
Szkoły pod golem niebem 
Dla dzieci słabych i niedokrewnych m- 

ktada się szkoły pod gołetn nicbietu. Fierwszą 
taką szkołę założono jednak nie dla chorych 
d/.icci, ale dla z.rowych dzieci amerykańskich 
milionerów. Jest to prywatna szkoła w Fila- 
delfii, założona iX*>7 roku, a mająca na celu 
hartowanie dzieci, a przez to utrzymywanie 
ich w zdrowiu. Mimo, że z początku nie cie- 
szyła się zaufaniem, trwa już siedemnaście lae 
i dała już. bardzo dobre wyniki. Nauka odby- 
wa się w tej szkole tak w leoie, jak i W zimie. 
Jeśli pada śnie” lub deszcze dzieci chowają 
się pod drewniany dach. w czasie mrozów 
dzieci mają futrzane worki na nogi; najniło l- 
szym dzieciom ogrzewają owe worki za po- 
mocą butelek z gorącą wodą. Tylko podczas 
wielkich burz odbywa się nauka w zamknię- 
tym budynku szkolnym. \\ i«>i- roku już w 

dwudziestu trzech miastach Stanów Zjedno- 
czonych urządzono takie szkoły dla dzieci nie- 

dokrewnych, anemicznych i mających skłon- 
ność do suchot, stąd zaś przeszły .lo państw* 
eur< ipejskich. 

W Londynie założono kilka takich szkół 
p'» przeprowadzeniu doświadczeń w latach 
njoK—10. Zalety tego systemu nauczania o- 

kreśliło centralne towarzystwo londyńskich 
nauczycieli w następujący sposób: prawie w 

każdym wypadku stwierdzamy polepszenie 
stanu zdrowia dzieci; niektóre dzieci zaczęły 
tez robić większe postępy w nauce. Co się ty- 

czy karności to stwierdzono, że dzieci są bar- 
1/iej żywsze, aniżeli w szkołach zamkniętych. 
IIraki zauważono tylko w niedostatecznem u- 

hraniu dzieci. l*o uzyskanych doświadczeniach 
udało się stworzyć lepsze waninki dla tych, 
tak żi* dziś są one wzorowe. W Londynie 
znajdują się już trzy szkoły pod gołem nie- 
bem. (< >pen \ir Schools): jedna szkoła jest 
w łtirley 1 louse dla 75 dzieci, jedna dla 100 
dzieci w Slircwsbury i takaż szkoła w półno- 
cnym Londynie. Wzrostowi tych szkół stoi 
głównje na przeszkodzie brak odpowiednich 
miejsc, oczywiście ogrodów, a stąd i wielkie 
koszty, na które na jednego ucznia wynosiły 
w r. 1908 pięćset dziewięćdziesiąt koron, w r.' 

10**1 pięćset trzydzieści kor., a w r. iqio — 

czterysta dziewięćdziesiąt koron. Dlatego 
szk«»ły takie urządza się na szkolnych gimna- 
stycznych boiskach. W 1012 roku kosztem 
17,(kio kor. założono przy 45 szkołach 55 szkól 
p**d golem niebem. (Playground Classes). 
Szkoły te dzielą się na cztery klasy różnych 
typów: i) klasa dla słabych i chorowitych 
dzieci, wybranych z tych samych klas. sąsie- 
dnich s/kol; kia>-<a dzieci chorych, wybra- 
nych / rożnych klas jednej i tej samej szkoły; 
3) jedna klasa, w której jest dużo słabych 
dzieci; ta jedna klasa z całej szkoły stale od- 
bywa naukę na powietrzu, podczas kiedy zre- 

s/tą nauka odbywa się w budynku; 4) po- 
szczególne klasy jednej (i tej samej szkoły 
kolejno odbywają naukę na boisku. Najwię- 
cej jest klas typu pierwszego i czwartego. Je- 
żeli w pobliżu szkoły znajduje s*lę jaki park, to 
z pozwoleniem gminy rezerwuje się dla szko- 
ły pewną część ogrodu. \\ parku uczy się z 

pamięci: przyrody, rachunków i gier towarzy- 
skich, a w pawilonie muzycznym wykłada się 
inne przedmioty. 

Kla>a. składająca się z 25 dziewcząt, 
schodzi się o <} godz. rano. a po przeczytaniu 
katalogu wychodzi do ogrodu. \\ południe 
jest pauza obiadowa między 12 — 1 godz. ( ) 

godzinie 3:,5 wracają dziewczęta do gmachu 
szkolnego, o 3:30 idą do domu. 

