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Tomasz Ratajczak
Rozprawy humanistyczne w Sprawozdaniach 

szkolnych wadowickiego gimnazjum. Rekonesans

Na wstêpie okreœlmy tematykê niniejszych rozwa¿añ. Poniewa¿ za ich pod-
stawê pos³u¿y³y mi Sprawozdania szkolne jednego z dawnych gimnazjów Galicji 
zachodniej, a mianowicie wadowickiego, wywód ów rozpoczynaj¹ uwagi ogólne 
na temat wspomnianych w tytule artyku³u dokumentów. Nastêpnie omawiana 
jest ich zawartoœæ, co nie oznacza, ¿e odnajdziemy tu szczegó³ow¹ analizê 
treœci tych¿e druków (sw¹ uwagê skupiam na Sprawozdaniach og³oszonych 
drukiem), a wiêc wszystkich, spoœród zamieszczonych na ich ³amach, rozpraw 
naukowych autorstwa miejscowych nauczycieli, jak i skreœlonych (czytaj: pod-
pisanych) dyrektorsk¹ rêk¹ relacji z dzia³alnoœci zak³adu w danym roku szkol-
nym (materia³y te mia³y charakter wydawnictwa periodycznego, ukazuj¹cego 
siê w czasie wakacji letnich). Wrêcz przeciwnie – z racji moich zainteresowañ 
oraz kompetencji poni¿sze dociekania oscyluj¹ 
wokó³ pojedynczych tekstów specjalistycznych, 
szczególnie bliskich filologowi, a w ka¿dym razie 
humaniœcie, zupe³nie natomiast pomijaj¹ – raczej 
ubogie w aktualne po dziœ dzieñ uogólnienia – 
prace z zakresu nauk œcis³ych i przyrodniczych; 
w przypadku zaœ tzw. „czêœci urzêdowych” oma-
wianych archiwaliów zaledwie ograniczaj¹ siê do 
– nazwijmy to – zasygnalizowania ich obecnoœci1 .

Zwracaj¹c w ten sposób uwagê na gimna-
zjaln¹ tradycjê wydawnicz¹ na terenach by³ego 
zaboru austriackiego staram siê podsun¹æ pomys³ 
dzisiejszym reorganizatorom szkolnictwa pol-
skiego wznowienia naukowej dzia³alnoœci szko-³y 
œredniej (oczywiœcie w nowej i zmodyfikowanej 
formie), co niew¹tpliwie mog³oby siê przyczyniæ 

1 W pewnym stopniu streszczeniem tych ostatnich s¹ dwie, wed³ug mnie znakomite ksi¹¿ki 
Gustawa Studnickiego: Pierwsza wœród równych. Dzieje Gimnazjum i Liceum w Wadowicach 
(Wadowice 1991) oraz Zarys dziejów oœwiaty i szkolnictwa w Wadowicach (tam¿e 1996). O ile 
pierwsza z wymienionych publikacji jest obszern¹ monografi¹ poœwiêcon¹ wadowickiemu gimna-
zjum, przekszta³conemu póŸniej w liceum ogólnokszta³c¹ce, ze szczególnym uwzglêdnieniem jego 
roli oraz miejsca w systemie szkó³ œrednich dawniej i dziœ, o tyle druga pozycja dotyczy szkolnictwa 
zarówno elementarnego, jak i ponadpodstawowego miasta Wadowic. Prace te sw¹ wiedzê opieraj¹ 
miêdzy innymi na gimnazjalnych sprawozdaniach z XIX i XX wieku, korzystaj¹ wiêc z bogactwa 
zamieszczonych w nich materia³ów Ÿród³owych, niezbêdnych do odtworzenia dziejów ustroju 
szkolnego oraz  historii oœwiaty i wychowania na terenie dawnych Wadowic.
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do intelektualnego rozbudzenia nauczycieli, a ju¿ na pewno podnios³oby rangê 
i presti¿ wspó³czesnego szkolnictwa, jakby nie we wszystkich aspektach zre-
formowanego2 .

