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Streszczenie 

Decydującym czynnikiem dynamicznego rozwoju podręczników stosowanych w gimnazjach 

Galicji w II połowie XIX i na początku XX w. było podjęcie akcji wydawniczej przez dwa stowa-

rzyszenia: Towarzystwo Pedagogiczne i Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych. Towarzystwa 

te były w tym czasie największymi wydawcami podręczników. Od strony nadzoru pedagogiczne-

go szczególną rolę odegrała Komisja Podręczników Szkolnych przy Radzie Szkolnej Krajowej. 

Dzięki determinacji i uporowi polskich (polskojęzycznych) naukowców i pedagogów – pomimo 

przywiązania do drobiazgowości i funkcjonowania w zbiurokratyzowanym systemie szkolnym c.k. 

– do końca okresu autonomicznego udało się nie tylko spolonizować, ale stworzyć dobrze opra-

cowane i wydane podręczniki dla polskich gimnazjów. 

Słowa kluczowe: podręcznik szkolny, Komisja Podręczników Szkolnych, Rada Szkolna Krajowa, 

oświata w Galicji w drugiej połowie XIX i początkach XX w. 

Abstract 

A decisive factor in the dynamic development of textbooks used in gymnasiums of Galicia in 

the second half of the 19th and beginning of the 20th centuries was the launch of a publishing 

campaign by two associations: the Pedagogical Society and the Society of Teachers of Higher 

Schools. At the time, these societies were the largest publishers of textbooks. From the side of 

pedagogical supervision played the Commission of School Manuals at the National School Board. 

Thanks to the determination and persistence of Polish (Polish-language) scientists and pedagogues 

– despite the attachment to meticulousness and functioning in the bureaucratic school system c.k. – 

until the end of the autonomous period, not only polonized, but to create well-designed and pub-

lished textbooks for Polish junior high schools. 
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Wstęp 
Jednym z najpełniejszych opracowań na temat podręczników do szkół śred-

nich w Galicji jest praca Stefana Ignacego Możdżenia (1975, s. 33–60) obejmu-

jąca okres od 1860 do 1885 r., tj. od początków polonizacji szkolnictwa do czasu 

powołania przy Radzie Szkolnej Krajowej (RSK) organu odpowiedzialnego za 

podręczniki w postaci Komisji Podręczników Szkolnych. Zagadnienia dotyczące 

oceny podręczników pod względem ich poziomu merytorycznego i metodycz-

nego były i często nadal są przygotowywane tylko dla poszczególnych przed-

miotów, np. historii czy języka polskiego1. 

Maria Stinia (2004, s. 5–39) w swoim wnikliwym opracowaniu przedstawia 

obraz podręczników używanych w galicyjskich gimnazjach klasycznych z pol-

skim językiem wykładowym w latach 1860–1918 oraz śledzi dyskusje i oceny, 

jakie wywoływały na łamach prasy dydaktycznej i fachowej na tle obowiązują-

cych programów nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji po 1885 r.: 

„Data wyznaczona została dwoma czynnikami, przede wszystkim kończył się 

okres pewnego liberalizmu w galicyjskim piśmiennictwie podręcznikowym, 

w związku ze wznowieniem działalności tzw. Komisji Naukowej przy RSK, do 

kompetencji której należała odtąd ocena i aprobata podręczników szkolnych. 

Dyscyplinowano tym samym autorów i zmniejszano ryzyko wydawców. Drugi 

czynnik to rozpoczęcie na łamach prasy powszechnej dyskusji na temat ko-

nieczności podniesienia poziomu nauczania w szkołach średnich, pełnej poloni-

zacji podręczników, a co za tym idzie i nauczania. W dyskusję zaangażowane 

zostały środowiska uniwersyteckie Krakowa i Lwowa, Akademia Umiejętności, 

politycy i całe środowisko nauczycieli szkół średnich, wypowiadające się indy-

widualnie, jak i działające poprzez organizacje nauczycielskie: Towarzystwo 

Pedagogiczne i Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych (TNSW). Wynikiem 

tej dyskusji stało się podjęcie przez nie działalności wydawniczej, w efekcie 

czego stały się one inicjatorami powstania wielu podręczników”. 

Przepisy wprowadzone przez Zarys Organizacyjny w 1848 r. umożliwiły 

swobodny wybór podręczników. Przepisy te działały dopiero po wydrukowaniu 

książki, co powodowało, że duża liczba podręczników trafiała do szkół bez 

aprobaty, a szkoły tworzyły dowolne zestawy podręczników zmieniające się co 

roku. Sytuacja zmusiła RSK do opanowania tej sytuacji i opracowania spójnej 

polityki podręcznikowej pozwalającej na stworzenie podręczników do gimna-

                                                      
1 Przykładowe opracowania z tego zakresu: Majorek (1990); Matemicki (1974); Zwolska 

(1972a), s. 27–45; Wierzbicka (1981), s. 355–394; Słowiński (1975); Puzyrewicz-Kaczmarek 

(1980), s. 178–187; Inglot (1983), s. 51–74. 
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zjum niższego i wyższego2 uwzględniających zmiany programowe wymuszone 

postępem w nauce. Jednak ze względu na wcześniejszą politykę zaborcy w la-

tach 1860–1884 większość podręczników używanych w gimnazjach galicyjskich 

stanowiły tłumaczenia z języka niemieckiego (Możdżeń, 1975, s. 51). 

Reforma programów nauczania z 1884 r. to jeden z głównych czynników, 

który spowodował zmiany w tworzeniu nowych podręczników. Od czasu wpro-

wadzenia Zarysu Organizacyjnego była to pierwsza większa reforma i dotyczyła 

treści i metod nauczania. Dominujący dotąd nadmierny werbalizm miał być 

zastąpiony przez metody poglądowe, a myślenie indukcyjne miało się stać pod-

stawą nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (Możdżeń, 1974). 

