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ZABYTKI WOKOL NAS.

O DAWNYCH BUDYNKACH SZKOLNYCH

POWIATU SZCZYCIENSKIEGO

Pod koniec XIX vvieku niemal kazda wies w powiecie szczycienskim posiadala wlasn^
szkolq. Dzieje szkolnictwa elementamego na Mazurach wi^Zc). siq z osob^ krola pruskiego
Fryderyka Wilhelma. Ogloszona przez niego w 1736 roku ustawa (tzw. Principia regulati-
va), stanowicica prawny fundament szkol, obci^zyla obowi^kiem ich tworzenia i utrzyma-
nia poddanych, ktorych zobowi^ano do zakladania stowarzyszen szkolnych, dbaj\cych
przede wszystkim o utrzymanie szkoly w specjalnie do tego wyznaczonym budynku.

Juz w 1730 roku na terenie powiatu szczycienskiego funkcjonowalo kilkadziesi^t
szkol. Byly to: w parafii Szczytno - Bartna Strona, Lemany, Zielonka, Romany, Sqdansk;
w parafii Trelkowo - Linowo, Stare Kiejkuty, Nowe Kiejkuty; w parafii Dzwierzuty -
Lupowo, Szczepankowo, Rumy, Siiptaty; w parafii Targowo - Olszewki, Rutkowo; w pa
rafii Kobulty - Labuszewo, Botowo, Rudziska; w parafii Ransk - Jeleniewo, Marksoby,
Miqtkie; w parafii Pasym - Rusek Wielki, Narejty, Dybowo, Waplewo, Dzwiersztyny,
Grom, Leleszki, Tylkowo, Michalki, Krzywonoga, Gttsiorowo; w parafii Jerutki - Olszy-
ny, Wawrochy, Jeruty, Piasutno, Swiqtajno; w parafii Rozogi - Wilamowo, Faryny, Pupy,
Spaliny Wielkie, Klon'. Ponadto byly utrzymywane szkoly we wsiach szlacheckich, m.in.
w Jablonce i Mojtynach. W polowie XIX wieku w powiecie istnialo juz 116 szkol, z czego
trzyklasowe w Chochole, Pasyiniu i Szczytnie, dwuklasowe w Bartnej Stronie, D^browie,
Dzwierzutach, Jerutkach, Lipowcu, Olszynach, Piasutnie, Rumach, Szymanach i Swiqtaj-
nie-. Ich liczba systematycznie wzrastala, tak ze pod koniec wieku niemal kazda wies czy
wiqksza osada posiadala wlasn^ szkolq.

Z dawnej liczby stu kilkudziesiqciu budynkow szkolnych do dnia dzisiejszego we
wsiach powiatu szczycienskiego zachowalo siq blisko 60^ przy czym niektore pelni^ w tej
chwili tylko funkcje mieszkalne. Wiqkszosc z nich pochodzi z drugiej polowy XIX wieku,
szczegolnie z okresu po roku 1870, znacznie mniej z lat 20. i 30. naszego stulecia.

' Raport Gaudcckcra z 11 11 1730 r., za: M. Tocppcn, Historia Mazur, Olsztyn 1998, s. 299.
^ Raport landrata szczycienskiego z 30 VI 1849 r., za: T. Grygicr, Z dziejow szkolnictwa wiejskiego na

Mazurach i IVarmii w I polowie XIX w., Komunikaty Mazursko-Warminskic, 1961, nr 2, s. 240.

^ Wyl^czajtic szkoly micjskic, czyli Pasym, Szczytno, Wiclbark, w kolcjnosci alfabctyczncj s^ to: Borki
Wiclbarskic, Burd;ig, Dybowo, Dzwiersztyny, Dzwierzuty (2 szkoly), Faryny, Gluch, Grom, Jclcnicwo, Jerutki

(2 szkoly), Jeruty, Jesionowiee, Jurgi, Kalqezyn, Klon, Kolonia, Kot, Kowalik, Kwiatuszki, Lcsiny Wielkie (2

szkoly), Linowo, Lupowo, Marksoby, MiQtkie, Narajty, Narty, Nowiny, Nowy Dwor, Olszewki, Orzeszki,
Orzyny, Popowa Wola, Powalezyn, Prusowy Borek, PrzezdziQk Wielki, Ransk, Romany, Roklas, Rudka,

