej. W następnym zaś roczniku musiała zrezygnować  
z dodawania wkładki z powieścią w odcinkach, mimo że ta nowość była 
bardzo dobrze przyjęta przez czytelników. 

Wśród tych redakcyjnych kłopotów satysfakcjonującą nowiną było 
przyznanie redaktorowi Władysławowi Kopczewskiemu przez Polską 
Akademię Literatury Srebrnego Wawrzynu Akademickiego "za szerzenie 
zamiłowania do literatury polskiej", o czym poinformował redaktor 
/"Nasze listy", nr 12 z 1936-7/ z przesadną skromnością, czyniąc współ-
zdobywcami  tego  odznaczenia również autorów  oraz  czytelników 
"Iskier". 

 



  

87 

 
Lata 1937/38 
 
I w tym roczniku najpracowitszą autorką była Stefania Osińska /25 

artykułów i reportaży/. Pisała na tematy bardzo rozmaite, a zaletą jej 
artykułów była zwarta, krótka, dynamiczna forma - coś, co odróżniało jej 
artykuły od artykułów z dawniejszych roczników. Również artykuły  
i opowiadania Zofii Kelus-Lipkowskiej często /12 pozycji w tym roku/ 
pojawiały się na łamach "Iskier". Nie brak też artykułów krajoznawczych 
/Zygmunta Koczorowskiego "Z biletem turystycznym w nieznane" - 11 
odcinków/, a także podróżniczych relacji ze świata. 

Tematyka patriotyczna - to nie tylko artykuły związane z 75-leciem 
powstania styczniowego /nr 19 i 21/ lecz - zgodnie z nową "gazetkową" 
formułą pisma - liczne felietony i pojedyncze wiadomości z dziedziny 
polityki, życia gospodarczego i kulturalnego. Obok artykułu o Arturze 
Grottgerze, malarzu powstania styczniowego - biegnie na marginesie 
strony, na osobnej szpalcie, felieton o budżecie państwa, o produkcji 
polskiego przemysłu itp. Tak wyglądała koegzystencja tradycji  
i współczesności w nowej konstrukcji numerów, wprowadzona w roczniku 
1936/37. "Gazetka" jest rozrzucona na wielu stronach, umieszczona na 
osobnej wąskiej szpalcie, biegnącej na marginesie różnych artykułów. 

Ale obok tej nowoczesności przetrwało w "Iskrach" kultywowanie - 
jak dawniej - bardzo tradycyjnej poezji, głównie Heleny Duninówny /w 
tym jednym roczniku aż 20 wierszy/ oraz Stefanii Kossuthówny / 15 
wierszy/. 

Już w poprzednim roczniku zlikwidowany został dział rozrywek 
obfitujący niegdyś w najrozmaitsze konkursy /w którymś roczniku było 
ich aż 80!/ Przyczyna: brak chętnych do rozwiązywania oraz do układania 
zadań /co było niegdyś domeną samych czytelników/. W tym roczniku 
redakcja ogłosiła tylko jeden Wielki Konkurs Lotniczy, w którym 
przyznano trzy nagrody ufundowane przez PLL "LOT" dla tych, którzy 
najciekawiej opiszą swoje przeżycia lub marzenia związane z lotnictwem. 
Nagrody te to "lot okrężny nad Warszawą". Tak oto zmieniły się czasy! 
Kiedyś nagrodą za wytrwałe rozwiązywanie trudnych zadań przez szereg 
miesięcy była książka... 

Jeden z trojga nagrodzonych, 15-letni Stefan z Pyr pod Warszawą, 
marzący o tym, żeby zostać konstruktorem-pilotem, napisał, że w razie 
wojny: "Z radością leciałbym walczyć z nieprzyjacielskim lotnikiem, który 
zapewne ma takie same marzenia jak ja. Nie wiadomo, który z nas by 
zwyciężył. Może ja, może on, a może obaj byśmy przestrzelili sobie silniki 
i razem ponieśli śmierć, każdy dla swojej Ojczyzny..." 

Trudno nie zacytować z działu gospodarczego "Gazetki" zadziwia-
jącej informacji, że z końcem roku 1937 po polskich drogach jeździło 
zaledwie  25 tys.  samochodów osobowych,  8 tys.  ciężarowych, 1700 auto- 
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Okładki ”Iskier” z 1937 i 1939 roku; ta z prawej – to okładka ostatniego  
numeru, wydanego z datą 15.VI. 1939  

 
busów, a motocykli niespełna 10 tys. /str. 563/. Takich ciekawostek  
z ówczesnego życia, jest w tamtych rocznikach co niemiara. 

Ten rocznik - podobnie jak poprzedni - kończy się w maju /na nu-
merze 36/ i zawiera tylko 584 stronice, bez dodatków powieściowych, 
które były jeszcze w poprzednim roku. Kryzys trwa... 