Wobec samych nauczycieli znacznie podniesiono wymagania. Spowodowało to 

powstanie sytuacji, w której istniejące podręczniki nie przystają już do nowych 

wymagań. Stąd krytyczna ocena ówczesnej sytuacji. Na łamach podstawowego 

czasopisma dla nauczycieli szkół średnich – „Muzeum” – istniejącym podręcz-

nikom zarzucano, że w większości są tłumaczeniami podręczników niemieckich 

i zawierają dużo rażących błędów językowych, że są zbyt obszerne, przeładowane 

niepotrzebnymi treściami i przestarzałe (Z powodu wznowienia…, 1887, s. 68). 

Prawdziwy rozkwit polskiego piśmiennictwa podręcznikowego w Galicji 

można datować dopiero na lata 90. XIX w. Czynniki, które wpłynęły na ten 

proces, to: podniesienie poziomu wykształcenia nauczycieli, polonizacja i roz-

wój uniwersytetów w Krakowie i Lwowie, działalność Akademii Umiejętności 

i zaangażowanie środowisk naukowych, powołanie Komisji Podręcznikowej 

i określenie procedur aprobowania podręczników, działalność jako przewodni-

czącego RSK w latach 1890–1900 Michała Bobrzyńskiego, który osobiście 

zabiegał o opracowanie oryginalnych podręczników, opracowanie i upowszech-

nienie zasad pisowni polskiej i szeroka działalność wydawnicza organizacji nau-

czycielskich. Do najbardziej popularnych wydawców książek szkolnych, oprócz 

wspomnianych organizacji nauczycielskich, należały wydawnictwa: Temp-

sky’ego w Wiedniu, Jakubowskiego, Seyfertha i Czajkowskiego we Lwowie, 

Himmelblaua w Krakowie (Stinia, 2004, s. 7).  

Podręczniki do nauczania głównych przedmiotów szkolnych 

Podręczniki do nauczania religii. Jako obowiązkowy przedmiot religia by-

ła we wszystkich klasach w wymiarze 2 godzin tygodniowo i była podstawą dla 

wychowania moralnego i wszelkich działań wychowawczych w gimnazjach. 

Szkoła jako instytucja była zobowiązana do zapewnienia regularnego i systema-

tycznego nauczania religii dla każdego wyznania, do którego należało przy-

najmniej 20 uczniów we wszystkich klasach łącznie. Przygotowane i realizowa-

ne plany nauczania musiały uwzględniać specyfikę poszczególnych wyznań 

                                                      
2 Gimnazjum klasyczne było szkołą 8-letnią, a system kształcenia opierał się na dwóch stop-

niach nauczania: niższym obejmującym klasy I–IV i wyższym – klasy V–VIII. 
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(Reskrypt MWiO z 31.01.1872), przy czym nauczanie religii i nadzór nad nim 

pozostawały w gestii właściwych Kościołów (Piwocki, 1901, s. 256). Początko-

wo do nauczania religii katolickiej katecheci używali niemieckich podręczników 

lub stosowali pogadankę/wykład uzupełniony dyktowaną do zapisania przez 

uczniów notatką. Mimo przetłumaczenia na język polski kilku podręczników 

niemieckich nie poprawiło to w ogóle sytuacji podręcznikowej. W licznych opi-

niach nauczycieli książki te nie zaspokajały potrzeb duchowych uczniów, nie 

uwzględniając sytuacji religijnej Galicji (Jougan, 1890, s. 684). W pierwszej 

klasie obowiązywał Katechizm Szustera w tłumaczeniu ks. Andrzeja Zielińskie-

go, a następnie Katechizm większy w opracowaniu ks. Mariana Ignacego Mo-

rawskiego (1898) (il. 1) i Wielki katechizm religii katolickiej (1910). W klasie II 

i III popularne były historie biblijne ks. Jana Dąbrowskiego (1881). Dla klas IV 

przeznaczona była książka: Wykład obrzędów i religijnych zwyczajów świętego 

rzymsko-katolickiego kościoła dla użytku młodzieży szkól gimnazjalnych i real-

nych Ludwika Karola Lewartowskiego (1862), a następnie od połowy lat 90. Li-

turgika Alojzego Jougana (1895). W gimnazjum wykorzystywano Naukę wiary 

katolickiej krakowskiego katechety Mateusza Jeża (1899) oraz Katolicką dogma-

tyką szczegółową dla szkół średnich Alojzego Jougana (1901). Etykę katolicką 

w klasie VII rozpatrywano w oparciu o popularny przekład Łukasza Soleckiego 

(1886) z Etyki katolickiej Konrada Martina i z Etyki katolickiej ks. Karola Szcze-

klika (1898). Program kończono historią Kościoła, do której używano prac: Histo-

ria kościelna według Robitscha w tłumaczeniu Jachimowskiego i Historia Kościo-

ła katolickiego ks. Alojzego Jougana wydana w 1895 r. (Stinia, 2004, s. 8). 

 

 

Ilustracja 1. Katechizm większy dla szkół ludowych podług ks. J. Deharda T.J.,  

opracował ks. M Morawski T.J., Lwów 1892 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjA8ILp3prhAhWDLFAKHRgZC3MQjRx6BAgBEAU&url=https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/389507/edition/370368?language=en&psig=AOvVaw1SVAQN0wShpN-1P-5jpSAL&ust=1553515620100120
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Ustawy o zewnętrznych stosunkach prawnych Izraelitów, które ukazały się 

w 1868, 1869 i 1890 r., regulowały lekcje dla uczniów wyznania mojżeszowego. 