Rumy, Rutki, Sttplaty, Sqdrowo, Spaliny, Spyehowo, Swiqtajno, Tylkowo, Waplewo, Wawrochy, Wesotowo,
Wilamowo, Zielonka.
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Zgodnie z zaiozeniami ustawodawcy szkola, ktora w pewnym sensie stanowila wi-
domy znak wladzy panstwowej, powinna bye najlepszym i najczystszym budynkiem we
wsi. W ordynacji szkolnej z 1845 roku zalecano, by budynki szkolne wznosic z materia-
low trvvalych, raczej z cegly niz gliny. W kazdej szkole oprocz pomieszczen klasowych
bylo mieszkanie dla nauczyciela. Wszelkie przebudowy czy nowe projekty, zarowno bu-
dynkow szkolnych, jak i wznoszonych w obrqbie dzialki budynkow gospodarczych'' czy
nawet drewnianych ubikacji musiaty bye zatwierdzone przez powiatowego inspektora
budowlanego w Szezytnie. Szereg tego typu projektow, zachowanyeh do dnia dzisiejsze-
go w aktaeh arehiwalnyeh', z jednej strony kapitalnie ilustruje przyslowiow^ pedanteriq
pruskiego urz^dnika, z drugiej zas stanowi znakoinity material wyjseiowy do badan nad
budownietwem tego okresu.

s. 456

Rye. 1. Linowo. Projekt budynku gospodarezego z 1869 r., APO, RO, sygn. 4/1532,

W katalogu® wydanym w 1895 roku przez ministerstwo do spraw duehownyeh,
szkolnych i medyeznyeh zaprezentowano rozmaite projekty, tworz^ee kanon podstawo-
wyeh odgomie zaleeanyeh rozwi^zah arehitektonieznyeh. Wzomik ten obejmowal zar6w-
no projekty teehniezne - rzuty i przekroje - jak i ogdlne widoki budynkow. R^ecz zna-
mienna, ze wsrod 30 propozyeji znajduje siq tylko jeden projekt szkoly drewnianej oraz
dwie propozyeje budynkbw o konstrukeji szkieletowej. Podstawowym modelem byla juz

Projekty budynkow gospodarczych mozna znalczc w aktaeh rownic czQSto, jak i projekty samych

szkot. Niektorc z nich byty bardzo malownicze, jak np. projekt duzego budynku w Linowie z 1869 roku (sygn.
4/1532, s. 456).

^ Archiwum Pahstwowe w Olsztynie (dalej APO), Rejeneja 01sztynska(dalej RO), sygn. 4.
® Bau und Einriclilung landlicher Volksschulhduser in Preufien, Berlin 1895.
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wtedy szkola murovvana, o charakterystycznej elewacji z czerwonej cegly, rzadziej tynko-
wana. Przewaznie byt to budynek parterowy, zabzony na rzucie prostok^ta, nakryty dachem
dwuspadowym bt^dz naczolkowym. W kilku przypadkach spotykamy pot^czenie cegty z
elementami tynkowanymi, przy czym mozliwe tu byiy dwa warianty: w jednym - tynkowane
lico muru ozdabiano ceg}^ vvzdhiz narozy i wokot otworow; w drugim - na ceglany mur nakia-
dano dekoracjq z tynku. Dose populamym elementem byiy wystawki czy szczyty budynkow z
tzw. szachulca. Wachlarz propozycji nie ograniczal si^ tylko do opracowania wzorcow archi-
tektonicznych. Kazdy z projektow okreslai tez pewne standardy uzytkowe. Wazna byla liczba
uczniovv, dla ktorych planowano wielkosc sal lekcyjnych, jak rowniez wielkosc mieszkania,
ktore otrzymywal nauczyciel. Projekty opisywano w nastgjuj^cy sposob: szkoiajednoklasowa
z mieszkaniem dla 1 zonatego nauczyciela, szkoiajednoklasowa z mieszkaniem dla mlodego
(w domysle niezonatego) nauczyciela, szkoiajednoklasowa z mieszkaniem dla 1 zonatego
nauczyciela i 1 nauczycielki, ltd. Uzupetnieniem planow szkol stj projekty ubikacji oraz
wzory ogrodzen! W praktyce proponowane wzorce z jednej strony ch^tnie wykorzystywa-
no, z drugiej prawie zawsze zrqcznie modyfikowano, dostosowujtic do miejscowych po-
trzeb, a zapewne i tradycji budowlanej. To w efekcie przysporzylo nam obiektow, ktore
choc pozornie zunifikowane, w rzeczywistosci prezentuj^ architekturq subtelnie zroznico-
wan^ o roznorodnych formach i urozmaiconym detalu.