Nie przeżywa natomiast kryzysu Kalendarz "Iskier". W edycji na rok 
1938 zaszła zmiana istotna: Kalendarz został podzielony na dwie części: 
pierwsza, zmieniająca się co roku, zawierająca kalendarium oraz aktualne 
informacje, druga zaś o treści nie dezaktualizującej się co roku, która 
miała być zmieniana co parę lat. Obie znajdowały się we wspólnej 
płóciennej oprawie tak pomyślanej, że część I mogła być wyjmowana  
i wymieniana co roku na nową. W "Iskrach” ogłoszono przed wakacjami 
przedpłatę na nowy Kalendarz na korzystnych warunkach: 2 złote za 
egzemplarz, zamiast późniejszej ceny 3,80zł. Kalendarz na rok 1939 ukazał 
się w październiku roku 1938. Brak danych o wysokości nakładu tej nowej 
wersji Kalendarza, można jednak przypuszczać, że mógł on dochodzić do 
kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy, gdy wcześniejsze edycje miały 
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zapewne nakład w granicach kilkunastu tysięcy. Duże zapotrzebowanie na 
Kalendarz na rok 1939 zaskoczyło redakcję i - aby zaspokoić 
indywidualnych odbiorców - obcięto najliczniejsze zamówienia /m.in. 
księgarń Książnicy-Atlas, co nawet trochę popsuło stosunki pomiędzy 
tymi  dwoma  skądinąd  zaprzyjaźnionymi  instytucjami/. 

 
 
Lata 1938/39 
 
Niezmordowana Stefania Osińska zamieszcza aż 38 artykułów  

i reportaży o bardzo różnej tematyce - również militarno-obronnej. Pod 
groźnym tytułem "Gdy nieprzyjaciel bombardował Warszawę" znajdujemy 
jej reportaż z ćwiczeń obrony przeciwlotniczej, oglądany z pokładu RWD-
13. W ogóle w tym ostatnim przedwojennym roczniku można znaleźć 
sporo militariów. W felietonie /nr 27/ pisze się o wyścigu zbrojeń, a w tym 
samym numerze reprodukowany jest słynny plakat "Silni, zwarci, gotowi". 
Na jednej z okładek widać chłopców w maskach przeciwgazowych. 
Mieczysław Zydler w kilku artykułach pisze o polskiej marynarce 
wojennej. Są też artykuły o balonach zaporowych, o artylerii 
przeciwlotniczej, o przemyśle amunicyjnym.  

W 20 odcinkach zatytułowanych "Pieszo przez świat" Janina 
Olszewska opisuje swoją pełną przygód wędrówkę /Włochy, Rumunia, 
Bułgaria, Turcja/. W majowy numerze, którego okładkę zdobi piękna 
fotografia Jana Bułhaka przedstawiająca gdański Żuraw, zwraca uwagę 
artykuł "Gdańsk a Polska" podpisany "Om." /to kryptonim Mieczysława 
Owczarka, który w tym roczniku zamieścił 25 artykułów, przeważnie  
o tematyce gospodarczej/. Obok jego artykułu, w "Gazetce" czytamy, że    
"W Gdańsku stale są konfiskowane dzienniki nadchodzące z Polski".  

W czerwcowym numerze na okładce jest zdjęcie nowej zapory 
wodnej budowanej w Porąbce, a wewnątrz artykuł o elektryfikacji Polski. 

Ukazuje się wiele recenzji książek, a recenzje filmowe, ilustrowane 
fotosami, zajmują coraz więcej miejsca; pisze je /stb./ - czyli Stanisław 
Borowa. 

"Nasze listy" już tylko sześć razy pojawiają się w tym roku. Nowe 
pokolenia czytelników nie nawiązują takich bezpośrednich kontaktów, jak 
niegdyś ich poprzednicy. 6 października 1938 roku przypadło 15-lecie 
"Iskier". Najwierniejsi weterani nie zapomnieli. Piszą "uśmiechnięte" ale 
nieco nostalgiczne listy. Trzy z nich przytacza Redaktor:  

 

Napisał pewien Przyjaciel z Siedlec: 
 

Z okazji XV-lecia istnienia "Iskier" ślę z głębi serca serdeczny, 
szczery, pełen entuzjazmu okrzyk: "Wiwat, niech żyje nam!" 
Od szeregu lat, bo już jako młody sztubak prenumerowa-    
łem "Iskry", czytałem ja, czytali i Rodzice, a właściwie nie 
czytaliśmy, ale raczej pochłanialiśmy każdy numer "Iskier".    
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A dziś, jako 17-letni licealista, nie mogę się rozstać z Tobą, 
Ukochany Przyjacielu. 
Nie mogę! Muszę "Iskry" nadal mieć przy sobie, ale nie tylko 
ja, lecz również mój Ojczulek, stary wojak, oficer zawodowy, 
zahartowany w bojach i w życiu, przepada za "Iskrami"  
i przyniesiony przeze mnie świeży numer "Iskier" najpierw 
sam porywa i czyta od deski do deski, a gdy skończy, daje mi 
przeczytany numer mówiąc: ”Uśmiechnij się!” 
W dniu Jubileuszu życzę Ci Nasz Przyjacielu, byś wszedł do 
każdego młodego serca polskiego i by te serca mocno 
pokochały Cię, jak ja Cię kocham wraz z całą moją Rodziną. 
Kończę, a jako harcerz obok naszego wspólnego "Uśmiechnij 
się", dodaję na pożegnanie: "Czuwaj!" 

