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WST P

Galicja jest niew tpliwie kolebk  zawodowego ruch nauczycielskiego na 

ziemiach polskich. To tu ju  pod koniec XIX w. zacz y powstawa  organizacje 

o charakterze zwi zków zawodowych, które bra y w obron  g ównie nauczycieli 

szkó  ludowych przed nadu yciami ze strony w adz o wiatowych, d y y do pod-

niesienia spo ecznej rangi zawodu nauczyciela i organizowa y wsparcie material-

ne swoim cz onkom. Powstanie tych organizacji by o potrzeb  chwili i zwi zane 

by o ze specyÞ k  ówczesnej Galicji. Z jednej strony w tpliwa w swoim kszta cie 

autonomia galicyjska pozwala a na rozwijanie kultury narodowej i gwarantowa a 

nauczanie w j zyku narodowym, a z drugiej strony wszechpot ny konserwatyzm 

spo eczny w po czeniu z serwilizmem t umi y wszelk  my l post pow  i sta y na 

stra y utrwalonego od lat porz dku spo ecznego, w którym nierówno ci nie tylko 

stanowe ale narodowe i zawodowe by y zjawiskiem powszechnym. Ja niepa sko , 

wielebno  i tytu omania by y zewn trznym przejawem g boko zakorzenionych 

w wiadomo ci spo ecznej ró nic spo ecznych. Wida  to wyra nie w szeroko ro-

zumianej o wiacie galicyjskiej. Autonomia da a mo liwo  nauczania w j zykach 

narodowych, ale ten fakt nie wp yn  zasadniczo na zmiany oblicza ideowego 

szko y. Prowadzona przez d ugie lata przemy lna i systematyczna germanizacja 

odnios a swój skutek i doprowadzi a do zatarcia wiadomo ci narodowej, któr  

zast pi a wiadomo  wiernopodda czej egzystencji. Dotyczy o to zw aszcza naj-

ni szych warstw spo ecznych, przede wszystkim ch opstwa. Dopiero pod koniec 

XIX w. wyniku radykalizacji wsi, g ównie poprzez ruch ludowy, ch op galicyj-

ski dowiedzia  si , e jest Polakiem. W procesie tym szko a mia a ograniczone 
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mo liwo ci oddzia ywania. W adza autonomiczna nie zdoby a si  bowiem na 

opracowanie oryginalnych planów nauczania dla polskiej szko y w duchu tradycji 

narodowej. Zasadnicza zmiana dotyczy a j zyka nauczania, co w praktyce ozna-

cza o, e tak samo jak przed autonomi  chwalono zaborc , tylko teraz po polsku. 

Habsburska germanizacja by a niezwykle skuteczna, zw aszcza na elementarnym 

poziomie nauczania. Nauczyciel ludowy, n kany nieustannym nadzorem ze stro-

ny w adz o wiatowych, ko cio a i dworu, niewiele móg  tu zmieni . Wprawdzie 

propaganda rz dowa podkre la a jego dziejow  misj , jako krzewiciela o wiaty 

w ród ch opstwa dla dobra kraju, ale jednocze nie widziano w nim stró a stare-

go porz dku, z czym zgadza a si  cz  nauczycieli: Rozpowszechniaj c wiedz , 

rozprószamy ciemno ci, w których jeszcze masy narodu ton . Strze my si  tylko 

nie wprowadza  samowoli i bezrz du, bo to by y tak e g ówne przyczyny naszego 

upadku, ale strzeg c karno ci i pos usze stwa dla w adzy, na ladujmy zacnych 

przodków naszych1. Problemy ideologiczne i sprawy szkolne nie absorbowa y tak 

nauczyciela jak kwestie bytowe. W tym wzgl dzie dyskryminacja zawodowa by  

a  ra ca. Pensja nauczyciela by  jedn  z najni szych w ród oÞ cjalnie wykonywa-

nych zawodów. Nie wystarcza a na pokrycie kosztów utrzymania, st d te  g odu-

j cy nauczyciele nie nale eli do rzadko ci, a wypadki cz stych samobójstw odno-

towywa a prasa nauczycielska. Z materialn  pauperyzacj  sz a w parze spo eczna 

degradacja nauczyciela ludowego. Lekcewa y a go nie tylko w adza o wiatowa, 

ale równie , co by o szczególnie bolesne, rodowisko, w którym pracowa . Dla 

ch opa galicyjskiego szko a by a, cz sto kosztownym utrapieniem, a jej uosobie-

niem by  nauczyciel. W tamtych czasach nie dziwi y nikogo aroganckie i lekce-

wa ce zachowania w stosunku do nauczycieli, zw aszcza nauczycielek, a nawet 

Þ zyczna przemoc. Spo eczne lekcewa enie zawodu nauczyciela ludowego przeja-

wia o si  tak e w zakazie wst pu do kasyn urz dniczych. Lekcewa yli go tak e 

koledzy po fachu, czyli nauczyciele szkó  rednich. Takie by y realia galicyjskie, 

w których nauczyciel ucz cy na wy szym poziomie, z regu y dzieci bogatszej 

cz ci spo ecze stwa, by  traktowany z szacunkiem, a i jego pobory by y znacznie 

wy sze. Odcina o si  nauczycielstwo „szkó  wy szych” od swoich kolegów nawet 

poprzez w asn  organizacj  zawodow . 

Zahukany propagand , osaczony dyskryminuj cym prawodawstwem, podda-

ny systematycznej kontroli inspektorów, inwigilowany przez rodowisko ko ciel-

ne i dworskie, walcz cy o przetrwanie szuka  nauczyciel galicyjski sojusznika 

w beznadziejnej nieraz sytuacji. Jedynym oparciem mog a by  jego w asna grupa 

zawodowa, znaj ca problemy codziennego ycia i poszukuj ca dróg wyj cia z te-

go amoku. rodowisko to, wzorem nauczycieli szkó  rednich, podj o zdecydo-

wane dzia ania w kierunku stworzenia organizacji maj cych sta  na stra y jego 

interesów i o nie walczy . 

1 Co rozumiemy przez samodzielno , jakie ma ona znaczenie w szkole ludowej i jak j  budzi  i kszta ci  

u dzieci? „Szkolnictwo Ludowe” 1893, nr 4, s. 57.
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GALICYJSKIE ORGANIZACJE NAUCZYCIELSKIE NA PRZE OMIE XIX 