W XIX wieku powszechnym typem budownictwa na Mazurach byla zabudowa
drewniana. Z koncem ubieglego stulecia coraz czqsciej zacz^ly si^ pojawiac budynki mu-
rowane, co bylo charakterystyczne zwlaszcza dla polnocnej czqsci powiatu. Z pewnosci^
znaczenie mialy tu wprowadzane w drugiej polowie XIX i na poczj^tku XX wieku ustawy,
zwi^zane z ochron:^ przeciwpozarow^ zakazujrice stawiania nietrwalych budynkow.
Ogromnti rolq odgrywaly tez przemiany gospodarcze, zwlaszcza okres prosperity po wy-
granej wojnie francusko-pruskiej.

Architektura szkolna miekila siq w tradycyjnym nurcie zabudowy wiejskiej i podle-
gala tym samym co ona przeobrazeniom. W pierwszej polowie XIX wieku podstawowym
budulcem bylo drewno, taki tez material wykorzystywano powszechnie do budowy szkol.
Budynki szkolne nie wyroznialy siq wtedy niczym szczegolnym sposrod otaczaj^cej je za
budowy. Wznoszone najczqsciej w konstrukcji zrqbowej, zakladane byly na planie silnie
wydluzonego prostok^ta, o dose prostej dyspozycji przestrzennej. Slabo zroznicowanz^
brylq urozinaicala efektowna dekoracja szczytow, polegaj^ca na ozdabianiu ich rzezbio-
nymi pazdurami bc^dz ozdobnym nabijaniu desek tworz^cych roznorodne wzory. Jednym z
najstarszych, zachowanych projektow jest rysunek i rzut szkoly we wsi Bialy Grunt z 1830
roku^. By! to budynek drewniany, konstrukcji zrqbowej, z niewielkimi otworami okienny-
mi, klast}. na 75-80 dzieci i jednoizbowym mieszkaniem z czamq^ kuchni^ dla nauczyciela.
Z czasem budynki szkolne stawaly siq coraz wiqksze i przestronniejsze. Powiqkszano otwo-
ry okienne, zwiqkszano liczbq okien, a do jednej izby mieszkalnej dla nauczyciela z czasem
dodawano kolejne pomieszczenia. Takie byly projekty szkol szkol w Wesolowie® z 1859
roku czy w Jesionowcu z 1865 roku', gdzie spotykamy jeszcze czamti kuchniq, ale tuz

^ APO, RO, sygn. 4/1300, s. 51.
® APO, RO, sygn. 4/1783, s.159.
APO, RO, sygn. 4/1454, s. 292-293. Rzccz cickawa, zachowal sIq wczcsnicjszy o kilka micsiqcy projckt

z marca 1865 r. (sygn.4/1454, s. 227/228), w ktOrym planowano wznicsicnic szkoly z tzw. szachulca.
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przy izbie mamy juz niewielk^jadalniq. W petni rozbudowany byt projekt szkoly w Labu-
szewie'" z 1877 roku, gdzie w jednej czqsci budynku miescita siq przestronna i widna sala
lekcyjna dla 80 dzieci, w drugiej zas mieszkanie z izb^ sypialni^ jadalni^. i kuchni^.
Wszystkie sposrod omawianych projektow, poczynaj^c od najstarszego w Biaiym Grun-
cie, cechowala wyrazna prostota, jesli nie zubozenie formy.

Na ich tie wyrozniaj^ siq projekty dwoch szkol o znacznie bardziej zroznicowanej
bryle i ciekawym zdobnictwie. Nalezy do nich projekt szkoty w Farynach z 1866 roku", z
wyraznie wyodrqbnionymi wejsciami, gdzie od szczytu budynku zaplanowano drewniany
ganek prowadz^cy do sali lekcyjnej, zas od frontu schodki z drewniany balustrade do mie-
szkania dla nauczyciela. Ponadto same szczyty, zardwno budynku, jak i ganku ozdobiono
pi^knie rzezbionymi pazdurami. Calosci dopelniaje dekoracyjnie opracowane zakoncze-
nia desek nabijanych na szczycie, analogiczne, weskie listwy wienczece otwory okienne
oraz wycinane listwy podokapowe.