***
„Sprawozdania szkolne” – nazywane czasami „programami szkolnymi” – 

wydawano na terenie ca³ej monarchii austro-wêgierskiej, a tak¿e we wszyst-
kich krajach niemieckich. W przypadku Austro-Wêgier, a wiêc równie¿ Galicji, 
ich publikowanie zapocz¹tkowa³ dekret cesarsko-królewskiego Ministerstwa 
Oœwiaty z dnia 31 grudnia 1850 roku, na mocy którego dyrekcje ówczesnych 
gimnazjów wy¿szych (póŸniej równie¿ gimnazjów ni¿szych oraz szkó³ realnych) 
zobowi¹zano do og³aszania drukiem szczegó³owych relacji z przebiegu dzia³al-
noœci dydaktycznej oraz wychowawczej w danym roku szkolnym3 . Relacje te, 
poprzedzone zazwyczaj jedn¹ b¹dŸ dwiema rozprawami naukowymi4 , wnikli-
wie informowa³y o stanie organizacyjnym placówki, zawiera³y wiêc: a) spisy 
profesorów wraz z przydzielonymi im przedmiotami, godzinami lekcyjnymi oraz 
klasami; b) obowi¹zuj¹cy w ci¹gu roku plan nauczania wraz z wykazem lektur, 
podrêczników, tematów prac pisemnych i maturalnych; c) informacje o nowo 
zakupionych pomocach naukowych oraz o aktualnym stanie ksiêgozbioru szko³y; 
d) kronikê, w której informowano miêdzy innymi o pracy kulturalno-oœwiatowej 
na terenie zak³adu, jego ko³ach naukowych, organizacjach m³odzie¿owych;  
e) dane o ucz¹cej siê w szkole m³odzie¿y i jej wynikach w nauce; wreszcie –  
f) rozporz¹dzenia w³adz oœwiatowych oraz wa¿niejsze og³oszenia dyrekcji szko³y. 

Tematyka wspomnianych wywodów specjalistycznych równie¿ by³a obszerna, 
to znaczy obejmowa³a stosunkowo ró¿norodny wachlarz zagadnieñ z rozmaitych 
dziedzin wiedzy, a tym samym zdradza³a wysoki poziom intelektualny ich auto-
rów – niekoniecznie bêd¹cych wyk³adowcami renomowanych wówczas szkó³, na 
przyk³ad lwowskich b¹dŸ krakowskich, gdy¿ odkrywczymi spostrze¿eniami potrafili 
zaskoczyæ nauczyciele tak¿e „zaœciankowi”, co niniejszym staram siê udowodniæ. 

***
 Jak wiadomo, pierwsze próby utworzenia w Wadowicach szko³y 
œredniej poczyniono w latach trzydziestych XIX wieku5 , jednak na otwarcie   

2 Podobny postulat wysun¹³ przesz³o 25 lat temu S. F r y c i e  w rozprawie Sprawozdania 
szkolne polskich gimnazjów w Galicji, (w:) Z tradycji kulturalnych Rzeszowa i Rzeszowszczyzny, 
Rzeszów 1966, s. 285.

3 Tam¿e, s. 272; A. H o r b o w s k i, Sprawozdania szkolne gimnazjów galicyjskich, (w:) Galicja 
i jej dziedzictwo, t. 3: Nauka i oœwiata, red. A. Meissner i J. Wyrozumski, Rzeszów 1995, s. 211.  

4 Iloœæ zamieszczonych w programie prac naukowych uzale¿niona by³a od finansów placówki, 
a tak¿e od – z góry zaplanowanej – objêtoœci druku. W zale¿noœci od prowincji i kraju dawnej 
monarchii wspomniane rozprawy publikowano w jêzyku niemieckim, wêgierskim, czeskim b¹dŸ 
polskim, a wiêc w jêzyku wyk³adowym danego gimnazjum. Na wydanie programu nie zawieraj¹cego 
tekstu naukowego dyrekcja zak³adu musia³a uzyskaæ zezwolenie odpowiednich w³adz oœwiatowych 
(zob. S. F r y c i e, jw., s. 273).     