I XX WIEKU 

Za jedn  z pierwszych organizacji nauczycielskich na ziemiach zaboru au-

striackiego uznaje si  powsta e w 1868 r. Towarzystwo Pedagogiczne 2. Powstanie 

tej organizacji by o spe nieniem oczekiwa  nauczycielstwa galicyjskiego. Nic 

te  dziwnego, e w pocz tkowym okresie dzia ania w szeregi tej organizacji 

wst powali licznie tak e nauczyciele ludowi. Ich nap yw zaniepokoi  profesorów 

gimnazjalnych, którzy poczuli si  rzekomo zmarginalizowani i zacz li przejawia  

tendencje od rodkowe3. Bez porównania lepsza sytuacja materialna i ambicje za-

wodowe nauczycieli szkó  wy szych utrudnia y harmonijne wspó dzia anie ca ego 

rodowiska nauczycielskiego. Ostatecznie separatyzm profesorów doprowadzi  do 

powstania w 1884 r. Towarzystwa Nauczycieli Szkó  Wy szych 4. Organizacja ta 

mia a niew tpliwe zas ugi w rozwoju szkolnictwa redniego i polskiej nauki. Dzia-

a a formalnie do 1945 r. Przej cie Towarzystwa Pedagogicznego na pozycje kon-

serwatywne i akceptacja polityki o wiatowej rz du zniech ci y do tej organizacji 

nauczycielstwo ludowe. Porzuceni przez kolegów ze szkó  wy szych, przyst pili 

do zak adania w asnych organizacji, g ównie o programach socjalnych i samopo-

mocowych. Trzeba tu podkre li , e inicjatywa organizowania si  nauczycielstwa 

wysz a z grona nauczycielek, które z racji p ci by y dodatkowo dyskryminowane 

na terenie szko y. W 1873 r. powsta o w Krakowie Stowarzyszenie Nauczycielek, 

które sta o si  wzorem organizacyjnym dla nauczycieli z innych miast 5. W 1885 r. 

powsta o Towarzystwo Wzajemnej Pomocy nauczycieli i nauczycielek okr gu 

stanis awowskiego i t umackiego6 [pisownia nazw organizacji nauczycielskich 

wymienionych w artykule jest zgodna z ich zapisem w oryginalnych dokumen-

tach – red.]. Takich organizacji powsta o kilka, ze wzgl du na lokalny charakter 

i brak materia ów ród owych nie sposób ich wszystkich odnotowa . Bardziej 

pr n  dzia alno  prowadzi o Towarzystwo wzajemnej pomocy nauczycieli 

i nauczycielek szkó  ludowych okr gu boche skiego (1897)7, Towarzystwo Wza-

2 Protokó  pierwszego posiedzenia zgromadzenia Pedagogicznego we Lwowie z dn. 24 II 1868 r., „Szko-

a” 1868, s. 215–221. 
3 M. Warmski, Towarzystwo Nauczycieli Szkó  Wy szych, Lwów, Nak adem TNSW z Drukarni Szcz sne-

go Bednarskiego, 1894, s. 3–6.
4 A. Karbowiak, Towarzystwo Nauczycieli Szkó  Wy szych 1884–1908, Lwów 1908, dodatek do „Mu-

zeum” 1909, s. 6. 
5 Stowarzyszenie nauczycielek w Krakowie, Kraków 1913, s. 1–3; K. Dormus, Pierwsze zawodowe stowa-

rzyszenia nauczycielek galicyjskich i ich wp ywy na ówczesne ycie szkolne, w: W kr gu dawnych i wspó cze-

snych teorii wychowania. Ucze  – szko a – nauczyciel, red. K. Dormus i R. l czka, Kraków, Wydawnictwo 

Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012, s. 472.
6 S. Truchim, E. Pogórska, Z pocz tków zawodowego ruchu nauczycielskiego, Warszawa, PZWS, 1958, 

s. 173.
7 Statut Towarzystwa wzajemnej pomocy nauczycieli i nauczycielek szkó  ludowych okr gu boche skie-

go, Kraków, Drukarnia L. Anczyca, 1897. 
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jemnej Pomocy Nauczycieli i Nauczycielek szkó  ludowych powiatu brodzkiego 

(1888)8, Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Nauczycieli i Nauczycielek Miejskich 

Szkó  Ludowych we Lwowie (1889), Stowarzyszenie nauczycielek w Krakowie 

(1891)9, Towarzystwo Nauczycieli Ludowych w Galicji z siedzib  Nowym S czu 

(1894) i Towarzystwo Nauczycieli Ludowych m. Lwowa (1896). Dwie ostatnie or-

ganizacje rozwin y szerok  i ró norodn  dzia alno  w rodowisku nauczycieli 

ludowych. Lwowskie Towarzystwo w latach 1894–1904 wydawa o w asne czaso-

pismo pt. „Gazeta Nauczycielska”. Organizacja s decka odegra a bardzo wa n  

rol  w rozwoju ruchu nauczycielskiego w Galicji. Jej geneza si ga roku 1892, kie-

dy pojawi  si  projekt jej powo ania. Jednak dopiero w atmosferze pogarszaj cych 

si  stosunków pomi dzy nauczycielstwem a w adzami o wiatowymi w okresie 

jubileuszowego zjazdu TP dosz o do powo ania nowej organizacji, której organem 

sta o si  „Szkolnictwo Ludowe”. 

W 1903 r. przy krakowskim oddziale Towarzystwa Pedagogicznego powsta o 

Towarzystwo Nauczycieli i Nauczycielek Szkó  Ludowych i Wydzia owych, któ-

remu przewodniczy  Stanis aw Nowak10. Pomniejszych organizacji powsta o jesz-

cze kilka. W 1904 r. powsta o Stowarzyszenie Krajowe Ognisko Nauczycielskie 

– ku podnoszeniu dobrobytu w ród nauczycieli i popieraniu przemys u krajowe-

go, którego siedzib  by  Lwów, a w 1906 r. Okr gowa Samopomoc Nauczycieli 

w Kro nie11. Kraków odgrywa  wa n  rol  w organizacji ruchu nauczycielskiego. 

Tu dzia a y sekcje Towarzystwa Pedagogicznego, TNSW i wspomniane Towarzy-

stwo Nauczycieli i Nauczycielek Szkó  Ludowych, które zainicjowa o powstanie 

jednej organizacji nauczycielskiej dla Galicji. D enia zjednoczeniowe przynios y 

efekt i ostatecznie 28 grudnia 1905 r. powo ano Krajowy Zwi zek Nauczycielstwa 

Ludowego (dalej: KZNL), na czele którego stan  S. Nowak. Organizacja zyska a 

niemal powszechne poparcie nauczycieli ludowych, co nie znaczy, e procesy kon-

solidacyjne zosta y tym samym zako czone. W dalszym ci gu powstawa y lokal-

ne organizacje, czego dowodem jest powo anie do ycia Polskiego Towarzystwa 

Nauczycieli szkó  ludowych w Rzeszowie 12 czy samopomocowego Towarzystwa 

„Pomocy kole e skiej nauczycieli i nauczycielek publicznych szkó  ludowych po-

spolitych i wydzia owych w powiecie politycznym podgórskim” 13. 

8 Statut Towarzystwa wzajemnej pomocy nauczycieli i nauczycielek, powiatu brodzkiego, Brody, Nak a-

dem Towarzystwa z Drukarni Feliksa Westa, 1888. Statut zosta  zatwierdzony 19 X 1888 r.
9 Statut Stowarzyszenie nauczycielek w Krakowie uchwalony na walnym zgromadzeniu w dniu 22 Lutego 

1891 roku, Kraków, Drukarnia „Czasu”, 1891.
10 Z. Niemiec, Krajowy Zwi zek Nauczycielstwa Ludowego w Galicji (1905–1919), w: Szkice z dziejów 

Zwi zku Nauczycielstwa Polskiego, Warszawa, Zw. Naucz. Pols. Druk. B-cia Drapczy scy, 1939, s. 20.
11 E. Podgórska, Krajowy Zwi zek Nauczycielstwa Ludowego w Galicji 1905–1918, Warszawa, NK, 1973, 

s. 154, przyp. 36. 
12 Statut Polskiego Towarzystwa Nauczycieli Szkó  Ludowych w Rzeszowie, Rzeszów, Nak adem Tow. 