 

A teraz list drugi z Krakowskiego: 
 

Należę do czytelników "Iskier" znających je niemal od chwili 
powstania. Pamiętam, z jaką niecierpliwością oczekiwało się 
numeru następnego, jak czytało się go od deski do deski, 
zaczynając naturalnie od "Naszych listów". Gdzież się 
podziały,  Panie  Redaktorze,  te listy  od  Naszego Przyjaciela? 
Z żalem wspominał Pan te dobre czasy, kiedy napływały stosy 
korespondencji na temat, co się podobało lub nie podobało w 
"Iskrach" i dlaczego. Sama chętnie brałam udział w tych 
ankietach. I teraz znowu pragnę zabrać głos. Nie jestem już 
wprawdzie uczennicą w wieku 14-16 lat, na który przepisuje 
"Iskry" Komisja Ministerstwa WRiOP, krzywdząc je zresztą w 
ten sposób, bo odstraszając młodzież młodszą, a krępując 
starszą, która się wstydzi... A ja się wcale nie wstydzę, że w 
czwartym roku swojej pracy nauczycielskiej w gimnazjum 
zaprenumerowałam "Iskry”.  
Co mi się w nich podoba? Ich świeżość, ich aktualność, ich 
serdeczny stosunek do młodzieży. Za bardzo cenny dział 
uważam gazetkę, owe króciutkie a drobiazgowe informacje  
o najrozmaitszych sprawach, podane niejako na marginesie,  
a uwzględniające wszystkie najważniejsze wydarzenia w kraju 
i zagranicą. Ale cel mojego listu był przede wszystkim taki, 
żeby przesłać Panu po wielu latach serdeczne podziękowania 
za wszystkie miłe chwile przeżywane dzięki "Iskrom" kiedyś  
i obecnie. 

 

I jeszcze jeden list z Wilna: 
 

Piętnaście lat temu byłem uczniem. Na lekcję polskiego 
przyniósł nam nauczyciel pierwszy numer "Iskier" i przeczytał 
przedmowę: "Lećcie, Iskry..." 
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Byłem potem parę razy na zebraniach iskrowych w 
Warszawie, otrzymałem nawet dyplom weterana "Iskier". 
Dzisiaj jestem już na posadzie, mam lat 30, mam towarzyszkę 
życia, żonę, a jednak "Iskry" są mi zawsze bliskie. 
Czytam czasem głosy czytelników i dziwię się, gdy narzekają, 
że "Iskry" zmieniły się, że nie ma tego, co było dawniej. Mnie 
się zdaje, że zasadnicza rzecz, odblask życia zawarty w 
słowach, radość bijąca z czynu, ze zrozumienia obowiązku 
względem wszystkiego, co dobre, piękne i szlachetne jest 
zawsze zawarta w "Iskrach". Życzę dużo, dużo uśmiechu. 
 

Cóż mam dodać na końcu? 
Chyba tylko tyle, że  u ś m i e c h a m  s i ę  przez przestworza 
do moich korespondentów, no i do was wszystkich. 

  Wasz Przyjaciel 
"Nasze listy", nr 10 z 10.XI.1938 r.        

 

I tak się kończy ostatni, 560. list Redaktora. Po siedmiu miesiącach, 
15 czerwca 1939 roku wyszedł ostatni numer "Iskier". Następny, który miał 
we wrześniu zapoczątkować nowy rocznik, już się nie ukazał. Wybuch 
wojny położył kres istnieniu "Iskier". 

W ciągu niespełna 16 lat istnienia "Iskier" /6.X.1923-15.VI.1939/ 
ukazały się 754 numery /niektóre podwójne/ o ogólnej objętości ok. 14 
tysięcy stron /wliczając też powieściowe dodatki w latach 1934-37/. 
Objętość pojedynczych numerów wynosiła stron 16 lub 20 /wliczając 
okładki/. Pismo cały czas było tygodnikiem, a jego cena od 1925 roku nie 
ulegała zmianie i wynosiła 45 groszy za egzemplarz, Redaktorem, a od 
grudnia 1926 roku również wydawcą "Iskier" był Władysław Kopczewski. 

 
 
 

 
 

 
Prześledziwszy historię "Iskier", poznawszy - z konieczności dość 

pobieżnie - ich treść oraz ducha ożywiającego łamy pisma, trudno 
jednoznacznie stwierdzić, kiedy było ono dobre, a kiedy lepsze, czy 
najlepsze /"złote”, ”srebrne”, ”brązowe"/. Pogarszanie się sytuacji 
ekonomicznej - to zjawisko niewątpliwe, ale czy i jak to wpływało na 
jakość pisma? W pewnym stopniu - tak: gorszy papier, ograniczona 
objętość, jednobarwny druk, a także skromne honoraria i coraz 
szczuplejszy personel. 

Mimo to decydującą sprawą jest ów duch pisma, zależny od 
kreatywności, pomysłowości i przede wszystkim zapału i - nie wahajmy 
się użyć tego słowa - ideowości Redaktora. To właśnie pozwalało, wbrew 
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ciągłym finansowym trudnościom, nie poddawać się i z iskrowym 
optymistycznym uśmiechem iść naprzód, szukając wciąż nowych 
tematów, pomysłów, nowej formuły pisma, która najlepiej odpowiadałaby 
zmieniającym się z biegiem lat młodym czytelnikom. 

Pismo ulegało ewolucji. Po pierwszych rocznikach, w których 
sąsiadowały niekiedy ze sobą teksty nawet nieco infantylne z całkiem 
dorosłymi, "Iskry" odnajdują swój poziom i styl, osiągając chyba w latach 
1928-1933 /drugie pięciolecie/ apogeum. Ale pod koniec tego okresu 
Redaktor wyczuwa, że trzeba szukać nowych dróg. Następuje dość 
radykalne unowocześnienie formy i treści pisma: coraz więcej reportaży  
i felietonów o tematyce gospodarczej, politycznej , a także rozszerzony 
dział "Gazetki". 