Ponieważ są to ośmioletnie dzieci chorowi- 
te i słabe z bardzo ubogich rodzin, przeto do- 
stają w południe bezpłatnie po szklance górą- 

ccgo mleka; oczywiście, że dzieci przynoszą 
•s“bie jedzenie z domu. Nauka we wszystkich 
tych szkołach londyńskich rozpoczyna się z 

początkiem kwietnia, a trwa do silniejszych 
mrozow w grudniu. Urzędowe sprawozdanie 
są szki>ły w Birley łioose za rok 1911 ł»rzmi: 

pierwszy tydzień w kwietniu był trochę chło- 
dny. lato bardzo gorące, a ostatnie trzy mie- 
siące mokre, pogody niestałej i wietrznej. Mi- 
mo to ani razu nic trzeba było dzieci odpro- 
wadzać do gmachu szkolnego. Zapobiegając 
przemoczeniu nóg, użyto drewnianych sabo- 
tow. \a początku roku wszystkie dzieci- wy- 
glądały bardzo mizernie, po 36 tygodniach 
nauki na świe/.em powietrzu wszystkie dzieci 
zyskały na wadze: chłopcy 1.4 do 2.6 kg., dzie- 
wczęta 2.4 do 4.4 kg., przeciętny przyrost na 

wadze każdego tygodnia był znacznie wyż- 
szy, 11!/. 11 dzieci ucących się w zamkniętym 
gmachu. Stwierdzono też. znacznie większe 
rozszerzenie klatki piersiowej, niż u innych 
dzieci. 

W edług rozporządzeń do londyńskich 
szk »ł na świeżem powietrzni ma się wybierać 
tylko dzieci zanadto blade, niedostatecznie od- 
żywiane. dzieci, które cierpiały lub cierpią na 

tubcrkulozę kości, czy stawów, dzieci, które 
podupadły na zdrowiu, lub też zbyt się męczą 
przy nauce. 

Nie przyjmuje się jednak dzieci, cierpią- 
cych na choroby sercowe, taniec św. W ita, 
dzieci dobrze odżywianych a cie.rpiących na 

bronchit, dzieci, nie oddychające nosem, lub 
też źle rozwiniętych o ile nie spowodował te- 

go zły stan zdrowia, a dalej dzieci cierpiące 
ną epilepsye. ^ 

— Podobnie urządzone są też szkoły 
francuskie na świeżem powietrzu. Niemcy 
mają swoje V\ aldschulen tedy szkoły innego 
typu. Myśli się już o zakładaniu szkół na spo- 
sób angielski, ponieważ do leśnycTi szkół zbyt 
wiele kosztuje dojazd. W e Włoszech w 1911 
roku założono szkoły takie pierwsze pod go- 
lem niebem w Padwie, w Rzymie i w Wero- 
nie. w 1912 r. w Medjolanie, a dwie następne 
szkoły w Rzymie. Pierwsza szkoła rzymska 
różni się od angielskich, francuskich i niemie- 
ckich tein, że nie ma żadnego schronienia 
pod dachem pawilonu lub szopy otwartej, jak 
to mają wszystkie wymienione szkoły. Ucznio- 
wie schodzą się rano na oznaezonem miejscu 
wzgórza r.ia Nicola z toni itrami na plecach 
i idą do miejsca, które właśnie tego dnia wy- 
biera nauczyciel. Dwaj tragarze niosą ""za nimi 
składany stół. Kiedy staną na miejscu, zwy- 
kle w cieniu drzew, gdzie wiatr niezbyt wic- « 

je. tragarze zestawiają stół, chłopcy>zdejmują 
tornistry, pomyku profesora A miarowego, 
zmieniają je zapamacą mechanizmu w stołki 
i siadają na ‘nich; taki tornister waży 5klgr. 
(W szkołach angielskich używa się do siedze- 
nia pniowych stołków przenośnych, jakie wi- 
dzimy’ na pokładach statków lub w ogrodach). 

Oprócz tych całorocznych szkół (Scule 
alk a pert o), są jeszcze w Rzymie letnie fre- 
ldówki (diiardini estivi) i szkoły rekapitula- 
cyjne (Classi estive di repetizionet. gdzie dzie- 
ci przynajmniej lato mogą spędzać na świc- 
żem powietrz.u. 