Nauczycieli Szkó  Ludowych z Drukarni J. A. Pelara, 1909. Statut zosta  zatwierdzony przez c.k. Namiestnictwo 

we Lwowie 4 XI 1909 r.
13 Statut Towarzystwa wydano w Krakowie w 1914 r.
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SPO ECZNO-EKONOMICZNE ASPEKTY DZIA ALNO CI ORGANIZACJI 

P y my raczej z pr dem czasu! Pierwszym warunkiem jest utrzymanie swo-

jego ja, zdobycie bytu, a potem d enie do idea ów, bo przy g odnym o dku 

trudno ni  o idea ach 14. Ten fragment artyku u zamieszczonego na amach 

„Szkolnictwa Ludowego” w 1894 r. najlepiej obrazuje sytuacj , jaka panowa a 

w ród nauczycieli ludowych, a tym samym oblicze ideowe powstaj cych w tym 

czasie organizacji nauczycielskich. To brutalna prawda, ale zaspokojenie g odu 

Þ zycznego by o dominuj c  ideologi  dla wi kszo ci nauczycieli, i pod takimi 

has ami pocz tkowo si  jednoczyli. Z warunkami bytowania wi za a si  szeroko 

rozumiana ideologia spo eczna, a szczególnie pozycja nauczyciela w rodowisku, 

w którym przysz o mu y  i pracowa . N dza nauczyciela mog a budzi  czasami 

lito , ale nie szacunek. Droga do szacunku i awansu spo ecznego wiod a przez 

polepszenie sytuacji materialnej. Od walki o godziwe warunki bytowania i pod-

niesienie statusu spo ecznego nauczyciela, czyli o spo eczn  sprawiedliwo , 

rozpocz y dzia alno  organizacje nauczycielskie. Ci ka sytuacja materialna 

dotyka a tak e niektórych nauczycieli szkó  rednich, jednak w tym rodowisku 

wszelkie narzekania uznawano za niestosowne, a nawet obra liwe dla tej warstwy 

zawodowej. Jak zauwa y  jeden z pierwszych historiografów TNSW, zabieganie 

o sprawy materialne […] nale  do najprzykrzejszych obowi zków Towarzystwa 

i jego Wydzia u; le y w tem nies ychane upokorzenie, dla ludzi stoj cych na tym 

stopniu wykszta cenia15. adnej samopomocy czy wsparcia materialnego nie 

uwzgl dniono w Statucie Towarzystwa16. Jednak bezwzgl dna rzeczywisto  

z ama a dum  nauczycieli szkó  rednich i tak e ich zmusi a do rozwijania dzia-

alno ci samopomocowej.

Tworzenie wspólnych kas, udzielanie zapomóg w trudnych sytuacjach, orga-

nizowanie akcji charytatywnych – to cel dzia ania pierwszych organizacji nauczy-

cielskich. Potwierdza to zapis w Statucie jednego z najstarszych towarzystw sa-

mopomocowych w Brodach. Zapis ten niemal dos ownie powtórzono w Statucie 

Towarzystwa Nauczycieli i Nauczycielek Okr gu szkolnego Stanis awowskiego 

(1885): Celem Towarzystwa jest udzielanie swoim cz onkom zapomóg zwrotnych, 

tudzie  w wypadkach s abo ci lub w innem nadzwyczajnem nieszcz ciu, – jak 

niemniej wdowom i sierotom po zmar ych cz onkach Towarzystwa, zapomóg bez-

zwrotnych17. W takim duchu utrzymany by  tak e statut Towarzystwa Nauczycieli 

Ludowych w Galicyi z siedzib  w Nowym S czu, aczkolwiek organizacja ta mia-

a szerzej zakre lone cele: […] a) popieranie szkolnictwa ludowego w ogólno ci, 

za  interesów nauczycielskich w szczególno ci, b) udzielanie wzajemnej pomocy 

14 Kilka s ów na czasie, „Szkolnictwo Ludowe” 1894, nr 33, s. 260–261. 
15 M. Warmski, Towarzystwo…, s 57. 
16 Statut Towarzystwa Nauczycieli Szkó  Wy szych, Lwów 1884. 
17 Statut Towarzystwa wzajemnej pomocy nauczycieli i nauczycielek, powiatu brodzkiego, § 3; Statut 

Towarzystwa wzajemnej pomocy nauczycieli i nauczycielek obwodu szkolnego Stanis awskiego, Stanis awów, 

Nak adem Towarzystwa, 1885, § 3.
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cz onkom tak materialnej jak i moralnej18. Krajowy Zwi zek Nauczycielstwa 

Ludowego w swojej dzia alno ci przewidzia  dodatkowo: Udzielanie zapomóg 

kole e skich i tworzenie stypendyów dla cz onków i ich dzieci 19. 

Najprostsz  form  wsparcia materialnego by y w a nie zasi ki losowe i udzie-

lanie pomocy wdowom i sierotom po zmar ych cz onkach. Nauczyciele szkó  

wy szych za o yli w tym celu oddzielny Fundusz im. A. Mickiewicza 20. rodki 

pozyskiwano g ównie ze sk adek cz onkowskich, które nawet niewysokie mog y 

by  uci liwe dla nauczycieli. Zacz to wi c szuka  innych sposobów zdobywania 

funduszy. Jednym z nich by o szukanie bogatych sponsorów. Takie rozwi zanie 

znalaz o si  w Statucie lwowskiego Towarzystwa21. Pojawi y si  te  bardziej 

ambitne rozwi zania w zakresie gromadzenia rodków Þ nansowych. W 1892 r. 

na amach „Szkolnictwa Ludowego” ukaza  si  projekt powo ania towarzystwa 

nauczycieli ludowych, które mia o zorganizowa  spó k  akcyjn  zajmuj c  si  

kolporta em podr czników i pomocy naukowych22. Ten pomys  uskutecznia y 

tak e inne organizacje, osi gaj c zaskakuj co dobre rezultaty. Najwi ksza orga-

nizacja, KZNL, by a cz onkiem spó ki „Fabryka Zeszytów Procner i ska”, prowa-

dzi a kolporta  ksi ek i materia ów szkolnych, spó k  spo ywcz , sprowadza a 

ta szy w giel z Niemiec i organizowa a wczasy dla swoich cz onków23. Zwi zek 

stara  si  zach ca  nauczycieli do zaanga owania si  w ycie gospodarcze kraju, 

poprzez […] wytwarzanie pewnych ga zi przemys u o w asnym zarz dzie lub 

spó ce 24. Wspomniane ju  towarzystwo Okr gowa Samopomoc Nauczycielska 

w Kro nie prowadzi a tak e w asn , dobrze prosperuj ca spó k  spo ywcz  25. 

Ten rodzaj aktywno ci gospodarczej w ród nauczycielstwa ludowego zosta  moc-

no zaakcentowany w Statucie Zwi zku Polskiego Nauczycielstwa Ludowego 26. 