Rye. 2. Faryny. Projekt szkoly z 1866 r., APO, RO, sygn. 4/1320, s. 233

R6wnie interesujeco przedstawial siq projekt przebudowy szkoly w Rozogach z
1876 roku'^. W tym przypadku modernizacja oraz zmiana dyspozycji wnqtrza - od-
dzielenie czqsci mieszkalnej dotychczas znajdujecej siqpomi^dzy salami lekcyjnymi od
cz^sci szkolnej - doprowadzilo do zroznicowania samej bryly budynku. Prowadzece do
sal lekcyjnych wejscie w szczytowej scianie budynku poprzedzono gankiem ozdobionym
piqknie rzezbionymi pazdurami, przeciwlegly szczyt zaplanowano zas na rzucie wieloke-
ta, opracowanego rdwnie dekoracyjnie, wykorzystujec motywy zdobnicze charaktery-
styczne dla mazurskiego budownictwa drewnianego.

APO. RO, sygn. 4/1435, s. 61.

" APO, RO, sygn. 4/1320, s. 233, 235.
Zachowanc rysunki i rzuty dw6ch budynkow, starcgo i nowcgo: APO, RO, sygn. 4/1339, s. 72 i 74.
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Rye. 3. Faryny. Projekt szkoly z 1866 r., APO, RO, sygn. 4/1320, s. 235

Do dnia dzisiejszego na terenie powiatu szczycienskiego zachowaly siq tylko dwie
drewniane szkoly; jedna we wsi Kowalik, druga w Klonie. Warto wspomniec, ze obie te
miejscowosci nalezei do nielicznych juz dzisiaj przykladdw wsi o znacznym stopniu nasy-
cenia drewniarici, zabudow£i. Szkola w Klonie, usytuowana w centrum wsi, zalozona na
rzucie wydtuzonego prostok^ta, przykryta jest dwuspadowym dachem pokrytym cera-
micznti dachowkq. Skromny, pozbawiony wlasciwie elementow zdobniczych budynek
miesci siq w nurcie drewnianego budownictwa tej czqsci Mazur. Szkola w Kowaliku, usy
tuowana przy jednej z drog wjazdowych do wsi, prezentuje nieco ciekawsze i bardziej
zroznicowane fonuy. O urodzie budynku w znacznej mierze decyduje drewniany ganek o
ozdobnie opracowanej stolarce oraz rownie dekoracyjne opracowanie otworow i listew
podokapowych. W chwili obecnej obie szkoly petniq funkcje mieszkalne.

Z bicgiem czasu budynki drewniane, z natury rzeczy mniej trwale, coraz cz^sciej za-
stqpowano murowanymi. Ten rodzaj zabudowy by! charakterystyczny zwlaszcza dla p6t-
nocnej czqsci regionu. Najpopulamiejszym typem murowanej szkoly na Mazurach byl
budynek z czerwonej cegly, nakryty dachem z ceramicznq dachbwkq, o elewacjach roz-
czlonkowanych odcinkowo zamkniqtymi otworami okiennymi. Budynki tyitkowane,
zwlaszcza we wsiach, nalezaty do rzadkosci, cz^sciej mozna bylo spotkac wariant posre-
dni, w ktdrym tynk Iqczono z ceglq. Najprostszym i stosunkowo najbardziej rozpowszech-
nionym typem 1-klasowej szkoly wiejskiej byl budynek parterowy, z uzytkowym podda-
szem, zalozony na rzucie prostokqta, zazwyczaj mieszczqcy jedno pomieszczenie klasowe
oraz dwuizbowe mieszkanie dla nauczyciela. Budynek posadowiony byl na fundamencie z
kamiennych ciosow, nakryty dwuspadowym dachem. Elewacje ozywialy wielokwaterowe.
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odcinkowo zamkniQte okna z ceglanymi podokiennikami. Catosc sprawiaia dose skromne,
ale solidne wrazenie. Model ten fiinkcjonowal dose dlugo, bo szkoly takie budowano od lat
70. XIX wieku po okres I wojny swiatowej. Do tego typow szkol nalezq. szkoly w Narejtaeh
z 1879 roku'^, Zielonee z 1901 roku'"' ezy Roklasie z 1904 roku. W tyrn samym nureie mie-
szez% siq tez budynki wzniesione pod koniee XIX lub na poezq^tku XX wieku w Tylkowie,
Waplewie, Nartaeh, Powalezynie, Witowie i inne. Pewnego rodzaju modyfikaej^ tego naj-
prostszego modelu s^ budynki o analogieznym rzueie i bryle, wzbogaeone jednak dodat-
kowymi elementami zdobniezymi. Do takieh nalez^ szkoly w Przezdziqku Wielkim z
1902 roku z wystawk^na skrajnej osi ezy szkola w Dybowie (obeenie sklep), ktorej elewa-
eje opracowano ezqseiowo w tynku, ezqseiowo w eegle.