Zgodnie z tymi ustawami przełożeni zborów izraelickich byli zobowiązani dbać 

o rozwój moralny i obyczajowy młodzieży żydowskiej poprzez udzielanie nauki 

religii w szkołach publicznych. Nauka ta miała się odbywać w języku wykłado-

wym szkoły i należało ją prowadzić zgodnie z dokładnym planem nauczania 

i wykorzystaniem podręczników, które były ściśle związane z tymże planem. To 

zastrzeżenie spowodowane było brakiem podręczników do nauki religii prze-

znaczonych dla szkół gimnazjalnych (Sprawa nauczania religii…, 1890, s. 332). 

W 1905 r. MWiO wydało zgodę na zwiększenie do 2 godzin tygodniowo nauki 

religii mojżeszowej w tych klasach szkół, w których jest więcej niż 20 uczniów 

tego wyznania. Do nauki religii izraelickiej na początku wieku zaczęto używać 

podręczników Salomona Spitzera (1907), nauczyciela religii w gimnazjach kra-

kowskich i zarazem kaznodziei synagogi izraelickiej. 

Podręczniki do nauczania języka polskiego. Edukacja polonistyczna 

w gimnazjum galicyjskim była związana z pozycją zajmowaną przez język pol-

ski w programach nauczania i była przez to procesem zmiennym i złożonym. 

Zarys Organizacyjny określał cele nauczania języka wykładowego aż do wpro-

wadzenia nowego planu i instrukcji w 1893 r. Realizacja ustawy językowej 

z 1867 r. była powrotem do niezrealizowanych zaleceń Zarysu (Ustawa o języ-

ku…, 1893, s. 86). Wiązała się również ze zwiększeniem wymiaru godzin nauki 

języka polskiego do 3 godzin tygodniowo w każdej klasie. Przed gimnazjum 

niższym Zarys stawiał takie zadania, jak: opanowanie przez dzieci poprawnego 

czytania i pisania, nabranie pewności w formułowaniu myśli na piśmie w sposób 

poprawny gramatycznie i ortograficznie. Zakładał również znajomość form pism 

używanych w codziennym życiu oraz kształtowanie smaku literackiego poprzez 

uczenie się na pamięć fragmentów prozy i poezji objaśnianych na lekcjach 

(Zbiór ustaw…, 1901, s. 607). Z kolei w gimnazjum wyższym głównym celem 

była biegłość i stylistyczna poprawność w ustnym i pisemnym używaniu mowy 

oraz w wyrażaniu rozszerzającego się zakresu myśli, znajomość lektury naro-

dowej i charakterystyka głównych gatunków i form literackich. Samo nauczanie 

języka polskiego nie ograniczało się wyłącznie do wykształcenia lingwistyczne-

go, gdyż miało „dostarczyć obfitości kształcącego umysł materiału w formie 

klasycznej, albo przynajmniej nienagannej, oraz wpływać na naukę wszystkich 

innych przedmiotów orzeźwiająco, łącząco, uzupełniająco” – czytamy w Zarysie. 

Jednak te ambitne zadania stały się zbyt trudne do realizacji. 20 lat po 

wprowadzeniu ustawy językowej głosy wskazujące na złą sytuację i upominają-

ce się o podniesienie poziomu nauczania języka polskiego były coraz mocniej-

sze. Na posiedzeniu sejmu krajowego 13 listopada 1890 r., referując sprawozda-

nie RSK o stanie szkół w latach 1888–1890, stwierdzono, że „mało kto w Galicji 

umie pisać i mówić poprawnie po polsku”. Stąd wzięły się zalecenia przeprowa-
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dzenia wnikliwej kontroli podręczników pod względem językowym, przy czym 

chodziło nie tylko o książki do nauki języka polskiego, ale głównie do nauczania 

innych przedmiotów, w których zastosowanie miały tłumaczenia książek z języ-

ka niemieckiego. Ponadto zalecono wydanie dobrych, napisanych poprawnie po 

polsku podręczników oraz zwiększenie liczby godzin nauki języka polskiego 

(Sprawa szkół…, 1890, s. 756–757). Członkowie RSK informowali również, iż 

zostały podjęte prace nad nowymi wypisami oraz uproszczeniem gramatyki 

i ujednoliceniem ortografii. W gimnazjum niższym posługiwano się przede 

wszystkim wypisami, czytając i analizując zebrane fragmenty tekstów. To nowa-

torskie podejście było jednym z większych osiągnięć szkoły galicyjskiej, gdyż 

oznaczało zerwanie z tradycją „wzorów poezji i prozy” na rzecz samodzielnej 

lektury tekstów literackich. Teksty te były podstawowym źródłem kształtującym 

kanon symboli literackich. Wypisy zaznajamiały też z najważniejszymi gatun-

kami literackimi i stanowiły bazę dla rozważań historyczno-literackich (Inglot, 

1983, s. 54–55). Lekturę całych utworów rozpoczynano od klasy V, a najwcze-

śniejszym polskim podręcznikiem były dzieje literatury polskiej przekazywane 

w postaci fragmentów tekstów literackich (Możdżeń, 1975, s. 35). Wypisy pol-

skie (il. 2) były wielokrotnie wznawiane w latach 1852–1895 (Wypisy polskie, 

1882). Wśród fragmentów utworów znajdowały się wszystkie gatunki i rodzaje 

piśmiennictwa, nie ograniczano się do literatury pięknej (Wypisy polskie, t. I, 

cz. I, 1853; cz. II, 1856). Wypisy polskie dla użytku klas wyższych (1858), 

w których uwzględniano również teksty dotyczące dziejów nauki i techniki 

(Dybiec, 1982, s. 160). Zastąpiono je po 1874 r. wypisami Karola Mecherzyń-

skiego (1874).  