Trudno stwierdzić, czy ta modernizacja wyszła pismu na zdrowie. 
Czy osłabiona łączność z czytelnikami nie była, przynajmniej częściowo, 
tego skutkiem. Pismo niewątpliwie spoważniało i jego poziom zbliżył się 
do poziomu licealistów, a więc 16-18-latków. 

Czy rzeczywiście "Iskry" z drugiej połowy lat trzydziestych lepiej 
odpowiadały potrzebom ówczesnej młodzieży, niż te dawniejsze?  
Z pewnością stały się bliższe współczesnemu życiu, współczesnym 
wyzwaniom. Taki był kierunek dokonujących się od 1934 roku przemian  
w modelu i treści pisma. 

Byłoby z pewnością interesujące porównać ”Iskry” z innymi pismami 
młodzieżowymi okresu międzywojennego. Lata powojenne – lata 
ogromnego rozwoju prasy dziecięcej i młodzieżowej – to już inna epoka,  
a w obecnych czasach, zdominowanych przez telewizję, internet i „prasę 
kolorową”, w ogóle trudno mówić o osobnych pismach dla młodzieży. Czy 
to dobrze, czy też źle? Zamiast arbitralnie wyrokować – u ś m i e c h -        
n i j m y   s i ę,  jak radził w trudnych momentach Redaktor ”Iskier”.        
Ta  rada  zawsze  będzie  aktualna.  
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Epilog 
 
To, co dotychczas napisałem, wysnute zostało przede wszystkim  

z wnikliwej lektury szesnastu roczników "Iskier", które udało się Ojcu 
skompletować po wojnie. Redakcyjne roczniki, redakcyjne archiwum wraz 
z całą zawartością mieszkania przy ulicy Filtrowej  zostało spalone przez 
oddziały RONA pacyfikujące w pierwszej połowie sierpnia 1944 roku 
Ochotę. 

Niektóre informacje o historii "Iskier" zaczerpnąłem z urywkowych 
wspomnień Ojca. Urywkowych, gdyż nie miał natury wspominkarskiej  
i raczej mimochodem o czymś tam wspominał. W ogóle nie lubił cofać się 
pamięcią. Zawsze myślał o tym, co ma jeszcze do zrobienia. 

Moje własne wspomnienia dotyczące czasów iskrowych są bardzo 
ograniczone, gdyż kiedy redakcja przeniosła się do naszego mieszkania, ja 
miałem niespełna cztery lata, a kiedy wybuchła wojna i "Iskry" zakończyły 
swój żywot - miałem lat dziesięć i pół. Zdążyłem jednak poczuć klimat 
"Iskier", choć nie byłem jeszcze ich czytelnikiem. 

Asystowałem nieraz Ojcu, przysiadając na poręczy jego fotela, 
patrząc, jak przygotowuje materiały dla drukarni /St. Niemiry/ czy też 
cynkografii /Modzyńskiego/. Z obu tych zakładów przychodzili 
określonego dnia gońcy, odbierali rękopisy do składania i ilustracje do 
skliszowania. Ojciec dawał na marginesach techniczne dyspozycje  
i określonego dnia otrzymywał korektę numeru w przełamanych 
kolumnach, ze wstawionymi już kliszami. Napisałem "rękopisy do 
składania". Tak, większa część artykułów składana była wprost z 
rękopisów, choć młodsi autorzy już korzystali z maszyn do pisania. Ojciec 
pisał ręcznie, miał drobne pismo, ale bardzo staranne i czytelne. Swoją 
"Gazetkę" pisywał na wąskich paskach specjalnie przyciętego papieru, tak 
żeby wiersz jego rękopisu odpowiadał wierszowi składu. W ten sposób 
mógł precyzyjnie obliczać, ile tekstu "Gazetki" wejdzie na którą stronę. 

Śledziłem te czynności, a przychodzący do redakcji autorzy, widząc 
moje zaangażowanie, nazywali mnie wiceredaktorem... 

Moja bliższa znajomość z pismem zaczęła się od tego, że pamię-
tałem, jakie okładki miały kolejne numery leżące w stosach na regałach. 
Co było w środku - miałem poznać dopiero później. Na redakcyjnej 
maszynie "Underwood" opanowałem sztukę pisania w tym samym mniej 
więcej czasie, kiedy uczyłem się czytać i pisać.  
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Z redakcyjną księgowością zawarłem bliższą znajomość wywracając 
kiedyś na księgę rachunkową kałamarz z atramentem. 

 
Kończąc tę moją osobistą dygresję, dodam, że udało mi się pójść w 

ślady Ojca i zostałem w końcu redaktorem naczelnym wydawanego po 
wojnie przez Instytut Wydawniczy "Nasza Księgarnia" dwutygodnika 
"Płomyk". Stało się to w czerwcu 1969 roku, kiedy mój Ojciec dożywał 
ostatnich dni. Kwiaty, które w pięknym geście wręczyła mi w dniu 
przejęcia rządów odchodząca na emeryturę moja poprzedniczka, pani 
Hanna Ożogowska - złożyłem na trumnie Ojca, 
 
 

 
 
Ostatni numer "Iskier" nosił datę 15 czerwca 1939 roku. Następny 

miał we wrześniu zapoczątkować nowy rocznik, ale już się nie ukazał. Nie 
został też wydrukowany Kalendarz "Iskier" na rok 1940, choć był gotów do 
druku, a starannie opracowany prospekt został w czerwcu rozesłany do 
szkół i księgarń. Zawierał on kilkanaście przykładowych stronic 
Kalendarza /w dwukrotnym pomniejszeniu/ i oferował warunki, na jakich 
można było zamówić Kalendarz w przedpłacie do 5.X.1939. 