Rye. 4. Narejty. Projekt szkoly z I879r., APO, RO, sygn. 4/1588, s. 246

APO, RO, sygn. 4/1588, s. 246.

W wiclu wypadkach data zbudowania szkoly byla umicszczana na budynku: czasami cksponowana

na clcwacji, czasami wyryta na fundamcntach. Kolcjnc daty podawanc w tekscic, do ktdrych nic podajQ zrodcl
archiwalnych, zostaly spisanc przczc mnic z budynkow.
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Stosunkowo popularnym typem szkoiy by} tez model oparty na rzucie litery „T"
lub „L", z dose krotkimi ramionami poprzecznymi. Bryla tych budynkow, czasami w
czqsci piqtrowa, byla o wiele bardziej zroznicowana. Ozyvvienie wprovvadzaly przede
wszystkim dachy proste, dwuspadowe, stykaj^ce siq ze sobci, b^dz bardziej urozmaicone,
naczolkowe. Do tego typu nalez:^. szkoiy w Olszewkach i Piasutnie - obie z 1894 roku, czy
Popowej Woli z 1908 roku. to rowniez zachowane budynki szkol w Nowym Dworze
(tu warto tez zwrocic uwagq na zachowan^ drewnianq, konstrukcjq dzwonka szkolnego,
ktora sama w sobie rowniez stanowila element dekoracyjny), Romanach, Szuci oraz Jele-
niewie. Zblizon^ form? prezentuje szkola w Linowie, zalozona na analogicznym rzucie,
wzbogacona o drewnian^ wystawkq i naczolkowy dach, obecnie otynkowana. Ciekawym
przykladem Scj. Jeriitki, gdzie do dnia dzisiejszego zachowaly siq dwa budynki szkolne.
Starszy, usytuowany przy drodze, na osi kosciola, to niski, wydluzony, obecnie otynkowa-
ny budynek, o nader prostych, skromnycli fonnach. Nowsza piqtrowa szkola, zalozona na
planie litery „T", zbudovvana zostala w 1906 roku. Jest to budynek znacznie okazalszy i
solidniejszy. Elewacje, rozczlonkowane rzqdami duzych, wielokwaterowych okien. ozdo-
bione S£i plycinami z tynku. Szczegolnie dekoracyjna jest wielka rozeta w elewacji szczy-
towej, umieszczona pod drewnian^belk^ na ktorej niegdys zawieszano szkolny dzwonek.
Innego rodzaju przykladem, wybiegaj^cym juz czqsciowo w nastqpne stulecie, jest szkola
w Gromie, ktora w swym zasadniczymzrqbie pochodzi z 1869 roku''. W trakcie rozbudo-
wy budynku w pozniejszym okresie, zapewne w latach 20. XX wieku, dodano skrzydlo
poprzeczne, ktore - choc charakterystyczne dla czasu budowy - tworzylo sp6jn^ calosc ze
starszq. czqscit}.. Warto zwrocic uwagq na drobne, choc wyraznie odrozniaj^ce oba skrzy-
dla, roznice w fonnach detain architektonicznego. W starszej czqsci budynku otwory
okienne zamkniqte sttlukami odcinkowymi, w nowszej luki ustqpujjiprostym, calkowicie
zgeometryzowanym formom. Podobnie ceglane podokienniki, ktore w starszej czqsci
wyznaczaj^ jedynie szerokosc otworu, zas w nowszej biegn^ nieprzerwanie wzdluz ele
wacji. Podobn^ modernizacjq pol^czon^ z rozbudow^ przeszla szkola w Orzynach, w
ktorej mozemy znalezc analogiczne podobienstwa i rbznice.