 

 

Ilustracja 2. Karol Mocherzyński, Wypisy polskie, Kraków 1890 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNw-_IkpvhAhVCKBoKHYCMC6YQjRx6BAgBEAU&url=https://tezeusz.pl/mecherzynski-karol-wypisy-polskie-1890-r-413419&psig=AOvVaw1GPrK_WYR3qrc4J5AT5mKV&ust=1553529429886706
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Podstawowym podręcznikiem, który stosowano przez długie lata w nauce 

gramatyki w gimnazjach, była Gramatyka Antoniego Małeckiego, która miała 

zastosowanie w całym gimnazjum.  

 

 

Ilustracja 3. Strona tytułowa Antoni Małecki, Gramatyki języka polskiego, Lwów 1863 

 

Praca funkcjonowała w szkołach w dwóch formach: jako Gramatyka języka 

polskiego większa Małeckiego przeznaczona dla nauczycieli była rozszerzona, 

zawierała więcej objaśnień, kładła nacisk na przedstawienie „logiczności i kon-

sekwencji językowej w gramatyce polskiej” (1860, 1862, 1863 i kolejne wyda-

nia). Gramatyka języka polskiego mniejsza (il. 3) skierowana była do uczniów 

szkół gimnazjalnych i realnych. Książka wyparła wydane na początku lat 60. 

podręczniki Bronisława Trzaskowskiego (1862) i Dobromysła Eugeniusza Łady- 

-Łazowskiego (1863, 1864).  

Obok niej zaczęto w gimnazjum niższym stosować książki Romana Zawi-

lińskiego (1893, 1907) i Franciszka Konarskiego (1899).  

Podręczniki do języków klasycznych. Podstawę nauki w gimnazjum w II po-

łowie XIX w. stanowiły języki klasyczne, a łacina była jednym z najważniej-

szych przedmiotów w szkole. Przeznaczano na nie największą ilość czasu 

(8 godzin tygodniowo w zależności od klasy), a stanowisko władz szkolnych 

wtym zakresie było jednoznaczne. „Podstawa klasyczna gimnazjum nie może 

doznać żadnego uszczerbku i ujmy, jest to stałem zadaniem i przekonaniem 

władz szkolnych, inaczej przerwalibyśmy nić historyczną naszego narodowego 
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wykształcenia i oświaty, inaczej odbieglibyśmy od Zachodu, a wpłynęli na męt-

ne morze eksperymentu” – mówił w swoim przemówieniu z okazji otwarcia 

gimnazjum podgórskiego 5 maja 1892 r. ówczesny wiceprzewodniczący RSK 

Michał Bobrzyński (Otwarcie gimnazjum…, 1892, s. 574–576).  

 

 

Ilustracja 4. Poplińskiego gramatyka łacińska dla użytku szkół gimnazjalnych (1890) 

 

Podkreślić należy, że po 1884 r. przepisy RKS zalecały ograniczenie grama-

tyki i szczegółowej analizy utworów na rzecz skupienia się na rozumieniu treści.  

Pierwsze 2 lata nauki przeznaczano na opanowanie gramatyki łacińskiej, 

a następnie wprowadzano lekturę utworów klasycznych. Regulowały tę sprawę 

rozporządzenia MWiO z 26 maja 1884 r. i 30 września 1891 r. Z łaciny zaczy-

nano od: Żywotów Korneliusza Neposa, Cezara, O wojnie galijskiej i fragmen-

tów Owidiusza. W gimnazjum wyższym czytano z kolei: Liwiusza, Owidiusza, 

Salustiusza, Katullusa, Cycerona, Tacyta i Horacego. Do lektur obowiązkowych 

z zakresu poezji zaliczano: Sielanki i Eneidę Wergiliusza.  

W drugiej połowie XIX w. gramatyki greckiej nauczano początkowo przede 

wszystkim z podręcznika Curtiusa w tłumaczeniu Tomasza Sternala i Zygmunta 

Samolewicza; pozycja ta była wielokrotnie wznawiana. Później podręczniki te 

zostały zastąpione przez Gramatykę języka greckiego oraz Ćwiczenia greckie 

Samolewicza. Wykorzystywano również książki Edwarda Fiderera oraz Ludwi-

ka Ćwiklińskiego (1892) oraz Gramatykę łacińską Antoniego Poplińskiego 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjwwfaRmJvhAhVCyaQKHdcTATMQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwihscKIl5vhAhVCYVAKHZU3C3AQjRx6BAgBEAU&url=https://tezeusz.pl/poplinskiego-gramatyka-lacinska-1890-r-601893&psig=AOvVaw0Ex0LjM4bDebQpTjRFJuov&ust=1553530721549443&psig=AOvVaw0Ex0LjM4bDebQpTjRFJuov&ust=1553530721549443
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(1836 i kolejne wyd.). W klasach III i IV używano ćwiczeń Karola Schenkla 

(1891) w tłumaczeniu Zygmunta Samolewicza, Emila Lewickiego, Piotra 

Parylaka, a potem ćwiczeń Józefa Taborskiego, Józefa Winkowskiego (1899). 

Spośród literackich utworów greckich czytano: Ksenofonta, Homera, Herodo-

ta Historię wojen perskich, mowy Demostenesa, dialogi Platona i tragedie 

Sofoklesa. 