1'ierwsza to^yjska szkoła na świeżem po- 
wietrzu została założona w n/i i r. w Mo- 
skwie wskutek starań nauczycieli, którzy* w 

•lećuyw i<jio r. zwiedzili Londyn. 
Zajmujące doświa leżenia uczyniono w 

północnych amerykańskich Stanach Zjedn »- 

cz< »nych. 
W mieście-San Jose rada */ko)na buduje 

już drugą szkołę o 4 klasach, ale ruchomych 
ścianach, które rozsuwa się w Iccie. jak w ja- 
pońskich domach. S/.knły te zwracają ogólną 
uwagę, są zupełnie bezpieczne na wypadek 

pożaru, a jako budynki parterowe. -4 te/ sto- 
sunkowo tanie. 

Zeszłego roku na egzaminach w tr» ok u 

le pokazało się. że dzieci znacznie lepiej ot* 

rozwijają, niz w szk<dach zamknięt ch 

My szkół takich nie mamy zupełnie Nic 
w tem nie ma dziwnego, jeśli >ię zwa'\. /* 

wogóle szkół mamy za mało, a r/ąd metylk » 

nie myśli o wykonaniu swoich ol»>wiązk 
ale nawet odmawia poparcia instytucjoin, kt 
re go w wypełnianiu tych ol>owią/k«»w wy- 
ręczają. / 

/ Praktyczne rady. 
Sztuczna lodownia. 

Nie każdy* posiada środki. ażeby ^<»Me k’t- 
pić lodownię — nie każdy może kupić 1<*<1 A- 
le i najuboższy może mieć lodowo zimną w »- 

*lę * płyny, jak mleko, herbatę itd.. jeżeli 
pójdzie za przykładem dawnych, koczujących 
w gorących krajach południowych narodów, 
którzy lodownie swoje wieszali i teraz jeszcze 
wieszają na drzewach w postaci glinianych 
garnków i dzbanów. 

1 lerwszą taką miniaturowa lodownią zd a- 

rzyło mi się widzieć w Częstochowie w stanic 
Texas, owej kolebce emigracyi |xdskiej w \- 

tneryce. Było to dwadzieścia kilka lat temu, 
podczas mojej wizyty u ks. Z. Dzień był bar- 
dzo gorący i siedziałem zmęczony i spragnio- 
ny na schodach monumentalnego kościoła 
miejscowego. Kiedy gospodarz podał mi wodę 
do picia wahałem się z przyjęciem, w obawie, 
że dostanę jakiś ciepły i niesmaczny płyn. < >- 

myliłem się jednakże bardzo przyjemnie, kie- 
dy, ku mojemu niepomiernemu zdziwieniu, na- 

piłem się doskonalej, kryształowo czystej i 
lodowo zimnej wody. 

— 1'okażę panu moją lodownię — odez- 
wał się uprzejmy gospodarz z uśmiechem i za- 

prowadził mnie do małego ot wami w murze, 
niczem nie osłoniętego, w którym stało glinia- 
ne naczynie, napełnione wodą i okryte szczel- 
nie dużymi workiem od kartofli, polewanym 
skrupulatnie wodą od czasu do czasu. — Oto 
i lodownia, jaką każdy może sobie urządzić w 

domu na otwartem oknie, w spiżarni, albo w 

sypialni. Naczynie powinno być gliniane, po- 
nieważ jest ono poro watem, i wówczas pro- 
ces chłodzenia jest zupełnie automatycznym. 
Naczynie wypaca wodę, zaś powietrze zew- 

nętrzne dostatecznie ją wychładza. W celu 
przyspieszenia tego procesu, okrywa się to na- 

czynie jakąś szmatą i skrupulatnie polewa od 
czasu do czasu wodą. W ten sposób można i in- 
ne rzeczy przechowywać chłodne, lecz, jeżeli 
to nie są płyny, naczynie powinno być dobrze 
zamknięte. (Jkazało się. że w ten sposób mo- 

żna używać nię tylko glinianych naczyń, ale 
także i innych takich, jak flaszki, biaszankf 
itp. 

Co podle żony nie chciał w niebie sieść. 
Chłopu żona umarła, a on rychło potym, 
Zakołatał do nieba, nic nie myśląc o tym. 
Otworzył niu Piotr święty: — To tobie za ono. 
Coś mi też czasem pościł, będzie otworzono. 
Idźże, siądź podle żony. Ten: — jest tu? za- 

R/ekł święty, iż je^t. A ten nazad precz z ko- 
pyta. i 
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