Na podkre lenie zas uguje dzia alno  Stowarzyszenia Nauczycielek w Krako-

wie, które podj o skuteczn  akcj  zmierzaj c  do zapewnienia opieki emeryto-

wanym kole ankom. Ze zgromadzonych funduszy wybudowano te  w 1905 r. 

dom mieszkalny, który po dzi  dzie  s u y celom zwi zkowym27.

Polepszenie pozycji materialnej to wzrost rangi spo ecznej nauczyciela, czyli 

kolejny element ideologii zawodowego ruchu nauczycielskiego. W realiach gali-

cyjskich mo emy mówi  o jawnej dyskryminacji nauczyciela ludowego, g ównie 

poprzez zani one p ace w stosunku do innych zawodów. P aca nauczyciela, jak 

18 Statut Towarzystwa nauczycieli ludowych w Galicyi, Wieliczka, Nak adem Nauczycieli Ludowych 

Druk. J. Litwi skiego, 1896, s. 4.
19 Statut Krajowego Zwi zku…, § 3. 
20 M. Warmski, Towarzystwo…, s. 58.
21 Statut Towarzystwa wzajemnej pomocy nauczycieli i nauczycielek miejskich szkó  ludowych we Lwo-

wie, Lwów 1889, § 3. 
22 „Szkolnictwo Ludowe” 1892, nr 12, s. 188–190.
23 E. Podgórska, Krajowy Zwi zek…, s. 103; Z. Niemiec, Krajowy Zwi zek…, s. 39. 
24 „G os Nauczycielstwa Ludowego” 1911, nr 13–14, s. 256. 
25 Statut towarzystwa Okr gowa Samopomoc Nauczycielska w Kro nie, Krosno 1907, s. 4.
26 Statut Zwi zku Polskiego Nauczycielstwa Ludowego, Kraków 1913, pkt IV. 
27 K. Dormus, Pierwsze zawodowe stowarzyszenia…, s. 477.
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w adnym innym zawodzie, by a uzale niona od wielu czynników. W pierwszej 

kolejno ci o wysoko ci zarobków decydowa a kategoria gminy, dalej klasa, 

w której pracowa  nauczyciel, i dodatki s u bowe, wyp acane wed ug uznania 

w adz 28. W tym ostatnim przypadku nauczyciel by  skazany na indywidualne 

sympatie inspektora szkolnego. Od niego wy cznie zale a o, czy nauczyciel 

otrzyma dodatek sta owy za nienagann  s u b . Du  niesprawiedliwo ci  wobec 

nauczycielek by  tzw. podatek od macierzy stwa, potr cany w wysoko ci 10%, 

na utrzymanie nauczycielek nadetatowych, zatrudnianych w miejsce urlopowa-

nych lub chorych. Sytuacja materialna nauczyciela galicyjskiego by a najgorsza 

w niemal ca ej monarchii. Gorszy los mieli jedynie nauczyciele w Tyrolu29.

Ta nierówno  obwarowana by a prawem o wiatowym, co budzi o poczucie 

krzywdy i zrozumia y protest. Walka z niesprawiedliwym prawem by a celem 

zawodowego ruchu nauczycielskiego niemal od samych pocz tków30. W pierw-

szej kolejno ci nale a o u wiadomi  prawnie nauczycieli, tote  w statucie KZNL 

jednym z celów dzia ania by o: […] udzielanie cz onkom poucze , rad i pomocy 

prawnej przez adwokatów31. Wsparcia w tej walce udziela a prasa galicyjska, 

zw aszcza „Szkolnictwo”, na amach którego ju  w 1895 r. znalaz a si  deklaracja 

programowa: Praw nauczycieli ludowych b dziemy bronili jak dot d z nieustra-

szon  odwag  i nie spoczniemy pierwej, dok d obecny niesprawiedliwy system 

p ac i personalnych stosunków nauczycielskich, oraz ca y reakcyjny „kurs nowy” 

jaki teraz widzimy i czujemy w naszym szkolnictwie, zupe nie zmienione nie zosta-

n  32. Bardzo wyra nie zosta o to podkre lono w odezwie Towarzystwa Nauczy-

cieli i Nauczycielek Szkó  Ludowych i Wydzia owych (1905), która poprzedzi a 

powstanie Krajowego Zwi zku Nauczycielstwa Ludowego: Czy my jako paryasy 

wobec innych funkcyonariyuszów kraju i pa stwa, wobec nauczycieli wszystkich 

krajów monarchii, skazani na najci sz  prac  a najlichsz  p ac  nie znajdzie-

my ju  nigdy i nigdzie sprawiedliwo ci?33.W tym samym duchu utrzymane by o 

S owo od Redakcji, zamieszczone w pierwszym numerze „G osu Nauczycielstwa 

Ludowego”. Droga do uzdrowienia panuj cej sytuacji mia a wie  poprzez demo-

kratyzacj  stosunków, a konkretnie poprzez powo anie „trybuna u sprawiedliwo-

ci” dla nauczycieli i jawnego oceniania ich pracy34. 

Walka o równouprawnienie w dziedzinie ekonomicznej sz a w parze z postu-

latami swobód obywatelskich. KZNL stara  si  tworzy  pewn  ideologi  wokó  

28 B. Grze , Zwi zek Nauczycielstwa Polskiego wobec spraw socjalnych pracowników o wiaty i nauki 

1905–1994, „Przegl d Historyczno O wiatowy” 1995, nr 1–2, s. 113. 
29 S. Truchim, E. Pogórska, Z pocz tków…, s. 127.
30 C. Wycech, Za o enia ideowe Zwi zku Nauczycielstwa Polskiego, Warszawa, Nasza Druk., 1938, 

s. 15. 
31 Statut Krajowego Zwi zku…, § 3. 
32 „Szkolnictwo” 1895, nr 10, s. 84.
33 Cyt. za: Z. Niemiec, Krajowy Zwi zek…, s. 21.
34 Krzywdy i b dy wynikaj ce z wadliwych ustaw, mylnej ich interpretacyi, lub wadliwego wykonania 

tak ustaw, jak rozporz dze  szkolnych oraz wnioski, zmierzaj ce do usuni cia z ego, „G os Nauczycielstwa 

Ludowego” 1906, nr 11, s. 262.
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nauczycielstwa, podkre laj c jego dziejowa misj . Zamierzano rozbudza  poczu-

cie godno ci nauczyciela, jako tego, który ma w r kach rz d dusz i jest kap anem 

prawdy. Domagano si  wolno ci s owa dla nauczycieli poza murami szko y, 

a tak e swobód religijnych i praw politycznych. Ju  w 1901 r. na ogólnym wiecu 

nauczycielskim w Przemy lu po raz pierwszy pojawi y si  has a: zupe nego roz-

dzia u szko y od ko cio a i równego i bezpo redniego prawa g osowania 35. O wol-

no  wyznania i kwestie narodowe upomniano si  tak e w Programie nauczyciel-

stwa ludowego…: Ka dy nauczyciel z przyrodzonych praw swoich ma zupe n  

swobod  s u enia swemu wyznaniu (obrz dkowi) i narodowo ci wed ug swojego 

upodobania, lecz zawsze zgodnie z przewodnimi ideami zawodu nauczycielskie-

go, tj. z ide  sprawiedliwo ci, mi o ci bli niego i post pu 36. Za daniem swobód 

obywatelskich sz y zach ty do s u by obywatelskiej w yciu publicznemu. W tym 

przypadku nauczyciele mieli anga owa  si  w dzia alno  organizacji i stron-

nictw politycznych, szczerze yczliwych post powej o wiacie i nauczycielstwu, 

a dzia aj cych na drodze legalnej37, o czym przyjdzie nam jeszcze wspomnie  

w dalszej cz ci opracowania. 