Podręczniki do języka niemieckiego. W gimnazjach zwracano szczególną 

uwagę na naukę języka niemieckiego, gdyż język ten zajmował po łacinie naj-

więcej miejsca w planie nauczania. Jednak efekty nie były zadowalające. Języ-

kiem niemiecki był językiem wykładowym i otwierał drogę nie tylko do studio-

wania na niemieckojęzycznych uniwersytetach, ale przede wszystkim stanowił 

przepustkę do kariery urzędniczej. Dlatego RSK przykładała dużą wagę do pod-

niesienia poziomu nauczania tego przedmiotu. W związku z tym w 1875 r. 

zwiększono wymiar nauki języka niemieckiego w klasie VI o 1 godzinę. Wyod-

rębniono również wówczas osobny etat dla germanisty z pensum niższym 

o godzinę od pensum innych nauczycieli (16 godzin), a także ufundowano sty-

pendia dla kandydatów na germanistów na uniwersytetach w Wiedniu i Grazu. 

Działania te nie przyniosły wymiernych skutków i sprawa języka niemieckiego 

pozostawała kwestią dyskusji i narad3.  

Podręczniki do nauczania historii i geografii. Przedmioty te objęte były 

łącznym nauczaniem w Zarysie i w programach do 1909 r. Oczywiście prze-

wagę miała historia, której wymiar godzin szczególnie w gimnazjum wyż-

szym był dominujący. Z założenia geografia w niższych klasach miała stanowić 

podbudowę dla nauczania historii (Zwolska, 1972b, s. 91–92). Podstawowym 

celem nauczania geografii było poznanie podstawowych poglądów i wiado-

mości o kształcie i wielkości Ziemi, znajomość ukształtowania powierzchni 

Ziemi, położenia państw i ludów, ze szczególnym uwzględnieniem monarchii 

austro-węgierskiej. Szczególnie duży nacisk kładziono na znajomość i czyta-

nie map.  

                                                      
3 Redakcja „Muzeum” w 1987 r. w artykule Kilka uwag tyczących się nauki języka niemiec-

kiego wskazywała na błędy popełniane w nauczaniu – dominującą rolę gramatyki, za mało prak-

tycznego mówienia, za mało zwrotów z języka potocznego. Równocześnie skonstatowano, nie 

negując potrzeby dobrej znajomości niemieckiego, że nie można wymagać umiejętności na po-

ziomie języka ojczystego. W tym duchu występowali: Euzebiusz Czerkawski, publikując 

w „Przewodniku Naukowym i Literackim” w 1880 r. artykuł Uwagi o nauce języka niemieckiego 

w gimnazjach i szkołach realnych, Ludomił German w pracy Nauka języka niemieckiego w szko-

łach średnich, K. Petelenz w rozprawie zamieszczonej w „Sprawozdaniu dyrekcji c.k. Gimnazjum 

Św. Jacka w Krakowie” pt. Kilka uwag o znaczeniu i nauczaniu języka niemieckiego w gimna-

zjach, Zygmunt Samolewicz, Stanowisko języka niemieckiego w galicyjskich szkołach średnich. 

W sprawozdaniu RSK za lata 1888–1890 stwierdzono, że uczniowie „mogą tylko nabyć względnej 

poprawności we władaniu językiem niemieckim” i „zupełnej poprawności żądać nie można 

w żadnym razie” (Stinia, 2004, s. 16). 
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Nauczanie historii rozpoczynało się w klasie II, a kurs do klasy IV obejmo-

wał materiał historii powszechnej: starożytność, średniowiecze i czasy nowożyt-

ne. Zakres materiału ograniczony był jednak do najważniejszych wydarzeń, ze 

szczególnym uwzględnieniem historii monarchii austro-węgierskiej (zwracano 

uwagę na znajomości głównych postaci historycznych i wpojenie niezbędnych 

dat rocznych). Metodycznie zalecano, aby materiał nauczania podawać przede 

wszystkim w formie opowiadań (Zbiór ustaw…, 1901, s. 614–615). W gimna-

zjum wyższym w kursie historii stawiano sobie za cel poznanie najważniejszych 

zdarzeń z historii powszechnej, z uwzględnieniem pragmatycznych związków 

i zależności od naturalnych stosunków.  

Podręczniki do przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Naczelną 

pozycję w tej grupie przedmiotów zajmowała matematyka4, na którą przezna-

czano najwięcej godzin i w przypadku której stawiano dość duże wymagania. 

W gimnazjum niższym celem nauki było zdobycie umiejętności rachunkowych 

(arytmetycznych) w podstawowych działaniach na liczbach i ich praktycznym 

zastosowaniu. W zakresie nauczania geometrii podstawowym celem była zna-

jomość form geometrycznych i ich własności. W programie gimnazjum niższego 

dobór treści miał charakter bardziej praktyczny, natomiast w gimnazjum wyż-

szym celem nauczania była gruntowna znajomość i „przerobienie” elementów 

matematyki. W czasie zajęć uczniowie uczyli się wyprowadzania dowodów 

i uzasadnień reguł, praw i twierdzeń matematycznych. Zakładano również po-

znanie przez uczniów zagadnień z zakresu stereometrii, trygonometrii i geome-

trii analitycznej.  