Symbolicznym, zapamiętanym przeze mnie pożegnaniem  
z "Iskrami" było zdjęcie przez Ojca redakcyjnych szyldów z bramy i drzwi 
mieszkania. Nastąpiło to po kapitulacji Warszawy we wrześniu 1939 roku. 
Ale Ojciec nie pożegnał się definitywnie z "Iskrami", a w każdym razie  
z Kalendarzem "Iskier". Wierzył, że po wojnie wróci do jego wydawania. 

W latach wojny, w okupowanej przez Niemców Warszawie, Ojciec 
uczestniczył w tajnym nauczaniu, ucząc w III Miejskim Gimnazjum przy 
ulicy Śniadeckich, działającym pod szyldem Miejskiej Szkoły Zawodowej 
oraz na tajnych kompletach innych gimnazjów. Bywało, że w ciągu 
tygodnia miewał ponad 40 godzin lekcji, i to w różnych lokalach 
rozrzuconych po mieście. Jesienią 1940 roku zachorował na obustronne 
zapalenie płuc z komplikacjami i spędził parę miesięcy w szpitalu  
z trudem wymykając się śmierci. Choroba i rekonwalescencja trwały pół 
roku. Odzyskawszy siły, wrócił do pracy nauczycielskiej, a wolne chwile 
/umiał je zawsze wyszukać i wykorzystać/ poświęcał pracy nad nową 
wersją Kalendarza, a właściwie już nawet nie kalendarza-encyklopedii, 
lecz "domowej podręcznej encyklopedii" pod roboczym tytułem "Wiem 
wszystko". 

Rozrastały się kartoteki, a z nich wyłaniał się rękopis/maszynopis 
jednotomowej encyklopedii. W 1944 roku był już właściwie gotów i czekał 
tylko na koniec wojny. Tymczasem w Warszawie wybuchło powstanie. 
Rejon, w którym mieszkaliśmy /na rogu ul. Filtrowej i ul. Raszyńskiej/ 
oraz   cała dzielnica  Ochota  została   już  w  pierwszych   dniach  sierpnia  
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spacyfikowana przez oddziały brygady RONA /Russkaja Oswoboditielnaja 
Narodnaja Armia/ kolaborującej z Niemcami i użytej przez nich do 
tłumienia powstania. Mieszkańcy zostali wygnani z domów, które 
następnie zostały podpalone. 

Ojciec zdołał ukryć w piwnicy jeden egzemplarz rękopisu 
encyklopedii "Wiem wszystko", drugi zabrał ze sobą, kiedy podpalany 
dom trzeba było pośpiesznie opuszczać. Obydwa egzemplarze uległy zni-
szczeniu: jeden spłonął, a drugi został odebrany Ojcu w obozie 
koncentracyjnym. 

Do Buchenwaldu trafił Ojciec z synami, do Ravensbrück - Matka. 
Tylko mojej siostrze udało się uniknąć wywiezienia do Niemiec. W chwili 
wybuchu powstania nie było jej w domu, bo jako personel medyczny 
znalazła się na powstańczym punkcie sanitarnym. 

Bezpośrednio po wyzwoleniu /13.IV.1945/ przez Amerykanów obozu 
w Górach Hartzu /podległego Buchenwaldowi/, gdzie znajdował się 
Ojciec, trafił on na kilka miesięcy do amerykańskiego, a następnie 
niemieckiego szpitala w Braunschweig.  Odzyskiwał siły /po wyjściu  
z obozu ważył zaledwie 42 kg/, lecz przeżywał głęboką depresję po utracie 
syna /mojego starszego brata, 18-letniego Juliusza/, który zmarł w obozie 
z wycieńczenia zaledwie na miesiąc przed wyzwoleniem. 

Z Niemiec Ojciec powrócił do Warszawy w listopadzie 1945 roku 
wraz z żoną, którą udało mu się w sierpniu 1945 odnaleźć i spotkać się z 
nią w Maczkowie /niemiecka nazwa: Haren/ przy holenderskiej granicy. Ja 
się z nimi nie spotkałem i wróciłem do kraju dwa miesiące wcześniej. 

 
Znalazłszy się wśród warszawskich ruin i zamieszkawszy kątem u 

rodziny, musieliśmy teraz odbudowywać zrujnowane życie. Matka podjęła 
pracę w swoim dawnym Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego. Ojciec 
został wizytatorem w Wydziale Szkolnictwa Zarządu Miejskiego 
/późniejsze Kuratorium m.st. Warszawy/. Równocześnie jednak, 
zdopingowany przez dra Jana Piątka - dyrektora wydawnictwa Książnica-
Atlas odradzającego się w Warszawie i Wrocławiu  - przystąpił do 
opracowywania Kalendarza "Iskier" na rok 1947. Po dwudziestu latach od 
rozstania "Iskier" z Książnicą - znów nawiązała się współpraca. Książnica 
postanowiła wydać Kalendarz, pod warunkiem, że zostanie przygotowany 
w ciągu pół roku. I tak się stało. W sierpniu 1946 roku Kalendarz wyszedł 
z druku. Składał się, jak ostatnio przed wojną, z dwóch części /w sumie 
256 stron/. Zawierał część materiałów wybranych z poprzednich edycji 
oraz dużo nowych - dotyczących nowej Polski, w nowych granicach. Tak 
więc nie było "Iskier" lecz był Kalendarz "Iskier"! Jego twórca napisał w 
przedmowie: 