D enie do polepszenia sytuacji materialnej, walka o równe prawa i swobody 

obywatelskie nie kolidowa y z d eniami do solidaryzmu spo ecznego, a w pierw-

szej kolejno ci do szukania wspólnego frontu dla organizacji nauczycielskich, 

gdy  […] tylko wiadome i jednolite dzia anie wszystkich cz onków mo e by  

uwie czone pomy lnym skutkiem38. Wszystkie organizacje bez wyj tku lansowa y 

wspólnot  interesów ponad wszelkimi podzia ami. W odezwie poprzedzaj cej 

powstanie KZNL zwracano si  […] do Kole anek i kolegów w ca ym kraju bez 

ró nic narodowo ci wyzna , p ci i stanowiska, aby solidarnie w interesie w asnym 

jako te  ca ego stanu nauczycielskiego, a tem samem w interesie dobra i przysz o-

ci narodu ockn o si  nauczycielstwo ze zniech cenia, zw tpienia a nieraz nawet 

i rozpaczy i stan o do walki ostatecznej o nasze prawa i egzystencj  ludzk  39. 

Ka dy nauczyciel i nauczycielka […] powinni czu  si  cz onkami stanu nauczy-

cielskiego40. Solidarno  nauczycielska pojmowana by a dwup aszczyznowo. Po 

pierwsze, d ono do zatarcia ró nic pomi dzy nauczycielami szkó  ludowych 

a szkó  wy szotypowych. W tej dziedzinie nie uda o si  doprowadzi  do pe nej 

jedno ci, cho  mo na by o obserwowa  wspólne akcje nauczycieli szkó  red-

nich i ludowych, chocia by w dziedzinie dokszta cania. D enia do solidarno ci 

zawodowej wykracza y poza granice Galicji. Ju  w 1899 r. przedstawiciel TNSL 

Zygmunt Mayer uczestniczy  w ogólnoaustriackim zje dzie nauczycielstwa 

35 Zjazd niemiecko-austriackich nauczycieli, „Szkolnictwo” 1901, nr 27, s. 195–196.
36 Program zawodowy nauczycielstwa ludowego w Galicji uchwalony przez Wydzia  Wykonawczy Ankiety 

dnia 28. XII. 1905 w Krakowie, opracowany przez S. Zaleskiego, „G os Nauczycielstwa Ludowego” 1906, nr 1, 

s. 9. 
37 Tam e, s. 11.
38 Program zawodowy nauczycielstwa ludowego…, s. 5.
39 Cyt. za: Z. Niemiec, Krajowy Zwi zek…, s. 21. 
40 Program zawodowy nauczycielstwa ludowego…, s. 7. 
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w Wiedniu. W 1906 r. nauczyciele niemieccy w czasie swojego pobytu w Krako-

wie byli podejmowani przez przedstawicieli nauczycielstwa ludowego, a w trak-

cie rozmowy zosta a podniesiona kwestia stworzenia zwi zku zwi zków, który 

by by si  nacisku na centralne w adze monarchii41. Idea rzucona w atmosferze 

o ywienia po wydarzeniach 1905 r., zosta a cz ciowo zarzucona i na zje dzie 

delegatów nauczycielstwa w Wiedniu (1907) do kwestii nauczycielskiego inter-

nacjonalizmu nie wracano42. Jednak ju  w roku nast pnym dokona  si  znaczny 

post p w tej dziedzinie. Na zwo anym w Pradze wiecu nauczycielskim powo ano 

Zwi zek Nauczycielstwa S owia skiego, którego wiceprezesem zosta  S. Nowak, 

a cz onkiem zarz du W. Biero ski43. 

Druga p aszczyzna, na której szukano wspólnego frontu, to kwestie narodo-

wo ciowe. Tutaj ciera y si  g ównie interesy polskich i ukrai skich nauczycieli. 

Wielonarodowo  Galicji doprowadzi a do powstania nacjonalizmów, które 

z pewno ci  by y na r k  w adzy zaborczej, widz cej w nich os abienie jedno ci 

poddanych. Organizacje nauczycielskie stara y si  t umi  niesnaski narodowo-

ciowe. Na Zje dzie Delegatów KZNL w 1906 r. uchwalono deklaracj  o wspó -

pracy z ukrai sk  Bratni  Pomoc  (Wzaimna Pomicz)44. W 1907 r. zorganizowa-

no wiec o wiatowy we Lwowie pod has em ponadnarodowej solidarno ci nauczy-

cielskiej45. Sytuacja stawa a si  coraz bardziej napi ta, co wi za o si  po cz ci 

z wydarzeniami politycznymi. Tendencje nacjonalistyczne pojawia y si  nie tylko 

w ród cz onków Bratniej Pomocy, ale nie kry o ich te  ani Polskie Towarzystwo 

Pedagogiczne, ani Ruskie Towarzystwo Pedagogiczne. Do tar  dochodzi o tak e 

w onie KZNL, co ostatecznie doprowadzi o w 1913 r. do faktycznego roz amu 

i powstania Zwi zku Polskiego Nauczycielstwa Ludowego w Galicji. Jednak 

pomimo podzia ów nierzadko interesy zawodowe bra y gór  nad nacjonalistycz-

nymi zap dami. 

D enia organizacji nauczycielskich do solidaryzmu spo ecznego napotyka-

y na równie powa ne przeszkody. Realia galicyjskie nie pozostawia y wiele do 

wyboru. Sojusz mo na by o budowa  z tworz c  si  tu klas  robotnicz , która 

pomimo s abo ci gospodarczej tej dzielnicy ros a w si . Ró nice w celach i za-

o eniach by y jednak do  znaczne, st d te  bardziej naturalnym sojusznikiem 

wydawa o si  by  ch opstwo. Ju  w 1897 r. na amach „Szkolnictwa” ukaza  si  

artyku  programowy, w którym pojawi o si  has o: W ludzie, z ludem i dla ludu 46. 