W 1884 r. RSK wydała instrukcję, aby w nauczaniu matematyki położony 

był nacisk na ćwiczenia, z zakazem uczenia samej teorii. Szczególnie polecaną 

metodą była indukcja. W 1909 r. przeprowadzono reformę pod hasłem „uwydat-

nienia niektórych, przeważnie realistycznych przedmiotów”, nie wprowadziła 

ona jednak rewolucyjnych zmian w nauczaniu matematyki. Podkreślić należy, iż 

podjęto jednak starania, by w większym stopniu uwzględnić rozwój umysłowy 

uczniów, dostosować materiał do potrzeb życia, próbowano dokonać korelacji 

matematyki z innymi przedmiotami szkolnymi, np. fizyką, geografią, i usunięto 

materiał przestarzały (Rozporządzenie c.k. RSK, wprowadzające nowy plan 

nauki w gimnazjach galicyjskich…, 1909, s. 22–26). Zalecano, aby nie wprowa-

dzać formalnych definicji na stopniu niższym, a na późniejszych etapach nau-

czania stosować je bardzo ostrożnie. Współcześnie brzmią uwagi wielokrotnie 

podkreślane, iż należy dążyć do przedstawiania praktycznych zastosowań zasad 

matematycznych w takiej formie przydatnej do wykorzystania w życiu codzien-

nym i w nauczaniu innych przedmiotów.  

                                                      
4 W klasach I–IV było po 3 godziny matematyki tygodniowo, w klasie V – 4 godziny, w VI 

i VII – 3 godziny, w VII – 2 godziny i w klasie VIII – 2 godziny. 
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Jako historię naturalną określano nauki przyrodnicze obejmujące swym 

zakresem wiadomości z zoologii, botaniki, mineralogii, fizyki i chemii. Do 

1909 r. w planach nauczania wszystkie te przedmioty występowały łącznie, mi-

mo iż faktycznie fizykę z chemią wydzielano w klasach od IV do VIII. W gim-

nazjum niższym celem nauczania było zaznajomienie uczniów z najważniej-

szymi zagadnieniami świata organicznego i nieorganicznego. Poznanie to oparte 

było na bezpośrednim oglądaniu okazów oraz biegłości w rozpoznawaniu cech 

gatunków roślin i zwierząt, z mineralogii – rozpoznawaniu i opisywaniu minera-

łów i ważniejszych rodzajów skał. Natomiast celem nauczania w gimnazjum 

wyższym był systematyczny przegląd grup roślin i zwierząt na podstawie wia-

domości z morfologii, anatomii i fizjologii. Zwracano również uwagę na znajo-

mość kształtów i właściwości minerałów oraz informacje dotyczące budowy 

i rozwoju kuli ziemskiej  

W ramach reformy przeprowadzonej w 1909 r. definitywnie wydzielono fi-

zykę z historii naturalnej i zmieniono nazwę przedmiotu na nauki przyrodnicze. 

Zmieniono też nieco spojrzenie na jej cel nauczania, podkreślając biologiczne 

związki pomiędzy budową ciała a sposobem życia. Podkreślano, aby uwagę 

skupiać na zjawiskach typowych oraz łatwo dostrzegalnych cechach morfolo-

gicznych przedstawicieli świata roślinnego i zwierzęcego po to, aby uczniowie 

mogli samodzielnie przeprowadzać obserwację (Rozporządzenie c.k. RSK, 

wprowadzające nowy plan nauki w gimnazjach galicyjskich…, 1909, s. 26–31).  

Nauka historii naturalnej miała wpływać na ogólny rozwój intelektualny 

uczniów, udoskonalając spostrzegawczość, wysławianie się, samodzielne my-

ślenie i wydawanie sądów. Stosowano przede wszystkim metody opisowe połą-

czone z wyjaśnieniami nauczyciela, oparte na porównywaniu. Dużą uwagę 

przywiązywano do systematyki, podkreślając jej dydaktyczne i kształcące zna-

czenie. W uwagach do nowego planu z 1909 r. RSK zalecała uwzględnienie 

w nauczaniu przyrody najbliższej okolicy (analiza świata roślin i zwierząt) oraz 

opieranie się na praktycznych doświadczeniach i obserwacji przez uczniów oka-

zów lub ich podobizn. Proponowano także urządzanie częstych wycieczek 

(Rozporządzenie c.k. RSK, wprowadzające nowy plan nauki w gimnazjach gali-

cyjskich…, 1909, s. 26–31). 

Do fizyki, którą wyodrębniono w planie nauczania po 1909 r., włączono 

chemię, mineralogię i elementy astronomii. Sformułowano wtedy odrębny cel 

nauczania fizyki dla obu poziomów gimnazjalnych. W gimnazjum na niższym 

etapie nauczania zakładano poznanie najprostszych zjawisk przyrody na pod-

stawie obserwacji i doświadczeń, a także pokazanie możliwości wykorzystania 

tych zjawisk w praktyce. Na drugim stopniu nauczania fizyki stawiano na po-

znanie i zrozumienie najważniejszych zjawisk, a także umiejętność matematycz-

nego formułowania ogólnych praw fizycznych. Stosowano tu podręcznik (il. 5) 

Józefa Soleskiego (1982). 
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Ilustracja 5. Strona tytułowa Józef Soleski, Wykładu fizyki. Podręcznika dla wyższych szkół 

gimnazjów i szkół podstawowych, Lwów 1892 

 

Przedstawione zmiany spowodowane były wieloma odkryciami naukowymi 

dokonanymi w XIX w., które wymusiły wyodrębnienie i usamodzielnienie się 

fizyki jako przedmiotu nauczania w szkole. Poprzez uczenie się fizyki uczniowie 

mieli opanować umiejętności obserwacji, dokładności w spostrzeganiu, wyciąga-

nia wniosków, rozumienia związków zachodzących między zjawiskami przyrody, 

dostrzegania istniejących zjawisk fizycznych w życiu codziennym (Rozporzą-

dzenie c.k. RSK, wprowadzające nowy plan nauki w gimnazjach galicyjskich…, 

1909, s. 31–36). 