W powiecie szczyciehskim znajduje siq kilka obiektow, ktore nie mieszcz^ siq w
zadnym z prezentowanych nurtow lub tez l^cz^ rdznorodne ich elementy. Szkola w S^la-
tach zostala wybudowana w 1904 roku. Jest to budynek piqtrowy, wzniesiony z czerwonej
cegly, posadowiony na kamiennym fundamencie. Calosc zalozono na planie litery „T", z
bardzo krotkimi ramionami poprzecznymi i plytkim ryzalitem na osi skrajnej. W ciekawy
sposob sparafrazowano tu fonny gotyckiej architektury obronnej, co widoczne jest w for-
mie szczytow wiehcz^cych poprzeczne ramiq oraz w opracowaniu wschodniej elewacji.
Zachowala siq architektoniczna oprawa dzwonka szkolnego w formie pseudodanskera
oraz malownicza wystawka wsparta na fryzie utworzonym z machikul. Szkola w S^la-
tach jest jedynym znanym mi tego rodzaju przykladem w skali calego regionu.

Z kolei szkola w Sqdrowie zostala wybudowana zapewne tuz po I wojnie swiato-
wej. Jest to wydluzony, parterowy budynek, zalozony na rzucie dwoch prostokcitow, z
ktorych jeden, szerszy i krotszy, zbliza siq do planu kwadratu. Dose malownicze s^
elewacje, w dolnej partii opracowane w cegle, wyzej otynkowane. Jedna czqsc budyn
ku przykryta jest dachem naczolkowym, druga dachem czterospadowym. O wyj^tkowej

" APO, RO, sygn. 4/1357, s. 47.
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urodzie tego budynku stanowi umieszczony od strony szczytowej malowniczy podcien,
wsparty na 3 drewnianych, dekoracyjnie rzezbionych slupach oraz piqknie opracowana
sciana szczytowa, uktadana w romby z szerokich desek.

Rye. 5. Budynek szkoiy w S^latach

Szkoia w Kat^czynie wybudowana zostaia zapewne w latach 20. XX wieku. Jest to
budynek murowany, wsparty na fundamencie z kamieni polnych, otynkowany. Niespoty-
kanym gdzie indziej rozwi^zaniem jest opracowanie gtownego wejscia w formie portyku
wspartego na dwoch kolumnach. Dose jednorodn^ bryiq ozywia urozmaieony detal arehi-
tektoniezny w postaei opasek okiennyeh i profilowanyeh gzymsow. Urodq budynku pod-
kresla oryginalna stolarka drzwiowa i okienna.

Interesuj^eyjest rowniez budynek szkolny w Kolonii, miejseowosei, ktor^ zasiedlili
w 1820 roku niemieeey osadniey, imvalidzi wojenni. Budynek szkolny, wybudowany na
poezq^tku XX wieku, zlozony jest z dwoeh skrzydet. Czqsc mieszkalna zalozona na planie
prostok^ta nakryta jest daehem naezolkowym, czqsc szkolna zalozona, eo szalenie intere-
sujqee, na planie litery U, malowniezym daehem lamanym. Wejseie do szkoiy poprzedza
kolumnowy, drewniany ganek umieszezony na styku dwoeh skrzydet.

Wydaje siq, ze swego rodzaju eezurq ezasowtidla budownietwa szkolnego stanowila
I wojna swiatowa. Mozna powiedziec, ze z nadejseiem lat 20. zanika funkejonuj^ey przez
dtugi ezas, opisywany wyzej wzor. Wznoszone w lataeh 20. i 30. naszego stuleeia szkoiy
prezentuj^juz formy zblizone do surowego dueha funkejonalizmu, akeentuj^eego przede
wszystkim uzyteeznosc, a nie dekoraeyjnosc arehitektury. Zmienia siq zatem ksztalt otwo-
row, ktore zatraeaj^ tuki i krzywizny na rzeez linii prostyeh, znikaj^^ drobne detale. Fasady
ozywia jedynie zroznieowana faktura liea b^dz pot£).ezenie roznego rodzaju materialu ezy
wyakeentowanie otworu wejseiowego. Takie szkoiy wybudowano w Jerutaeh, Miqtkieh,
Drwierzutaeh ezy Swiqtajnie.
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Rye. 6. Budynek szkoly w Kalqczynie

Budownictwo szkolne nie wywolywaio do tej pory wi^kszego zainteresowania.
Przez wiele lat nie dostrzegane, nie znajdowato swojego miejsca w historii budownictwa
czy architektury. Dopiero w ostatnich latach, przynajmniej w w^skim kr^gu specjalistow,
od kiedy w obszar zainteresowania wlq^czono nie dostrzegane dotychczas obiekty przemy-
slowe czy folwarczne, zmianie ulegto nastawienie i do tego typu obiektow.
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