W poprawie doli ch opa dostrzegano popraw  doli nauczyciela i polepszenia sy-

tuacji szkolnictwa wiejskiego. Uchwa  o zupe nej solidarno ci pod wzgl dem 

spo eczno-politycznym ze Stronnictwem Ludowym podj to tak e na pierwszym 

41 Niemieccy pedagodzy w Krakowie, „G os Nauczycielstwa Ludowego” 1906, nr 9, s. 230.
42 Austryacki Zwi zek Nauczycielstwa Ludowego, „G os Nauczycielstwa Ludowego” 1907, s. 113. 
43 Stanowisko delegatów PTP na zje dzie nauczycielstwa s owia skiego w Pradze, „Miesi cznik Pedago-

giczny” 1908, nr 9, s. 113, 135. 
44 Sojusz nauczycielski Polsko-Ruski, „G os Nauczycielstwa Ludowego” 1906, nr 12, s. 294. 
45 Reß eksje powiecowe, „G os Nauczycielstwa Ludowego” 1907, nr 2, s. 50, 62.
46 Nauczyciel a lud, „Szkolnictwo” 1897, nr 1, s. 3–4. 
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Zje dzie Delegatów Towarzystwa Nauczycieli Szkó  Ludowych w Rzeszowie 

w 1887 r. i na kolejnym zje dzie w Stryju. Do wspólnego dzia ania z ch opstwem 

nawo ywa  tak e KZNL […] nauczyciele ludu, jak to ju  sama nazwa wskazuje, 

powinni oprze  si  przede wszystkim, na szerokich warstwach ludowych, których 

s  naturalnymi sprzymierze cami  47. W tym przypadku walka o podniesienie ran-

gi zawodu toczy a si  równolegle z walk  o godno  stanow  ch opstwa. Jednak 

sojusz nauczycielsko-ch opski by  wielce wywa ony, a organizacje nauczyciel-

skie nie mog y si  jednoznacznie okre li , któr  z opcji politycznych w onie 

samego ruchu ludowego popiera . W kwestiach politycznych sprawa by a o tyle 

skomplikowana, e zarówno KZNL, jak i pó niej Polski Zwi zek Nauczyciel-

stwa Ludowego w swoich statutach deklarowa y swoist  apolityczno . Apoli-

tyczno  deklarowa y tak e inne organizacje zwi zane z o wiat , jak chocia by 

Stowarzyszenie Zwi zek c.k. Inspektorów szkolnych okr gowych w Galicji 

i W. Ks. Krakowskiem (1909)48. W pó niejszym czasie KZNL zaleca  wspó pra-

c  z ugrupowaniami popieraj cymi spraw  nauczycieli, ale bez warunku wst pie-

nia pod sztandary ich stronnictw. Na amach „G osu…” ukazywa y si  informacje 

o programie niektórych ugrupowa , ale nie by y do jednoznaczne wezwania do 

wspó pracy z nimi. Czasami informacje te by y ze sob  sprzeczne, tak jak w cza-

sie kampanii wyborczej 1907 r., co w konsekwencji przynios o pora k  wyborcz  

nauczycieli49. Samoistnie nauczycielstwo nie przedstawia o wystarczaj cej si y 

politycznej, aby mo na si  by o z ni  liczy , a adne ugrupowanie nie przeja-

wia o te  autentycznej i bezinteresownej ch ci do wspó pracy. Da  temu wyraz 

S. Nowak na zjedzie KZNL w Rzeszowie (1910). Podj ta tam uchwa a oddawa a 

w r ce Prezydium decyzj , które stronnictwo polityczne ma popiera  w przy-

sz o ci nauczycielstwo zwi zkowe 50. Swoistym drogowskazem mia  by  artyku  

K. Notza51, ale nie odniós  on oczekiwanego rezultatu i nie dosz o do konsolidacji 

politycznej nauczycieli, w efekcie czego kolejne wybory w 1911 r. by y kl sk  

nauczycielstwa. Pojawi y si  wi c g osy nawo uj ce do zmiany dotychczasowego 

kierunku poszukiwa  sojusznika i zwrot do organizacji socjalistycznych, które 

zawsze popiera y sprawy nauczycielskie w Radzie Pa stwa 52. Mimo podejmowa-

nia ró norodnych prób i poszukiwa  praktycznie do wybuchu wojny w 1914 r. 

nauczycielstwo ludowe nie znalaz o powa nego sojusznika politycznego.

Idee szeroko rozumianego post pu przewija y si  w programach organizacji 

nauczycielskich cz sto. Ka dy nauczyciel z racji swego zawodu jest pionierem 

post pu 53. Pomniejsze organizacje ów post p uto samia y w pierwszej kolejno-

47 Program zawodowy nauczycielstwa…, s. 12.
48 Archiwum Pa stwowe w Krakowie, sygn. StGKr, 226. 
49 E. Podgórska, Krajowy Zwi zek…, s. 66.
50 Protokó  z posiedzenia komisji wnioskowej IV zjazdu KZNL 1 lutego 1906 r. w Rzeszowie, „G os Na-

uczycielstwa Ludowego” 1910, nr 10, s. 185. 
51 K. Notz, Nauczycielstwo wobec stronnictw politycznych, „Szkolnictwo” 1910, nr 25.
52 Szkolnictwo i nauczycielstwo w stosunku do polityki, „G os Nauczycielstwa Ludowego” 1912, nr 4–5, 

8–9, 10.
53 Program zawodowy nauczycielstwa…, s. 6.
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ci z podnoszeniem poziomu intelektualnego nauczycieli, a co si  z tym wi e 

– z podnoszeniem kwaliÞ kacji zawodowych. Tak e i w tej dziedzinie by y wy-

ra ne ró nice w dzia aniach pomi dzy TNSW a organizacjami nauczycielstwa 

ludowego. Nauczyciele ludowi, zatroskani o swój byt, na dalszym planie stawiali 

doskonalenie zawodowe. Ich koledzy ze szkó  rednich i wy szych nie mieli a  

tak pal cych problemów socjalnych, st d mogli si  bardziej anga owa  w dosko-

nalenie. Ponadto w ich szeregach skupia  si  wiat galicyjskiej pedagogiki, który 

tworzy  teorie na miar  szko y redniej. Podnoszenie kwaliÞ kacji i wzajemne 

wsparcie w dokszta caniu by y jednymi z kierunków dzia alno ci statutowej 

TNSW 54. Czasopismo „Muzeum” sta o si  faktycznie poradnikiem metodycznym 

w wielu przedmiotach. Tu te  toczy a si  dyskusja odno nie tre ci nauczania, pod-

r czników i charakteru wychowania. 

Organizacje nauczycielstwa ludowego, skoncentrowane na samopomocy, 

w kwestiach dokszta cania szuka y wsparcia w TNSW, które organizowa o 

im bezp atne kursy metodyczne55. Powszechn  form  praktykowan  przez or-

ganizacje nauczycielstwa ludowego by o tworzenie bibliotek pedagogicznych 

pomocnych w samokszta ceniu i organizacji ycia kulturalnego. W tym te  celu 

zak adano kó ka muzyczne, organizowano wycieczki i odczyty 56. KZNL jako 

najwi ksza organizacja organizowa  bardziej zaawansowane formy dokszta ca-

nia. Jednym z najwi kszych przedsi wzi  w tej dziedzinie by o zorganizowanie 

w 1913 r. kursów uniwersyteckich w Zakopanem. Wa n  rol  w podnoszeniu 

kwaliÞ kacji odegra o wydawane od 1912 r. czasopismo „Ruch Pedagogiczny”. 