W naukach przyrodniczych pierwsze dobre polskie podręczniki pojawiły się 

już w drugiej połowie lat 80. XIX w.5, napisane przez profesora Uniwersytetu 

Jagiellońskiego Józefa Rostafińskiego do nauki botaniki dla klas niższych i wyż-

szych (wydane w Krakowie w 1886 r.). Podręczniki Rostafińskiego, pozytywnie 

recenzowane i polecane nauczycielom na posiedzeniach TNSW, znalazły swoje 

miejsce w historii nauczania botaniki w Polsce, uchodząc ówcześnie za jedne 

z najlepszych w Europie.  

Do nauki zoologii w klasie I i II używano książek Maksymiliana Nowickie-

go (1870, 1874, 1890, 1892, 1895), Józefa Nusbauma i Józefa Wiśniowskiego 

                                                      
5 Podręczniki niemieckich autorów A. Pokornego, Fischera, F. Zippego, F. Schödlera używa-

ne w latach 60. i 70. przedstawił Możdżeń w cytowanej już pracy Podręczniki w szkołach średnich 

Galicji (Stinia, 2004, s. 31). 
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(1910, 1904 1909) oraz Ignacego Petelenza (1890, 1892, 1907). Zoologia dla 

niższych szkół gimnazjalnych Nowickiego miała wiele wydań. Autor w przed-

mowie do wyd. II (1870) przedstawił zasady, jakimi się kierował, pisząc ten 

podręcznik: „Ułożony według metody syntetycznej postępuje od szczegółu do 

ogółu, od wrażenia zmysłowego do pojęcia, jest to sposób odpowiedni dla mło-

dych uczniów”.  

Mineralogii w gimnazjum niższym uczono z podręczników Karola Klęska 

(1870, 1877), Antoniego Mariana Łomnickiego (1882 i n.), Tadeusza Wiśniow-

skiego (1903) i spółki autorów Wiśniowski–Duchowicz (1911), a w klasach 

starszych również korzystano z książek Łomnickiego (1891 i n.) i Wiśniowskie-

go (1902). Pod względem metodycznym do najlepszych i najbardziej popular-

nych należał podręcznik Klęska, który zgodnie z celem nauczania w gimnazjum 

niższym kładł główny nacisk na opis skał posiadających zastosowanie praktycz-

ne (jednak brakowało w nim chemicznej analizy minerałów). W podręczniku 

Łomnickiego znalazł się ten zakres wiadomości wraz z opisem skał występują-

cych na ziemiach polskich.  

W nauczaniu chemii przed ukazaniem się podręcznika Wiśniowskiego i Du-

chowicza używano Chemii Augusta Freunda (1883), a później Franciszka To-

maszewskiego (1892), Józefa Soleskiego (1892) oraz Ernesta Bandrowskiego 

(1891). Praca Bandrowskiego przeznaczona była do szkół realnych, które ze 

względu na poszerzony program posiadały odrębne podręczniki. Podręczniko-

wi temu zarzucano nieliczenie się z układem treści i programu nauczania, 

ograniczenie treści do chemii nieorganicznej oraz brak ścisłości i jasności 

w wyrażaniu się.  

Podręczniki do nauczania filozofii. Przez cały okres autonomiczny prope-

deutyka filozofii była przedmiotem obowiązkowym. Cele i treści nauczania 

zmieniały się w ciągu tego okresu kilkakrotnie. Zarys Organizacyjny z 1849 r. 

jako cel nauczania widział przede wszystkim przedstawienie uczniom poglądu 

na całość filozofii, aby tym samym przygotowanie ich do zrozumienia systemów 

filozoficznych. Natomiast w instrukcji z 1884 r. istotą nauczania filozofii stało 

się „wzbudzenie w uczniu rozmyślania nad własnymi myślami i zainteresowania 

się filozofii” (Kubisztal, 1889, s. 576–585).  

Do nauki filozofii używany były podręcznik Józefa Kremera, który był jed-

nak zbyt obszerny, a jednocześnie posiadał braki z zakresu metodologii i psy-

chologii6. Następnie do logiki używano podręcznika Władysława Kozłowskiego 

(1891), który w części był streszczeniem logiki Baina i Wundta, a w części ory-

ginalną pracą, i ks. Jana Nuckowskiego (1903). Podręcznik Nuckowskiego, wy-

                                                      
6 Podręczniki niemieckie opisuje Możdżeń (1975), natomiast jako polskie podręczniki wy-

mienia: M. Lipiński, Zarys antropologii psychicznej czyli psychologii empirycznej oraz F. Kautny, 

Propedeutyka filozoficzna oparta na prawdziwych zasadach, Kraków 1871; J. Kremer, Początki 

logiki dla szkół średnich, Kraków 1876, rec. Sprawa instrukcji, „Muzeum” R. III: 1887, s. 67. 
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dany w Chyrowie w 1903 r., w ogólnej opinii uchodził za trudny, pomimo to 

wydawano go jeszcze dwukrotnie w 1906 i 1920 r. Po 1900 r. używano również 

podręczników Władysława Biegańskiego (1907). 

Podręczniki do nauczania przedmiotów nadobowiązkowych 

Gimnazja w drugiej połowie XIX w. oferowały także zajęcia nadobowiąz-

kowe z kaligrafii, stenografii, rysunków, śpiewu, gimnastyki i języka obcego 

– nowożytnego, najczęściej francuskiego, oraz lekcje z omówionej już wcze-

śniej historii kraju rodzinnego, czyli historii Polski. W 1891 r. RSK dodała 

jeszcze geometrię wykreślną, ale jej wprowadzenie nie było dla szkoły obliga-

toryjne z wyjątkiem szkół realnych. Niektóre z tych przedmiotów, takie jak 

gimnastyka czy rysunek odręczny, stały się po 1909 r. przedmiotami obowiąz-

kowymi.  