5 Informacje na temat gimnazjum w Wadowicach zawdziêczam przywo³anym ju¿ pracom G. Studnickiego.  
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w tym mieœcie gimnazjum w³adze austriackie zezwoli³y dopiero w roku 1866. 
Powsta³a wówczas placówka by³a c.k. ni¿szym gimnazjum humanistycznym – 
osiemnastym, jeœli chodzi o szko³y tego typu na terenie zaboru austriackiego, 
zaledwie pierwszym, gdy mamy na myœli zachodnie obszary Galicji (sic!)6 . Przez 
d³ugi czas zasiêg terytorialny wadowickiego gimnazjum (póŸniej c.k. realnego 
i wy¿szego, nastêpnie c.k. wy¿szego humanistycznego, a w latach 1918 – 1938 
pañstwowego neoklasycznego mêskiego) by³ wiêc znaczny i obejmowa³ obszar 
od Podhala do Wis³y, okolice dzisiejszego Bielska-Bia³ej, ¯ywca, Oœwiêcimia, 
Skawiny i Myœlenic. Oczywiœcie, w miarê powstawania nowych zak³adów (w roku 
1913 dzia³a³o ju¿ w Galicji przesz³o 200 szkó³ œrednich), ulega³ on stopniowemu 
zawê¿aniu, ale niemal do wybuchu II wojny œwiatowej procent uczêszczaj¹cych 
do wspomnianej szko³y uczniów spoza powiatu wadowickiego utrzymywa³ siê na 
wysokim poziomie. Wp³yw na taki stan rzeczy mia³a zdobyta przez gimnazjum 
renoma; wysok¹ ocenê szko³y potwierdza³y zaœ miêdzy innymi osi¹gniêcia 
naukowe ówczesnych profesorów

W aktach gimnazjalnych odnotowano, i¿ 
dla wielu z nich praca w gimnazjum by³a po-
cz¹tkowym etapem tzw. kariery naukowej. 
Spoœród nich kilku przecie¿ wspó³praco-
wa³o b¹dŸ to z wy¿szymi uczelniami, b¹dŸ te¿ 
by³o cz³onkami dzia³aj¹cych wówczas towa-
rzystw naukowych, a drogê do tych œrodowisk 
torowa³o im zapewne publikowanie na ³amach 
cyklicznie ukazuj¹cych siê Sprawozdañ w³a-
snych dysertacji teoretycznych7 . 

Pierwsze z omawianych tu Sprawozdañ 
Dyrekcji c.k. Gimnazjum w Wadowicach... 
opublikowano w roku 1876, a wiêc dziesiêæ 
lat po powstaniu szko³y, natomiast ostatnie 
w roku 1921 (za rok szkolny 1919/20 opraco-
wano jedynie niekompletny rêkopis). Od chwili 
ukazania siê ostatniego z wydrukowanych 

 6 „Tak ma³a ich liczba – pisze J. D y b i e c (Finansowanie nauki i oœwiaty w Galicji: 1860-
1918, Kraków 1979, s. 19) – odzwierciedla³a tendencje polityki austiackiej, zmierzaj¹cej do ha-
mowania rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego kraju. Nadanie Galicji autonomii nie od razu 
wp³ynê³o w sposób widoczny na przyrost gimnazjów. Nak³ady na nie by³y zbyt ma³e.” Tê politykê 
Wiednia wobec galicyjskiego szkolnictwa œredniego odzwierciedla³o równie¿ notoryczne odrzucanie 
wniosków o za³o¿enie kolejnych gimnazjów (tam¿e). Por. t e n ¿ e, ¯ycie naukowe w Galicji doby 
autonomicznej, (w:) Galicja i jej..., jw., s. 41.     

7 Z dzisiejszego punktu widzenia wydawaæ by siê to mog³o wrêcz niemo¿liwe, ale – jak zauwa¿a  
J. K o l b u s z e w s k i (Rozprawy polonistyczne w sprawozdaniach gimnazjów galicyjskich. Rekonesans 
badawczy, „Acta Universitatis Wratislavientis” nr 633, Wroc³aw 1983, s. 108) – „Dziewiêtnastowieczna 
specyfika obiegu tekstów naukowych to mia³a do siebie, ¿e miejsce druku rzadko kiedy stanowi³o czyn-
nik o charakterze taksonomizuj¹cym. Po prostu: bardziej liczy³ siê sam fakt druku, ni¿ jego miejsce!” 
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tekstów dyrekcja szko³y swoje relacje przygotowywa³a w formie rêkopisu (w tej 
postaci zachowa³y siê akta z lat: 1921/22, 1922/23, 1926/27) b¹dŸ maszynopisu 
(odnaleziono dokumenty za lata: 1927/28 – 1935/36 oraz za rok 1937/38)8 .  