/.../ W roku 1944, gdy w powszechnym mniemaniu bliski już 
był dzień wyzwolenia, gotowy rękopis nowego Kalendarza  
z datami roku 1945 /!/ oczekiwał na wysłanie do drukarni. 
Wybuchło  powstanie. Ocalony  z  zamętu rękopis  powędro- 
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wał z autorem do obozu koncentracyjnego i tam przepadł 
wraz z wszelką inną własnością osobistą, a tymczasem  
w domu spłonęła cała biblioteka, brulion rękopisu i 
kartoteka materiałów. 
Szaleństwem było podejmować pracę od początku. Nawet 
dawnych roczników Kalendarza nie było pod ręką. Ale byli 
dobrzy ludzie, którzy zachęcali do "odbudowy" i - jak mogli - 
pomagali w wynajdywaniu źródeł i materiałów. A gdy 
powstawały skrupuły, czy da się w krótkim czasie przy tak 
niedoskonałym warsztacie przygotować rzecz zadowalającą, 
przypominali autorowi jego własne słowa, że "lepsze jest 
wrogiem dobrego". /.../ 
 

Po ukazaniu się Kalendarza odezwali się dawni sympatycy "Iskier". 
Oto fragment jednego z listów do Ojca: 

 

Wielce Szanowny i Kochany Panie Redaktorze, z prawdziwą ra-
dością i wzruszeniem zobaczyłem Kalendarz "Iskier" na 1947 
rok, a jeszcze większa moja radość była, gdy wyczytałem 
nazwisko Pana jako Redaktora. 
Byłem przecież stałym czytelnikiem "Iskier", byłem nieraz 
gościem na zebraniach KDZ na Wareckiej. Tego się przecież nie 
zapomina. A już nie sposób było zapomnieć Pana. Dla nas 
Redaktor był kimś tak bliskim, że określenie, że był jak "członek 
rodziny", wydaje się za blade. 
Radzibyśmy, młodzi i  starsi  /ja już  mam 42 lata/, zobaczyć 
znów "Iskry" jak  dawniej.  Choć  czasy  dziś temu  nie sprzyjają,  
życzymy tego sobie i Panu serdecznie. 
Warszawa, 10.8.1947           Stanisław Gabryszewski 
 

Czasy rzeczywiście nie sprzyjały... Nie tylko o wznowieniu "Iskier", 
ale nawet o wydaniu następnego Kalendarza trzeba było zapomnieć. 
Wysłany do Ministerstwa Oświaty do aprobaty /takie było wymaganie/ 
maszynopis nowego rocznika Kalendarza przeleżał tam szereg miesięcy  
i został zwrócony z powodu "dezaktualizacji". W istocie nie do 
przełknięcia dla resortu ministra Skrzeszewskiego były zbyt wyważone, za 
mało "postępowe" ujęcia tematów historycznych. Nadchodziły już czasy 
notatników prelegenta, lub wręcz agitatora. Tak więc na jednym 
powojennym roczniku skończyło się wskrzeszanie Kalendarza.  

Zakończona niepowodzeniem próba wznowienia wydawania 
Kalendarza "Iskier", to był sygnał, że "czasy iskrowe" się skończyły. Zresztą 
kończył się też czas Książnicy-Atlas, która jako spółka akcyjna nie mogła 
dalej istnieć. Decyzji o jej przymusowym upaństwowieniu nie przeżył 
dyrektor Jan Piątek, jeden z głównych twórców tej zasłużonej Oficyny. 
Zmarł na zawał serca /w 1948 r./ po rozmowach na ten temat. 
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Ale do prac "kalendarzowych" znajdował Ojciec inne pola działania. 
W latach 1956-68 należał do komitetu redakcyjnego "Kalendarza",  
a później "Informatora Bibliotekarza i Księgarza", opracowując do niego 
materiały kronikarskie. 

W latach 1962-63 ukazała się nakładem Państwowego Wyda-
wnictwa "Iskry" /nie będącego jednak kontynuacją dawnych "Iskier"/ 
książka w kieszonkowym formacie "Liczba, miara, materia, życie", 
otwierająca serię nazwaną "Wiem wszystko", pomyślaną jako bardzo 
popularna, uczniowska mini-encyklopedia, zawierająca wiadomości na 
poziomie szkoły podstawowej. Jej autorem był Władysław Kopczewski. 

Wydano ją w dwóch kolejnych wydaniach /10 tys. i 40 tys. 
egzemplarzy/ zapowiadając następne tomiki poświęcone innym 
dziedzinom wiedzy. Skończyło się jednak na obietnicach, gdyż 
wydawnictwo przestraszone recenzją pewnego matematyka, który wykrył 
niezgodność jakichś definicji z najnowszymi ujęciami - wycofało się z 
dalszego wydawania tej serii. I tak dziecko zostało wylane razem z kąpielą. 
Sentencja "lepsze jest wrogiem dobrego" - znalazła potwierdzenie. 

Tymczasem ja, pracując w latach sześćdziesiątych jako zastępca 
redaktora miesięcznika "Młody Technik", zająłem się m.in. redagowaniem 
Kalendarza "Młodego Technika" i zaprosiłem Ojca do współpracy. Trwała 
ona - ku obopólnemu zadowoleniu – przez kilka lat. Jeszcze wtedy 
uczyłem się od Ojca encyklopedycznego formułowania, precyzji  
i oszczędności słowa. 