Kaligrafia była specyficznym przedmiotem, ponieważ nauczyciele mogli 

nakazać uczniom młodszych klas uczestniczenie w lekcjach. Decyzja zapadała 

po oględzinach zeszytów uczniowskich, gdyż według przepisów wszystkie za-

dania pisemne miały być traktowane przez nauczycieli jako ćwiczenia kaligra-

ficzne. W 1909 r. postanowiono, że kaligrafia będzie przedmiotem obowiązko-

wym w I klasie. Pismo, jego rodzaj i charakter uznawano za część ogólnego 

wykształcenia, wymagano czytelności i estetyki. „Sposób pisania to zwierciadło 

duszy” – pisano w „Muzeum” w 1891 r., narzekając na „psucie się” pisma wśród 

uczniów. Na kaligrafii zajmowano się pismem zwyczajnym łacińskim i nie-

mieckim, zwracając uwagę na właściwą postawę piszącego, prawidłowy sposób 

trzymania pióra i stopień nachylenia pisma. Do nauki kaligrafii korzystano 

z książek Józefa Piórkiewicza (1880), Jana Czarneckiego (1904)  

Stenografii uczono zainteresowanych w grupach po 1 godzinie tygodniowo. 

W grupie początkującej zajmowano się alfabetem, tworzeniem zgłosek i wyra-

zów, wyrażaniem samogłosek w wyrazach, końcówkami, skróceniami wyrazów 

oraz opuszczaniem nieistotnych części słów. W grupie zaawansowanej ćwiczono 

wszystkie sposoby skracania zdań, odczytywano przy tym stenogramy i steno-

grafowano różne fragmenty z utworów Mickiewicza, Krasickiego czy Sienkie-

wicza (Sprawozdanie…, 1908, s. 8). W czasie nauki korzystano z podręcznika 

Włodzimierza Bojarskiego (1908) i Karola Czajkowskiego (1908).  

Rysunki jako przedmiot szkolny prawie przez cały okres autonomiczny 

w Galicji były nadobowiązkowe z niewielkim wymiarem godzin. W programie 

nauczania dominował rysunek geometryczny stanowiący punkt wyjścia do 

rysowania postaci człowieka. W trakcie lekcji skupiano się na rysowaniu i ko-

piowaniu gotowych wzorów i modeli, co miało służyć rozwijaniu sprawności 

manualnej uczniów (Dormus, 1998, s. 109). Istotne zmiany w tym zakresie po-

jawiły się na początku XX w. pod wpływem zmian w programach w gimnazjach 

klasycznych w Austrii z 1908 r. Wówczas dostrzeżono znaczenie rysunku od-
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ręcznego, który uznano za drogę do świadomego postrzegania i pojmowania 

rzeczywistości, a także kształcenia wyobraźni (Dormus, 1998, s. 126). Rysunek 

od roku szkolnego 1910/1911 stał się przedmiotem obowiązkowym w gimna-

zjum niższym w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Doceniono jego ważną rolę 

w dopełnieniu wykształcenia, zwłaszcza przy wypracowaniu u uczniów smaku 

artystycznego i twórczej samodzielności (Okólnik c. k. RSK…, 1909, nr 34, 

s. 747; T. Motzke, 1908, s. 334–338). Dopóki nie uznano, że nauka rysowania 

ma być spontanicznym i naturalnym procesem, stosowano wzory rysunkowe.  

Dodatkowymi językami, które nauczono, były: język francuski i ruski 

(z wyjątkiem sytuacji, gdy był on podstawowym językiem wykładowym) oraz 

sporadycznie język angielski. Początkowo do nauki francuskiego języka stoso-

wano podręczniki krakowskich nauczycieli: Jana Amborskiego (1893, 1894, 

1895,1896, 1897) i Augusta Świtkowskiego (1865, 1871, 1873, 1878, 1883), 

a następnie Stanisława Węckowskiego (1907, 1908, 1910).  

W programie nauczania języka ruskiego poza nauką czytania, pisania i mó-

wienia znalazła się też znajomość historii literatury ukraińskiej, najważniejszych 

utworów prozatorskich i poetyckich, łącznie z ich deklamacją. W nauczaniu 

języka ruskiego korzystano z podręczników Aleksandra Barwińskiego (1871, 

1905), Bohdana Łepkija (1904) i Henryka Ogonowskiego (1881).  

Podsumowanie 

Przedstawione wybrane przykłady podręczników do podstawowych i dodat-

kowych przedmiotów szkolnych pozwalają stwierdzić, iż okres autonomii gali-

cyjskiej w sferze piśmiennictwa podręcznikowego dla szkół średnich przeszedł 

znaczącą ewolucję. Początki polskiego pisarstwa ograniczały się do opracowań 

i przekładów (głównie z języka niemieckiego), a następnie pojawiały się pierw-

sze próby tworzenia oryginalnych własnych książek. Proces ten uwidocznił się 

zwłaszcza w latach 80. XIX w. Natomiast lata 90. były okresem pełnego rozwo-

ju i początku pracy nad doskonaleniem już wydanych książek.  

Konsolidacja polskiej inteligencji wokół problematyki podręczników dla 

szkół średnich, zaangażowanie środowisk naukowych obu uniwersytetów 

w proces pisania podręczników pozwoliły na stworzenie nowoczesnych pod-

ręczników, które przeszły próbę czasu i wykorzystywane były jeszcze w okresie 

dwudziestolecia międzywojennego. Przykładowo były to podręczniki Baraniec-

kiego, Lewickiego, Łomnickiego, Rostafińskiego, Samolewicza, Semkowicza, 

Soleskiego czy Zakrzewskiego.  
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