Post p rozumiany by  tak e w szerszym zakresie, a mianowicie wi zano go 

z reformami szkolnictwa. Idea ta od samego pocz tku przy wieca a nauczycielom 

spod znaku TNSW i znalaz a si  na pierwszym miejscu w Statucie tej organiza-

cji57. W istocie dzia ania Towarzystwa by y wielop aszczyznowe, ale najistotniej-

sze by y postulaty i petycje kierowane do w adz o wiatowych, poparte licznymi 

analizami. Koncentrowa y si  one wokó  przepe nienia szkó  i liczebno ci klas, 

sieci szkolnej, wyposa enia szkó  i podr czników58. Pod koniec XIX w. niezwy-

kle o ywion  agitacj  w tej dziedzinie prowadzi o TNSL, podejmuj c stosowne 

uchwa y na kolejnych zjazdach oraz poprzez publicystyk  na amach wydawanych 

czasopism. Sponsorowa o tak e wydawnictwa zwarte. Jedna z broszur Jakiej 

reformy potrzebuje szko a ludowa w Galicji (1899), wydana nak adem Towarzy-

54 Wzajemne udzielanie sobie najnowszych zdobyczy naukowych, tudzie  spostrze e  i do wiadcze  

w praktyce nauczycielskiej, Statut Towarzystwa Nauczycielki Szkó  Wy szych, § 1, pkt. b. 
55 Sprawozdanie, „G os Nauczycielstwa Ludowego” 1909, nr 4, s. 63. 
56 Sprawozdanie z czynno ci Wydzia u Towarzystwa nauczycieli i Nauczycielek Szkó  Ludowych i Wy-

dzia owych miejskich w Krakowie za r. 1905, 1905, Kraków 1906, s. 4. 
57 Popieranie wszelkich spraw, maj cych na wzgl dzie rozwój szkó  wy szych lub dobro ich nauczycieli, 

Statut Towarzystwa Nauczycieli Szkó  Wy szych, § 1, pkt. a. 
58 B. uczy ska, Ko o krakowskie TNSW na tle prac Towarzystwa Nauczycieli Szkó  rednich i Wy szych 

1884–1939, Kraków, Wydawnictwo UJ, 1991, s. 19. 
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stwa, wywo a a spore zamieszanie i powa ne obawy w ród galicyjskich konser-

watystów 59. 

KZNL w swoich d eniach wyznaczy  sobie za cel stworzenie szko y po-

wszechnej, jednolitej, obowi zkowej i wieloletniej, czyli wieloklasowej i pu-

blicznej60. Nauczyciele d yli do zagwarantowania im mo liwo ci decydowania 

o kierunkach rozwoju szkolnictwa ludowego chocia by poprzez demokratyczne 

wybory kandydata do RSK61. Szeroko rozumiany post p mia  si  dokona  po-

przez ca y szereg wieców o wiatowych, które KZNL organizowa  cyklicznie. 

Do najg o niejszych nale a  Publiczny Grunwaldzki Wiec O wiatowy (1910), na 

którym przemawiali przedstawiciele ruchu ludowego i literaci62. Wsparcia zrze-

szonym nauczycielom udziela o Towarzystwo Szko y Ludowej. Cho  organizacja 

ta przejawia a zagadkowy stosunek do nauczycielstwa, to jednak dobro o wiaty 

ludowej bra o gór 63.

KWESTIE NARODOWE I NIEPODLEG O CIOWE

Dobro narodu cz sto przejawia o si  w programach dzia ania organizacji na-

uczycielskich. W odezwie Towarzystwa Nauczycieli i Nauczycielek Szkó  Ludo-

wych i Wydzia owych z 1905 r. wzywano nauczycieli do walki tak e w imi  do-

bra i przysz o ci narodu. Nauczyciele szkó  rednich dobra wspólnoty upatrywali 

w dzia aniach zmierzaj cych do zwi kszenia roli j zyka polskiego w nauczaniu, 

do nadania mu dominuj cej roli oraz zwracali uwag  na konieczno  opracowania 

podr cznika z wypisami. Efektem toczonych dyskusji by o wypracowanie Planu 

nauki j zyka polskiego w gimnazjach i szko ach realnych, który zosta  zatwier-

dzony przez Rad  Szkoln  Krajow  w 1889 r.64 Plan koncentrowa  si  g ównie na 

kwestiach rozwi za  metodycznych, a kwestie narodowe pogodzono z duchem 

konserwatywnej w adzy. Do swoi cie pojmowanego wychowania narodowego 

TNSW powraca o cz sto, zg aszaj c jednak postulaty mo liwe do zaakcepto-

wania w ówczesnej rzeczywisto ci politycznej. W tym duchu utrzymana by a 

broszurka P. Pyrylaka O potrzebie i rodkach kszta cenia poczucia narodowego 

u m odzie y naszej, która w 1888 r. ukaza a si  we Lwowie. Autor nawi zuj c do 

czasów Komisji Edukacji Narodowej, kiedy to obchody rocznic narodowych by y 

obowi zkowe w szko ach, proponowa  przywróci  ten zwyczaj i po o y  wi kszy 

nacisk na kontakt m odzie y z dzie ami sztuki, obiektami i pami tkami narodo-

wymi. Kwestie zwi zane z j zykiem nauczania poruszane by y te  na amach pra-

sy nauczycielskiej kierowanej do nauczycieli ludowych. W 1894 r. „Szkolnictwie 

59 S. Truchim, E. Pogórska, Z pocz tków…, s. 127.
60 Program zawodowy nauczycielstwa…, , s. 4–19. 
61 Nauczycielstwo ludowe nie ma g osu, „G os Nauczycielstwa Ludowego” 1906, s. 109. 
62 Grunwaldzki Wiec O wiatowy w Krakowie, „G os Nauczycielstwa Ludowego” 1910, nr 13–14, s. 227.
63 Sprawozdania Naczelnego Zarz du i program obecnej dzia alno ci, „G os Nauczycielstwa Ludowego” 

1907, nr 7 i 8, s. 157. 
64 B. uczy ska, Ko o krakowskie…, s. 43.
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Ludowym” pojawi  si  artyku  krytykuj cy dotychczasowy obowi zek nauczania 

j zyka niemieckiego w szko ach ludowych65. W 1908 r. bardziej mia y tekst 

pojawi  si  w „G osie Nauczycielstwa Ludowego”, w którym zawarto postulat 

zniesienia obowi zkowej nauki tego j zyka w szko ach ludowych, a zw aszcza 

w szko ach pospolitych66. 