Spoœród 44 og³oszonych drukiem Sprawozdañ (ich wykaz zamieszczam 
w Aneksie) wiêkszoœæ wysz³o spod pras miejscowej drukarni9  (35 tytu³ów). 
Reszta œwiat³o dzienne ujrza³a w Krakowie (w drukarni Uniwersytetu Jagielloñ-
skiego – 3 tytu³y; w drukarni W. L. Anczyca i Spó³ki – 1 tytu³) b¹dŸ we lwowskiej 
Drukarni Zwi¹zkowej (5 tytu³ów). Niemal ka¿de z nich zawiera specjalistyczn¹ 
rozprawê, wœród których znacz¹ce miejsce zajmuj¹ prace reprezentuj¹ce 
nauki humanistyczne – bez w¹tpienia kszta³tuj¹ce profil gimnazjum od chwili 
jego za³o¿enia. 

Czêœæ z anonsowanych wy¿ej prac to teksty z zakresu historii. Bodaj naj-
wa¿niejszym z nich jest pierwsza w dziejach próba prze³o¿enia na jêzyk polski, 
a druga na jêzyk s³owiañski (w roku 1893 pojawi³o siê rosyjskie t³umaczenie) 
Konstytucyi Ateñskiej Arystotelesa10 . 

Najpierw zamieszczono j¹ w gimnazjalnym sprawozdaniu z roku 189411 . Gdy 
popularnoœæ przek³adu przeros³a oczekiwania miêdzy innymi Józefa Wierzbickiego, 
autora polskiej wersji Konstytucyi, zdecydowano siê na powtórne jej wydanie – co 
prawda w tej samej oficynie (mam na myœli wadowick¹ drukarniê Foltynów), ale 
w zmienionej oprawie (tym razem w postaci samodzielnego wydawnictwa ksi¹¿ko-
wego) i za pieni¹dze osoby prywatnej – t³umacza, który w przedmowie do drugiego 
wydania Arystotelesowskiego tekstu napisa³: „G³ówn¹ pobudk¹, która spowodo-
wa³a [...] do podjêcia tej pracy, [a mianowicie przek³adu] by³o przede wszystkim 
¿yczenie Jego Magnificencyi p. Rektora L. Æwikliñskiego”, wed³ug s³ów którego, 
ta nowo odkryta pozycja ma „niezmiern¹ wagê dla badacza dziejów, filologa lub 
te¿ prawnika-teoretyka”12 . Nie nale¿a³o wiêc zwlekaæ z jej przet³umaczeniem na 
jêzyk ojczysty. A maj¹c na uwadze fakt, i¿ poszczególne egzemplarze zamiesz-
czonej w szkolnym dokumencie Konstytucyi rozpowszechniano – zgodnie zreszt¹ 

8 Obecnie s¹ one przechowywane m. in. w Bibliotece Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich PAN 
we Wroc³awiu, w Bibliotece Jagielloñskiej w Krakowie oraz w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych 
im. Marcina Wadowity w Wadowicach. 

9 Mowa o zak³adzie drukarskim nale¿¹cym do rodziny Foltynów vel Foltinów. Wiêcej informacji 
na ten temat podajê m. in. w artykule Wadowickie drukarstwo w XIX i pierwszej po³owie XX wieku, 
„Roczniki Biblioteczne” R. XLIV: 2000 (w druku). 

  10 Wymieniaj¹c tytu³y kolejnych tekstów specjalistycznych zachowujê ich oryginaln¹ pisowniê, 
a w na-wiasie zaznaczam rok wydania zawieraj¹cych je Sprawozdañ.

