
Wstęp

W wieku XIX i na początku XX prasa docierała do stosunkowo wąskiej grupy 
odbiorców. Szacunkowo podaje się, że na przełomie stuleci czytało ją około 10–
15 procent społeczeństwa polskiego1. Rozpowszechniana była drogą indywidual-
ną i instytucjonalną. W pierwszym przypadku nabywanie wydawnictw prasowych 
odbywało się głównie poprzez abonowanie, prenumeratę pocztową lub zakup 
w specjalnych punktach sprzedaży, w drugim kontakt z czasopismami zapewniały 
organizacje społeczno-kulturalne i oświatowe, które starały się przybliżać słowo 
drukowane jak największej liczbie czytelników. Na obszarze zaboru pruskiego 
działalność taką prowadziło Towarzystwo Czytelń Ludowych, mające na celu 
uprzystępnianie dobrych i pouczających książek, a także periodyków. Podobną 
rolę odgrywało w Galicji Towarzystwo Szkoły Ludowej, natomiast w Królestwie 
Polskim – Polska Macierz Szkolna. Te dwa stowarzyszenia wskazane jako ostat-
nie (choć ich zasadniczym zadaniem nie było szerzenie czytelnictwa) powoływały 
pod własnym szyldem biblioteki i wypożyczalnie2. 

Oferta prasowa w omawianym okresie ulegała systematycznemu poszerza-
niu, a w pierwszych latach wieku XX można już mówić o ukształtowaniu się różno-
rodnych typów wydawnictw periodycznych. Wymienić tu należy w szczególności: 
czasopisma codzienne, społeczno-polityczne, społeczno-kulturalne, literackie, ar-
tystyczne, kobiece, dla ludu, naukowe, popularno-naukowe, fachowe, katolickie, 
sportowe, dla dzieci i młodzieży3. 

W dobie popowstaniowej, podobnie jak poważna część oficyn wydawni-
czych, które kierowały się w podejmowaniu decyzji o druku poszczególnych pozy-
cji książkowych wypracowywanymi przez siebie programami oświatowymi, spory 
odsetek edytorów prasy rozstrzygając o zamieszczanych na jej łamach treściach, 
odwoływał się do własnych, mniej lub bardziej skonkretyzowanych projektów do-
tyczących konieczności szerokiej edukacji społeczeństwa.

Warto podkreślić, że czasopiśmiennictwo, zwłaszcza przełomu XIX i XX w., 
odgrywało istotną rolę w wychowaniu czytelników, którzy mieli z nim stały kontakt. 
Wskazać tu należy przede wszystkim na zdobywanie różnorodnych informacji, 

1 J. M y ś l i ń s k i, Prasa polska w dobie popowstaniowej, [w:] J. Ł o j e k, J. M y ś l i ń s k i, 
W. W ł a d y k a, Dzieje prasy polskiej, Warszawa 1988, s. 51.

2 M. I w a n i c k i, Społeczna działalność pozaszkolna nauczycieli szkół powszechnych w Pol-
sce w latach 1918–1939, Olsztyn 1984, s. 100, 113, 126–127. 

3 Prasa polska w latach 1864–1918, red. J. Łojek, Warszawa 1976, s. 14–133.
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„budowanie” lub poszerzanie wiedzy, kształtowanie światopoglądu, wprowadza-
nie w kulturę, budzenie i utrwalanie świadomości narodowej. Biorąc pod uwagę 
funkcje, jakie pełniły w tym czasie periodyki, nie bez racji można wyrazić pogląd, 
że tkwi w nich rozległy zasób informacji przydatnych do rekonstrukcji dziejów 
oświaty i wychowania. 

Dla odbiorcy prasy obcowanie z tego typu wydawnictwami, w przeciwieństwie 
do dzieł literackich, trwa zazwyczaj krótko. Do książek wielokrotnie się powraca 
(czyta, przegląda), ustawia się je na półkach, kolekcjonuje. Czasopismo ze wzglę-
du na swoją specyfikę, polegającą na przekazywaniu bieżących wiadomości, re-
jestruje najczęściej wszystko to, co ma miejsce „teraz”, w bliższym bądź dalszym 
otoczeniu. Następnego dnia, za tydzień czy miesiąc przynosi nowe treści, od-
noszące się do czasowego kontekstu. Pojawienie się kolejnego numeru pisma 
wypiera, a zwykle eliminuje wcześniejszy. To, co dla czytelnika prasy staje się 
z czasem nieaktualne, dla badacza przeszłości edukacyjnej ma istotne znacze-
nie. Czasopisma odnotowują te fakty, zjawiska i zdarzenia, które często z powodu 
swej ulotności nie pozostawiły po sobie innego śladu. Stąd periodyki traktowane 
są obecnie jako materiał źródłowy, który w badaniach z zakresu historii wychowa-
nia nie tylko stanowi uzupełnienie innych grup źródeł, ale coraz częściej staje się 
źródłem podstawowym. 