Przybieraj ce na sile separatyzmy narodowe w monarchii habsburskiej, jakie 

pojawi y si  z pocz tkiem XX w., radykalizowa y tak e rodowisko nauczyciel-

skie, które coraz mielej zacz o stawia  dobro narodu ponad „z em koniecz-

nym”, jakim by a rzeczywisto  polityczna. Znakomicie oddaje to referat Win-

centego Biero skiego wyg oszony na Zje dzie S owia skim w Pradze: Uznajemy 

pa stwowe prawa i przepisy i spe niamy obowi zki, które nam one dyktuj , bo je 

uznawa  i spe nia  musimy […] Z tego atoli bynajmniej nie wynika, eby nam nie 

wolno by o czu  si  obywatelami narodu i ponad pisane prawa, nami rz dz cego, 

stawia  wy ej […] przyrodzone prawa narodu 67. Równocze nie w adze KZNL 

podj y kilka uchwa  dotycz cych kwestii narodowych. W 1907 r. uchwalono 

rezolucj  w sprawie obrony polsko ci w zaborze pruskim i rosyjskim68. Pot piano 

te  antypolskie akcje na Che mszczy nie i w Pozna skiem69. Mimo o ywienia po-

litycznego i przybieraj cego na sile ruchu niepodleg o ciowego nauczyciele wy-

kazywali jednak tendencje zachowawcze. W spisie odczytów wyg oszonych w po-

szczególnych ogniskach Zwi zku na przestrzeni lat 1906–1911 tylko jeden odczyt 

wyg oszony przez J. Kolonko w Jasionce w 1908 r. (Ojczyzna w yciu i dzie ach 

Mickiewicza) dotyczy  kwestii narodowo ciowych i niepodleg o ciowych70. Bier-

ne postawy nauczycieli mo na usprawiedliwia  swoistym zniewoleniem, jakiemu 

byli w dalszym ci gu poddawani. Ka dy przejaw niezale nej my li by  odczyty-

wana jako wywrotowo  i grozi  utrat  stanowiska. Z tego te  powodu niemal do 

wybuchu I wojny wiatowej ruch nauczycielski nie wysuwa  postulatów niepod-

leg o ciowych. Wizja przysz o ci narodu sformu owana przez S. Zaleskiego by a 

do  niejasna. Pisz c o koniczno ci wspó pracy z ruchem ludowym, stwierdzi  on, 

e […] by oby nadto aktem wielkiej roztropno ci politycznej w przededniu chwili, 

w której lud ujmie w swe d onie ster rz dów w pa stwie i kraju 71. Wskazywa o-

by to na wizj  rewolucji spo ecznej, ale nie zryw niepodleg o ciowy. Dopiero 

przed samym wybuchem wojny, kiedy dzia alno  organizacji paramilitarnych 

wp yn a na nastroje spo eczne, o ywi o si  tak e nauczycielstwo. Powszechnie 

organizowano obchody rocznic wa nych wydarze  z przesz o ci Polski72. Tu  

65 „Szkolnictwo Ludowe” 1894, nr 8, s. 54.
66 Prawne podstawy obowi zkowej nauki j zyka niemieckiego w szko ach ludowych, „G os Nauczyciel-

stwa Ludowego” 1908, nr 20, s. 298.
67 Wychowanie jednolite, „G os Nauczycielstwa Ludowego” 1908, nr 22, s. 344.
68 Protest Zarz du krajowego Zwi zku nauczycielstwa ludowego przeciw barbarzy skim gwa tom Prusa-

ków w ziemiach polskich, „G os Nauczycielstwa Ludowego” 1907, nr 11, s. 223. 
69 Nowy rozbiór Polski, „G os Nauczycielstwa Ludowego” 1911, nr 21–22, s, 366; 1912, s, 466.
70 E. Podgórska, Krajowy zwi zek…, s. 159, przyp. 22.
71 Program zawodowy nauczycielstwa…
72 U wst pu do nowej pracy, „G os Nauczycielstwa Ludowego” 1913, nr 1, s. 6.
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przed wybuchem wojny KZNL wezwa  wszystkich nauczycieli do wi towania 

kolejnej rocznicy powstania styczniowego. Na amach „G osu…” ukaza a si  

tak e odezwa zach caj ca do wst powania w szeregi strzelców, a nauczycieli do 

odbywania szkole  sanitarnych i instruktorskich organizowanych przez Zwi zek 

Strzelecki73. Na spotkania nauczycielskie zapraszano dzia aczy socjalistycznych 

i niepodleg o ciowych. W 1913 r. na jednym z lwowskich kursów o wiatowych 

organizowanych przez Ognisko Nauczycielskie prelegentem by  J. Pi sudski,

a E. Rydz- mig y uczestniczy  w wiecu nauczycielskim w kwietniu 1914 r.74 Nie 

ulega w tpliwo ci, e dopiero wybuch wojny i akcja legionowa wyrwa y ogó  na-

uczycielstwa galicyjskiego z wiernopodda czego marazmu i nauczyciele równie  

wzi li udzia  w tworzeniu zr bów niepodleg ego pa stwa. Julian Smulikowski, 

wiceprezes ZPNL, by  kierownikiem biura Departamentu Organizacyjnego Na-

czelnego Komitetu Narodowego. Oprócz niego w NKN pracowali: Roman Sowa, 

Andrzej Bielas i Stanis aw Nowak. Nauczyciele spod znaku ZPNL pracowali 

tak e w Centralny Biurze Szkolnym75.

PODSUMOWANIE

Pierwsze organizacje nauczycielskie w Galicji tworzy y si  na pod o u socjal-

no-bytowym. Ci kie warunki, w jakich przysz o y  nauczycielom, zw aszcza 

nauczycielom ludowym, sprawi y, e polepszenie bytu materialnego urasta o do 

rangi nadrz dnej ideologii. Nauczyciel nie móg  i nie chcia  zajmowa  si  po-

lityk  i dzia alno ci  konspiracyjn , bo grozi o to pozbawieniem i tak sk pych 

dochodów. Dopiero rosn cy w si  ruch zwi zkowy poza kwestiami materialny-

mi zwraca  tak e uwag  na godno  zawodu nauczycielskiego, na pos annictwo, 

jakie mia  nauczyciel do spe nienia w ród ludu wiejskiego, i co si  z tym wi za o 

– kwesti  doskonalenia zawodowego i intelektualnego. Podkre lano, e nauczy-

ciel jako krzewiciel post pu powinien by  wolny w swoich my lach i wypowie-

dziach. Mia  by  tak e animatorem ycia kulturalnego i gospodarczego. Tym 

sposobem mia  si  przyczynia  do utrwalania solidaryzmu zawodowego i spo-

ecznego. Idee narodowe i niepodleg o ciowe nie znalaz y nale ytego odbicia 

w programach organizacji nauczycielskich z powodów, o których ju  pisali my 

powy ej. Solidn  rekompensat  w tych kwestiach by a aktywno  nauczycieli 

w okresie bezpo rednio poprzedzaj cym wybuch I wojny wiatowej i w trakcie 

jej trwania, która to aktywno  inspirowana by a przez ZPNL, a koncentrowa a 

si  na budzeniu ducha narodowego i szerzeniu idei niepodleg o ciowych, jak 

równie  na bezpo rednim udziale w dzia aniach wojennych i pierwszych organi-

zacjach pa stwowotwórczych. 

73 W dziejowej chwili…, „G os Nauczycielstwa Ludowego” 1913, nr 1, s. 3; 1914, nr 5. s. 69.
74 Z dzia alno ci „Ogniska naucz.” We Lwowie, „G os Nauczycielstwa Ludowego” 1914, nr 10, s. 22, 

186.
75 E. Podgórska, Krajowy Zwi zek…, s. 107. 
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The social and ideological aspects of Galician teachers’ organization at the 

beginning of the 20th century

Summary

The Þ rst teachers’ organizations in Poland were established in Galicia at the 

end of the 19th century. Galicia was the poorest country in the Austro-Hungarian 

monarchy, which is why the teachers’ movement was established there mainly 

on economic grounds. The Þ rst organizations of folk schools’ teachers aimed at 

enabling a mutual support with regards to the material and legal protection. On 

the second place, there were issues of training and self-education. The goals of the 

Society of Academic Teachers were slightly different. As the Þ nancial situation 

of the representatives of this profession was more favorable, they were focused 

mainly on teaching and the organization. In the teacher organizations’ statutes, the 

issue of national liberation was not raised. However, just before the outbreak of 

World War I, a signiÞ cant radicalization among teachers could be observed.

Keywords: trade unions, teacher movement, teachers of folk schools, economic 

situation of teachers.