Przeszedłszy w 1962 roku na emeryturę, Ojciec pożegnał się  
z Kuratorium, gdzie ostatnio kierował Oddziałem Finansowym i - nie 
potrafiąc wypoczywać - zagłębił się w studia varsavianistyczne, czego 
owocem było kilka szkiców z historii Warszawy pod wspólnym tytułem: 
"Warszawa - od narodzin do wczoraj”. Pisał je w latach 1963-67. Pozostały 
w rękopisie - niedokończone, choć po śmierci Ojca /w 1969 r./ próbowała 
jeszcze kończyć dzieło Żona, która przeżyła go o dwa lata. 

Zgodnie ze swoimi iskrowymi zasadami, Ojciec nigdy nie narzekał 
na przeciwności losu i np. mimo porzucenia /ze względu na słaby stan 
zdrowia po obozie/ pracy nauczyciela, kiedy został finansowcem 
twierdził, że kto wie, czy nie powinien był już wcześniej poświęcić się tej 
pracy… 

Wielkim zawodem było dla Ojca wycofanie się Wydawnictwa 
"Iskry" z wydawania mającej składać się z trzech tomików serii "Wiem 
wszystko", ale nigdy nie usłyszałem od Ojca złego słowa o Wydawcy, który 
zerwał współpracę w mało elegancki sposób z kimś, komu przecież 
zawdzięczał /być może zresztą nie zdawał sobie z tego sprawy.../ swoją 
nazwę. W latach dziewięćdziesiątych, kiedy "Iskry" przestały być 
wydawnictwem państwowym, a na ich czele stanął Wiesław Uchański - 
wydawca z powołania, bibliofil, miłośnik zabytków kultury - otrzymałem 
propozycję wznowienia w nowych "Iskrach" nowego Kalendarza "Iskier". 
Podjąłem się tego zadania, wiedząc, że nie może to być powtórzenie 
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dawnej formuły. Ukazały się trzy roczniki: 1994, 1995, 1996. Dobre i to.  
W ten sposób nowe "Iskry" pośmiertnie uczciły pamięć Redaktora-
Seniora. 

 
Szczególnie cennym dla mnie głosem o dawnych "Iskrach" i jego 

redaktorze był list Aleksandra Kamińskiego, który otrzymałem w kwietniu 
1973 roku, gdy jako redaktor "Płomyka" zwróciłem się z prośbą o zgodę na 
przedrukowanie dwóch jego felietonów, napisanych kiedyś dla "Iskier". 
Oto fragment tego listu: 

 

/.../ Ze wzruszeniem dowiedziałem się, że jest Pan synem 
twórcy i redaktora międzywojennych "Iskier". Pana ojciec był 
moim pierwszym wydawcą, w "Iskrach" debiutowałem, dzięki 
Pana ojcu nabrałem wiary w swe możliwości pisarskie, 
poznałem technikę zadowalającej kompozycji treści, do-
świadczyłem serdecznej życzliwości redakcyjnej, która jest tak 
bardzo ważna dla człowieka zaczynającego drukować swe 
"próby". /.../ 

 
Po śmierci Ojca ukazało się w ”Życiu Warszawy” /5.VII.1969/ 

wspomnienie o Nim, napisane przez profesora Jana Zygmunta 
Jakubowskiego - Przyjaciela z Karwi: 

 

28 czerwca /1969/ zmarł w wieku 81 lat założyciel, wydawca  
i redaktor w latach 1923-1939 tygodnika dla młodzieży "Iskry". 
Dla współczesnych młodych czytelników to tylko jedna z wielu 
zwykłych informacji o odejściu starego człowieka. Ale w sercu 
mojego pokolenia wiadomość ta rozpala iskierkę prawdziwego 
wzruszenia, przywołuje lata wczesnej młodości. Byliśmy 
wówczas w gimnazjum, czytaliśmy ten świetnie redagowany 
tygodnik. /.../ Pamiętamy również pierwszą encyklopedię, jaką 
braliśmy do ręki, żądni wiedzy o wszystkim. Tą niezastąpioną w 
swoim typie podręczną encyklopedią uczniowską był Kalendarz 
"Iskier" Władysława Kopczewskiego. 
Odszedł wybitny pedagog, działacz ruchu nauczycielskiego, 
jeden z najbardziej zasłużonych pionierów polskiego 
czasopiśmiennictwa dla młodzieży. Należał do rodu działaczy 
oświatowych, wyrosłych z tradycji pracy organicznej nasyconej 
żarliwością, którą określić by można słowami jednego  
z entuzjastów oświaty i nauki, jakich ukazywał Żeromski  
- "Nauka jest jak niezmierne morze..." Gdybym zaś szukał 
dzieła, które we wczesnej młodości stało się zaczynem 
późniejszej działalności Kopczewskiego, to wskazałbym na 
"Poradnik dla samouków", wydawnictwo zapoczątkowane w 
r.1898 przez S. Michalskiego. /To kilkutomowe wydawnictwo, 
wznawiane trzykrotnie pod tak skromnym tytułem, odegrało 



  