Niniejsza książka tematycznie wyrasta z podjętego kilka lat wcześniej projek-
tu badawczego, którego rezultatem były wydane w 2010 r. trzy publikacje poświę-
cone problemowi czasopiśmiennictwa jako źródła do historii edukacji i nawiązuje 
do niego4. Jest ona pierwszą z kolejnych trzech monografii, w których zostały 
zamieszczone artykuły, ukazujące możliwości czerpania wiedzy z różnorodnych 
wydawnictw ciągłych, ukazujących się w XIX i początkach XX w. Kolejne tomy 
prezentować będą zawartość prasy z lat międzywojennych oraz drugiej połowy 
XX i początków XXI w.5

Kiedy oddawano do rąk czytelników pracę z wcześniejszego trzyczęścio-
wego cyklu pt. Czasopiśmiennictwo XIX i początków XX wieku jako źródło do 
dziejów wychowania, jej redaktorzy tak pisali o czasopismach, do których od-
woływali się poszczególni autorzy artykułów: „Przyczyniają się one do uzupeł-
niania dotychczas wykorzystywanego katalogu periodyków czasopismami, które 
mogą odegrać ważną rolę w rekonstrukcji dziejów szkolnictwa, oświaty i edukacji. 
Z pewnością jest to jeszcze dalece niekompletny obraz czasopiśmiennictwa XIX 
stulecia i początków wieku XX […], ale pokazuje, jak wielki potencjał tkwi w tego 
typu publikacjach, stawiając tym samym wyzwania do kontynuowania poszuki-
wań we wspomnianym kierunku”6. 

4 Czasopiśmiennictwo XIX i początków XX wieku jako źródło do historii edukacji, red. I. Mi-
chalska, G. Michalski, Łódź 2010; Czasopiśmiennictwo okresu Drugiej Rzeczypospolitej jako źródło 
do historii edukacji, red. I. Michalska, G. Michalski, Łódź 2010; Czasopiśmiennictwo drugiej połowy 
XX wieku jako źródło do historii edukacji, red. I. Michalska, G. Michalski, Łódź 2010.

5 Addenda do dziejów oświaty. Z badań nad prasą Drugiej Rzeczypospolitej, red. I. Michalska, 
G. Michalski, Łódź 2013; Addenda do dziejów oświaty. Z badań nad prasą drugiej połowy XX i począt-
ków XXI wieku, red. I. Michalska, G. Michalski, Łódź 2013.

6 Czasopiśmiennictwo XIX i początków XX wieku…, s. 7.
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Wydawany tom należy więc traktować jako suplement poszerzający „listę” 
periodyków, których zawartość treściowa może służyć odkrywaniu edukacyjnej 
przeszłości. Składa się z trzech części, a jego struktura ma charakter proble-
mowy. W części pierwszej, zatytułowanej Stan rzeczywisty i postulaty dotyczą-
ce szkolnictwa, zostały przedstawione: możliwości wykorzystania czasopism 
społeczno-ekonomicznych Królestwa Polskiego do badania dziejów szkolnictwa 
i oświaty (Jarosław Kita), edukacja ludności wiejskiej w tygodnikach społeczno-
-kulturalnych Królestwa Polskiego (Emilia Maciejewska), prasa warszawska jako 
materiał źródłowy do rekonstruowania dziejów oświaty zakopiańskiej (Radosław 
Kuty), zagadnienia edukacyjne w galicyjskim „Naprzodzie” (Wiesław Jamrożek), 
alternatywne spojrzenia na szkolnictwo średnie w Galicji w dziennikach i tygo-
dnikach (Tomasz Pudłocki), problemy oświaty i edukacji w tarnowskim periodyku 
ekonomiczno-społecznym „Orzeł” (Anna Pachowicz), kwestie oświatowe w au-
striackich schematyzmach wojskowych (Wacław Szczepanik) oraz wschodnio-
pruskie szkolnictwo średnie w dzienniku „Köningsberger Hartungsche Zeitung” 
(Tomasz Chrzanowski).

Część drugą pt. Upowszechnianie problemów oświaty i kultury otwiera ar-
tykuł prezentujący zasłużonych redaktorów czasopisma „Muzeum” (Władysława 
Szulakiewicz). Dwa kolejne ukazują treści wspomnień pośmiertnych w periodyku 
„Szkoła” i ich przydatność do badań nad historią nauczycielstwa galicyjskiego 
(Adam Świątek) oraz poglądy prawników na temat roli oświaty w procesie moder-
nizacji społeczeństwa polskiego w prawniczych i społeczno-kulturalnych wydaw-
nictwach ciągłych (Aneta Bołdyrew). Kolejne rozważania dotyczą edukacyjnej roli 
ilustracji w prasie dla dzieci i młodzieży (Ewa Skotniczna).

W części trzeciej, noszącej tytuł Kobieta w społeczeństwie i jej powinności 
wobec rodziny, zamieszczono artykuły poruszające zagadnienia: tematyki kobie-
cej w czasopismach rosyjskich (Magdalena Dąbrowska), rodziny i jej obowiąz-
ków wobec dzieci w periodykach codziennych (Stefania Walasek), wychowania 
w „Dwutygodniku dla Kobiet” (Monika Nawrot-Borowska) oraz wizerunku kobiety 
w wybranych pismach kobiecych i rodzinnych Królestwa Polskiego (Barbara Ka-
linowska-Witek).

Redaktorzy




