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OD REDAKCJI 

Wydanie numeru specjalnego kwartalnika naukowego „Edukacja – Technika 

– Informatyka” w 2018 r. wynika z konieczności przypomnienia i uświetnienia 

150. rocznicy powołania w 24 stycznia 1868 r. Rady Szkolnej Krajowej (RSK) 

w Galicji – nowego organu administracji szkolnej, któremu powierzono zadanie 

reformy oświaty w zaborze austriackim. W przededniu tej rocznicy 23 stycznia 

2018 r. została zorganizowana konferencja naukowa przez Podkarpackiego Ku-

ratora Oświaty, Wojewodę Podkarpackiego oraz pracowników naukowych 

z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. W tomie materiałów 

prezentujemy najważniejsze wystąpienia z tej konferencji. 

Małgorzata Rauch przedstawia pierwszy rok działalności RSK oraz jej zma-

gania o zakres kompetencji i kształt przyszłego szkolnictwa, którego podstawą 

były dążenia środowisk społecznych do niepodległości i odbudowywania polsko-

ści. Używa przy tym trafnego porównania, iż RSK „jest ona «matką» Kuratorium 

Okręgu Szkolnego Lwowskiego, bo 8 II 1921 decyzją Ministerstwa Wyznań Reli-

gijnych i Oświecenia Publicznego została przekształcona w Kuratorium Okręgu 

Szkolnego Lwowskiego, a «babką» Kuratorium Okręgu Szkolnego Rzeszow-

skiego, które zakładali pracownicy Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego 

latem i jesienią 1944 r.”. 

Roman Pelczar omawia trudności w działalności RSK w Galicji w pierw-

szym dziesięcioleciu jej funkcjonowania: „w pierwszej kolejności musiała włą-

czyć się w działania zmierzające do usystematyzowania sieci szkół ludowych 

wprowadzonych ustawami oświatowymi z przełomu lat 60. i 70. XIX w. Dopie-

ro w drugiej kolejności zajęła się tworzeniem szkół w miejscowościach, które 

ich do tej pory nie miały”. 

Edmund Juśko uzasadnia działalność RSK jako instytucji publicznej, której 

dokonania są tak wielkie, „że trudno sobie wyobrazić sytuację, w której przy-

szłoby budować system oświatowy II Rzeczypospolitej bez jej dokonań. (…) 

W zaborze austriackim to dzięki Radzie i przeważającej części jej działaczy 

najwcześniej dokonały się zmiany, które miały istotny wpływ na dalszy rozwój 

szkolnictwa polskiego budowanego po roku 1918”.  

Ewa Leniart porusza sprawę konieczności budowania jednolitego systemu 

nadzoru nad edukacją w Polsce po odzyskaniu niepodległości w 1918 r., pisząc, 

iż „przed organami państwa stanęło bowiem wyzwanie ujednolicenia kształtu 

edukacji na terenach dawnych dzielnic zaborczych. Kluczem do osiągnięcia tego 
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celu, było stworzenie sprawnie działającego i posiadającego skuteczne narzędzia 

aparatu nadzoru”. 

Tomasz Warzocha i Wojciech Walat podkreślają, że tylko dzięki determina-

cji i uporowi polskich (polskojęzycznych) naukowców i pedagogów – pomimo 

przywiązania do drobiazgowości i funkcjonowania w zbiurokratyzowanym sys-

temie szkolnym c.k. – do końca okresu autonomicznego udało się nie tylko spo-

lonizować, ale stworzyć dobrze opracowane i wydane podręczniki dla polskich 

gimnazjów. „Decydującym czynnikiem dynamicznego rozwoju podręczników 

stosowanych w gimnazjach Galicji w II połowie XIX i na początku XX wieku 

było podjęcie akcji wydawniczej przez dwa stowarzyszenia: Towarzystwo Pe-

dagogiczne i Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych. Towarzystwa te były 

w tym czasie największymi wydawcami podręczników. Od strony nadzoru pe-

dagogicznego odegrała Komisja Podręczników Szkolnych przy Radzie Szkolnej 

Krajowej”.  

Stanisław Domoradzki przypomina działania profesorów matematyków – 

Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu we Lwowie podejmowane na rzecz 

kształcenia matematycznego w gimnazjach: „Umiejętnie wykorzystali przychyl-

ność Krajowej Rady Szkolnej – instytucji powstałej po uzyskaniu autonomii 

w Galicji, która wprowadziła język polski jako język wykładowy. Działania te 

spowodowany duży wzrost kultury matematycznej we Lwowie na przełomie 

wieków”.  

Andrzej Niedojadło podkreśla wpływ, jaki miała RSK na początki tworzenia 

się państwa i szkolnictwa polskiego oraz wychowania narodowego: „Pomimo 

początkowej niechęci do władz centralnych, RSK zarządziła palące zmiany 

w programach nauczania i obowiązkowe uczestnictwo młodzieży szkolnej 

w nabożeństwach odprawianych za wolną ojczyznę. Zwracała uwagę, aby 

w programach i podręcznikach nauczania znalazły się treści i bohaterowie 

wspomagający narodowy model wychowania”. 

Zachęcamy Czytelników do krytycznej analizy i przygotowania tekstów po-

lemicznych w odniesieniu do różnorodnej tematyki badań edukacyjnych – 

w tym przypadku z zakresu historii instytucji oświatowych – poruszanej na ła-

mach kwartalnika. 

 

 
 

  

 