11 Wspominam o tym w artykule Zawartoœæ i cechy wydawnicze publikacji wydanych przez 
Foltynów z Wadowic w latach 1867 – 1896, (w:) Kraków – Lwów. Ksi¹¿ki, czasopisma, biblioteki 
XIX i XX wieku, tom IV, pod red. J. Jarowieckiego, Kraków 1999, s. 176 (jego nieco zmienion¹ 
wersjê, wzbogacon¹ ilustracjami, zamieszczono pod tytu³em Charakterystyka formalno-rzeczowa 
repertuaru wydawniczego Foltynów w pierwszym numerze „Wadovian” z roku 1998, s. 5 – 13). 
Kolejn¹ z przywo³anych tu rozpraw, a wspomnianych w wymienionych powy¿ej tekstach jest 
¯ywot Kaspra (Melchiora) Leliwity Miaskowskiego autorstwa Józefa Wierzbickiego, zamieszczony 
w Sprawozdaniu za rok 1893. 

12 J. W i e r z b i c k i, Wstêpne s³owo, (w:) Arystoteles, Konstytucya Ateñska, Wadowice 1894, s. 4.  
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z ów-  czesnym zwyczajem – nie za poœrednictwem handlu ksiêgarskiego, lecz na 
drodze wymiany miêdzygimnazjalnej13 , nie nale¿a³o hamowaæ jeszcze szerszego 
jej rozpropagowania. 

Kolejnymi pracami z tej dziedziny by³y teksty stricte naukowe, zapewne 
ciesz¹ce siê mniejszym zainteresowaniem od poprzedniego (czêsto bowiem 
sw¹ tematyk¹ s³u¿y³y jedynie macierzystemu zak³adowi), ale w równym stop-
niu zaskakuj¹ce niezwyk³¹ sumiennoœci¹ i odpowiedzialnoœci¹ ich autorów, 
jakby próbuj¹cych nadbudowywaæ treœci dodatkowe nad te, które uczniowie 
poznawali z podrêczników i przebiegu procesu dydaktycznego. Mam tu na 
myœli bogaty w przypisy i literaturê przedmiotu artyku³ Kazimierza Gruenberga 
(Grünberga) Wybór W³adys³awa III Warneñczyka na tron wêgiereski w r. 1440 
(1881), a tak¿e – sporz¹dzony rêk¹ Antoniego Karbowiaka z okazji jubileuszu 
25-lecia istnienia szko³y – szkic zatytu³owany Przegl¹d dziejów c.k. gimnazyum 
wadowickiego (1892) 14 .

Nie mniej ciekawe i do chwili obecnej wartoœciowe ustalenia zawieraj¹ dyser-
tacje Teofila Klimy: Akta do konfederacyi r. 1768 województwa krakowskiego, 
a zw³aszcza ksiêstw oœwiêcimskiego i zatorskiego (1903), w których analizowana 
jest rola, jak¹ odegra³y podczas trwania konfederacji barskiej wskazane w ty-
tule rozprawy ksiêstwa ze szczególnym uwzglêdnieniem nastrojów panuj¹cych 
w Wadowicach; referat Przywileje i statuta cechów wadowickich (1904); wreszcie 
– studium Wadowice. Z przesz³oœci miasta. Organizacya miejska i s¹downictwo 
od 1550 – 1784 r. (1905 – 1907) oraz opublikowane trzy lata póŸniej Materya³y 
do budownictwa drewnianego (1910). 

Z wymienionych wy¿ej tytu³ów najobszerniejszym jest trzyczêœciowa mono-
grafia  „miasteczka Jego Królewskiej Moœci” – Wadowic. ZnaleŸæ w niej mo¿na 
zarówno informacje na temat pocz¹tków nadskawiñskiego grodu, jego praw 
i przywilejów, a tak¿e – najprawdopodobniej pierwszy raz w dziejach – omówienie 
zachowanych na ten temat dokumentów Ÿród³owych, np. przekazów D³ugosza, 
ksi¹g miejskich, ³awniczych i tzw. landwójtowskich.