99 

przecież olbrzymią rolę w dziejach naszej kultury/.../ 
W latach okupacji był Kopczewski jednym z organizatorów 
tajnego nauczania. Więzień Buchenwaldu, po wojnie stanął 
znów do roboty oświatowej. /.../ 
Był człowiekiem głębokiej kultury i wielkiej skromności. 
Podziwiałem zawsze jego pogodę ducha i piękną żywotność. 
Widywałem go po wojnie m.in. w "naszej Karwi". /Naszej, bo ta 
mała miejscowość nadmorska była w ciągu wielu lat miejscem 
spotkań Jego i mojej rodziny/. Choćbym najwcześniej wybrał się 
na ranny spacer, to zawsze ubiegł mnie właśnie Kopczewski, 
mierzący raźnym krokiem ścieżki nadmorskiego lasku. 
Wspominam najserdeczniej rozmowy z tym ujmującym 
człowiekiem, zadziwiającym do końca swoim entuzjazmem  
i młodzieńczym wprost usposobieniem. 
Władysław Kopczewski zostanie na trwałe jasną smugą w 
pamięci tych, co Go znali. Ten zasłużony nauczyciel, działacz  
i redaktor zostawił też trwały ślad w dziejach naszej oświaty. 
Nie może Go pominąć rzetelny dziejopis polskiej szkoły  
i polskiego czasopiśmiennictwa dla młodzieży. 
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Post scriptum 
 

Po śmierci Ojca znalazłem w jego papierach dwie malutkie 
karteczki zapisane charakterystycznymi drobnymi literami. Słabo 
widoczne ołówkowe pismo, miejscami jakby parokrotnie wzmacniane, 
dało się jednak łatwo odczytać, a skróty - rozszyfrować. Wynikało z nich, 
że był to "program artykułu wstępnego", zanotowany 12.3 /1945/, a na 
drugiej karteczce, pisanej zapewne tego samego dnia, znalazły się 
rozważania ujęte w dwóch akapitach i podpisane "Z rozm. wł.", co 
niewątpliwie znaczy: "Z rozmyślań własnych". Ten zapis, jak wskazuje 
data, został dokonany, gdy Ojciec znajdował się w obozowym szpitalu, 
gdzie usiłował, bezskutecznie, ratować umierającego syna. 

Oto, co chciał przekazać w wyimaginowanym "wstępniaku" 
redaktor i pedagog z krwi i kości. O czym myślał, sam będąc na skraju 
życia, człowiek udręczony, ale duchem niepodległy i niepozbawiony 
nadziei na lepszy świat. Myślenie w tych warunkach o naprawie świata - 
to niezwykłe świadectwo szlachetności i siły charakteru. Można te myśli 
nazwać "ideowym testamentem", choć na szczęście - los pozwolił 
autorowi tych słów żyć i pracować jeszcze przez długie lata. 

 
 

K a r t k a  I 
 
Progr.  art.  wst.     12.3  
/Program artykułu wstępnego/ 

 
Wołanie o nowego człowieka 
W./ojna/ się skończyła. Potworne aluminiowo-stalowe machiny 
wojenne, wspaniałe twory genialnego rozumu ludzkiego 
przeorały cały świat, zmiażdżyły miliony istnień ludzkich i ich 
dobrobyt, zniszczyły zwyciężonych i zwycięzców. Cały świat - 
jak po potopie. 
Szczęścia na świecie być nie może, dopóki - jak ktoś powiedział 
- duch człowieka będzie chodził pieszo, choć ciało umie latać  
w powietrzu. 
Wołamy więc o nowego człowieka. Wołanie to powinno pójść 
przez świat cały, stać się hasłem wszystkich na dni i lata 
najbliższe, zanim dotychczasowy geniusz rozumu znowu 
gdzieś nie przygotuje nowego, jeszcze większego pożaru świata. 
Jakiś inny człowiek musi mieć głos. Jaki? Wszyscy muszą 
wyruszyć na jego poszukiwanie czy wyhodowanie. Bez zjaz-
dów, porozumień, bloków. Wszyscy razem i osobno. Bez 
teoretycznych jałowych sporów. Czyj tygiel da ludzkości nowy 
błogosławiony typ człowieka, odpowiedzą dalekie wieki. 
 



  

101 

 
 

Apel-przesłanie  oraz  rozważania  Władysława  Kopczewskiego,  więźnia  obozu  
koncentracyjnego Buchenwald /Kommando Halberstadt-Zwieberge, numer obo-    

zowy 71 986/ w jego odręcznych obozowych zapiskach z 12 marca 1945 roku 
 
K a r t k a  II 
 

Prawdą życia ludzi dobrych jest życzliwość i ofiarność dla 
wszystkich, prawdą życia ludzi złych - nienawiść do świata  
i ludzi; a obojętność dla otoczenia czyją jest prawdą?  Jest 
prawdą życia ludzi miernych, zer, które chętnie ustawiają się za 
najbliższą jednostką, by tylko dla siebie czerpać korzyści. Tych 
ostatnich jest najwięcej, dlatego to tak łatwo o zwolenników,  
a tak trudno o współpracowników. 
            Z rozm. wł. 
                  /Z rozmyślań własnych/ 
 

Jeśli twierdzimy, że ludzkość dąży ze stanu dzikości przez 
barbarzyństwo do cywilizacji, to jesteśmy dopiero w okresie 
drugim - trzeci dopiero nadejdzie. A może lepiej przyjąć, że 
ludzkość z dzikości przez barbarzyństwo, a później przez 
cywilizacje dąży do prawdziwej kultury. W takim razie obecny 
czas, niekiedy godny ubolewania, jest dopiero okresem 
cywilizacji. 
              / 

 
 

 

                          Z rozm. wł. 
   /Z rozmyślań własnych/ 
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