Kolejnymi pracami z tego samego zakresu jest puszczony w obieg z myœl¹             
o m³odzie¿y szkolnej wyk³ad Stanis³awa Rzepiñskiego Przechadzki po staro¿yt-
nem Carnutum (1896) i – adresowany do szerszej publicznoœci – przyczynek 
autorstwa W. Hecka: Archiwum miejskie w Wadowicach (1889). Jak przyznaje 
autor pierwszego z wymienionych tekstów, napisano go na podstawie najlep-
szych Ÿróde³ i w oparciu o najnowsze ustalenia, a wszystko po to, by pog³êbiona 

13 O kolporta¿u sprawozdañ gimnazjalnych wspomina m. in. S. F r y c i e (jw., s. 278).
14 Wed³ug  S t u d n i c k i e g o (Pierwsza..., jw., s. 6) pracê Karbowiaka cechuj¹ jednak 

liczne b³êdy merytoryczne, których wykrycie mo¿liwe by³o dopiero po latach. Byæ mo¿e wynikaj¹ 
one z nieuwa¿nie przeprowadzonej korekty. Byæ mo¿e ich przyczyn¹ by³ poœpiech ju¿ na etapie 
kreœlenia tekstu i towarzysz¹ce mu problemy    w gromadzeniu materia³ów, do czego przyznaje 
siê sam autor. Zob. A. K a r b o w i a k, Przegl¹d dziejów..., (w:) Sprawozdanie Dyrekcji... za rok 
szkolny 1892, Wadowice 1892, s. 3.
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i uplastyczniona w nim kwestia powstania i rozwoju jednego z dawnych miast 
rzymskich sta³a siê pomocna nie tylko przy szkolnej lekturze staro¿ytnych kla-
syków, ale równie¿ na lekcjach historii15 . Artyku³ drugi mia³ inne zadanie. Otó¿ 
ukazuj¹c bogactwo archiwalnych zasobów Wadowic, pe³ni³ rolê swego rodzaju 
wskazówki co do rodzaju poszukiwañ badawczych, mo¿liwych do przeprowa-
dzenia dziêki przechowywanym nad Skaw¹ zbiorom. 

W równym stopniu bogato reprezentowanym dzia³em w wadowickich 
Sprawozdaniach szkolnych s¹ zagadnienia w³aœciwe literaturoznawstwu                           
i jêzykoznawstwu. 

Wœród prac historycznoliterackich wymieniæ nale¿y: ¯ywot Kaspra (Melchiora) 
Leliwity Miaskowskiego Józefa Wierzbickiego (1893); Kilka s³ów o ¿yciu i pismach 
Roberta Inesa, tudzie¿ rozbiór i ocenê jego panegiryku „Wanda” autorstwa Stanis³a-
wa Rzepiñskiego (1895); napisany w jêzyku niemieckim tekst Ernesta Farnika Über 
Goethes Navsikaa (1901); Stosunek Zachariasza Wernera do literatury polskiej 
z uwzglêdnieniem „Wandy” Wê¿yka Micha³a Magiery (1902); O wp³ywie niemiec-
kim na twórczoœæ S³owackiego uwag kilka Maksa Bienenstocka (1909); Kilka s³ów 
w sprawie S³owackiego i jego stanowiska w spo³eczeñstwie polskiem sygnowanych 
nazwiskiem Stanis³awa Matuszewskiego (1909) i – przerwany w po³owie – esej 
W³adys³awa Kiliñskiego Wyspiañski a polska myœl porozbiorowa (1914)16 . 

Lingwistykê reprezentuj¹ co najmniej dwa teksty. Jednym z nich jest skreœlony       
w roku 1877 przez W³adys³awa Kosiñskiego artyku³ zatytu³owany Porównawcze 
zestawienie niektórych w³aœciwoœci jêzyka ludowego zachodniej Galicyi ze sta-
ropolskim jêzykiem, a kolejnym – praca Ignacego Steina Przeczenie „nie” „ni”           
w jêzyku staropolskim (1900). 
Powróæmy do tekstów literaturoznawczych, a mianowicie do pierwszego z nich.

Otó¿ jest w nim mowa o ¿yj¹cym i tworz¹cym na prze³omie XVI i XVII wieku 
Kasprze Miaskowskim, którego – jak zaznacza autor rozprawy – wspó³czesny 
mu „Szczêsny Herburt, starosta moœciski i wiszeñski [...], cz³owiek jak na 
swój czas uczony i powa¿ny, w przedmowie do swej rozprawki [Gadka 
Hryca Fortuny z Cnot¹] przenosi [...] nad wielkiego jego poprzednika, Jana 
Kochanowskiego, i nad Reja”17 . Wierzbicki, nie chc¹c pozostawiæ bez pokrycia 
s³ów zaczerpniêtych z ma³o znanego, a wspomnianego w Historii literatury 
polskiej Micha³a Wiszniweskiego tekstu Herbuta, dokonuje krytycznego 

15 S. R z e p i ñ s k i, Przechadzki po..., (w:) Sprawozdanie Dyrekcji... za rok szkolny 1896, 
Wadowice 1896,    s. 3 i 5. Przywo³ane Carnutum po³o¿one by³o w pobli¿u dziewiêtnastowiecznego  
Wiednia, a dok³adnie na terenach ówczesnego Deutsch-Altenburga. 

16 W wydrukowaniu drugiej czêœci tego¿ wywodu przeszkodzi³a zapewne austriacka cenzura, 
nastêpnie zawierucha I wojny œwiatowej i – zapocz¹tkowana ni¹ – zas³u¿ona kariera wojskowa 
autora, który pokonuj¹c poszczególne szczeble „mundurowej hierarchii”, pocz¹wszy od stopnia 
szeregowego w Legionach po stopieñ pu³kownika dyplomowanego w si³ach zbrojnych niepodleg³ej 
ju¿ Polski, ostatecznie zaniecha³ badañ literaturoznawczych (zob. Polski S³ownik Biograficzny, tom 
XII, Wroc³aw 1967, s. 455 – 456).      

17 J.L. Wierzbicki, ¯ywot Kaspra (Melchiora) Leliwity Miaskowskiego, Wadowice 1893, s. 5.
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przegl¹du dostêpnych na temat Miaskowskiego Ÿróde³. Na ich podstawie 
przybli¿a osobê i dzie³a tego renesansowego twórcy, czyni¹c z dostêpnych 
sobie, aczkolwiek fragmentarycznych i nie zawsze dok³adnych informacji, jedn¹ 
ca³oœæ o przejrzystym i ciekawym wywodzie, przeplatanym fragmentami co jakiœ 
czas przywo³ywanych utworów.

W podobny sposób napisano wiêkszoœæ z wymienionych wy¿ej prac histo-
rycznoliterackich, to znaczy pos³u¿ono siê w nich – patrz¹c z punktu widzenia 
metodologicznego – pozytywistycznym kultem faktu, co jest zrozumia³e z racji, 
po pierwsze, ich biografistycznego charakteru, po drugie – zawartoœci, na któr¹ 
z³o¿y³y siê przeró¿ne, bardzo czêsto nigdzie do tej pory nie publikowane materia³y 
do ¿ycia i twórczoœci poszczególnych pisarzy.

Spoœród wspomnianych ju¿ wywodów jêzykoznawczych na szczególn¹ 
uwagê zas³uguje rozprawa poruszaj¹ca zagadnienia dotycz¹ce gwary zachod-
niogalicyjskiej. Jej autor swoje zainteresowania dialektologiczne rozwin¹³ w³aœnie 
w Wadowicach, gdzie – bêd¹c profesorem gimnazjalnym prowadz¹cym równie¿ 
szkoln¹ bibliotekê – mia³ okazjê do sta³ego kontaktu z uczniami rekrutuj¹cymi siê 
przecie¿ z licznych wiosek rozrzuconych po Galicji zachodniej. To w³aœnie dziêki 
m³odzie¿y gimnazjalnej uda³o siê Kosiñskiemu wynotowaæ sporo prowincjona-
lizmów, a na ich podstawie napisaæ pracê niezwyk³¹, bo zaskakuj¹c¹ dobrym 
przygotowaniem filologicznym i bardzo dobr¹ znajomoœci¹ gwar beskidzkich18 . 

Prócz zagadnieñ historycznych, historycznoliterackich i lingwistycznych 
Sprawozdania szkolne wadowickiego gimnazjum zapewnia³y wiedzê z pogra-
nicza bibliotekoznawstwa (mam tu na myœli opublikowany w latach 1898 – 1899 
dwuczêœciowy Wykaz ksi¹¿ek znajduj¹cych siê w bibliotece nauczycielskiej 
Micha³a Fr¹ckiewicza); nauk pedagogicznych, a dok³adnie rzecz ujmuj¹c dydak-
tyki literatury klasycznej (np. Dymitra Czechowskiego Kilka uwag o zasadach, 
których przestrzegaæ nale¿y przy czytaniu autorów klasycznych z roku 1891); 
wreszcie – filozoficznych, przyk³adem których mo¿e byæ rozprawa Juliana Lizaka 
zatytu³owana O znaczeniu przeczenia w rozwoju wiedzy ludzkiéj (1886).

***
Koñcz¹c niniejsze rozwa¿ania pragnê podziêkowaæ Dyrekcji Liceum Ogólno-

kszta³c¹cego im. Marcina Wadowity w Wadowicach za umo¿liwienie mi dostêpu 
do omówionych wy¿ej archiwaliów.

*

Tomasz Ratajczak - jest asystentem w Wy¿szej Szkole w Zielonej Górze. 

18 Jak zauwa¿ono w Polskim S³owniku Biograficznym (tom XIV, Wroc³aw 1969, s. 226), rozbu-
dzone w Wadowicach zainteresowania dialektologiczne utorowa³y Kosiñskiemu drogê najpierw 
do Komisji Antropologicznej Akademii Umiejêtnoœci w Krakowie (w poczet jej wspó³pracowników 
wpisano Kosiñskiego dnia 31 maja 1876 r.), nastêpnie Komisji Jêzykowej tej samej instytucji, wœród 
cz³onków której autor przypomnianej dziœ rozprawy znalaz³ siê 16 lutego 1878 roku. Wspó³praca 
Kosiñskiego z t¹ ostatni¹ zetknê³a go bli¿ej z Lucjanem Malinowskim, ojcem dialektologii polskiej. 
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ANEKS
Zestaw chronologiczny Sprawozdañ szkolnych wadowickiego 
gimnazjum 

(og³oszonych drukiem)

1. Sprawozdanie dyrekcyi c.k. realnego i wy¿szego gimnazyum w Wadowicach za 
rok szkolny   1876, [treœæ:] 1. A. Graczyñski, Potêgi dwumianu; 2. T. Stahlberger, 
Czêœæ urzêdowa, nak³. funduszu szkolnego, druk. F. Foltyna, Wadowice 1876, 8°, 
str. 69 (I). 

2. Sprawozdanie dyrekcyi c.k. realnego i wy¿szego gimnazyum w Wadowicach za 
rok szkolny 1877, [treœæ:] 1. W. Kosiñski, Porównawcze zestawienie jêzyka ludowego 
zachodniej Galicyi ze staropolskim jêzykiem piœmiennym; 2. [A. Krygowski], Czêœæ 
urzêdowa, nak³. funduszu naukowego, druk. F. Foltyna, Wadowice 1877, 8°, str. 56.

3. Sprawozdanie dyrekcyi c.k. realnego i wy¿szego gimnazyum w Wadowicach za rok 
szkolny 1878, [treœæ:] 1. T. Malinowski, O mytach Platoñskich; 2. A. Krygowski, Czêœæ 
urzêdowa, nak³. funduszu naukowego, druk. Uniw. Jag., Kraków 1878, 8°, str. 78.

4. Sprawozdanie dyrekcyi c.k. realnego i wy¿szego gimnazyum w Wadowicach 
za rok szkolny 1879, [treœæ:] 1. T. Malinowski, O mytach Platoñskich (dok.); 2. A. 
Krygowski, Czêœæ urzêdowa, nak³. funduszu szkolnego, druk. Uniw. Jag., Kraków 
1879, 8°, str. 74.

5. Sprawozdanie dyrekcyi c.k. realnego i wy¿szego gimnazyum w Wadowicach 
za rok szkolny 1880, [treœæ:] 1. W. Myjkowski, Rozwi¹zanie dwóch zagadnieñ                                   
z geometryi analitycznej (o przeciêciu siê linij po³owi¹cych k¹ty trójk¹ta; o linii krzywej, 
otaczajacej elipsê); 2. A. Krygowski, Czêœæ urzêdowa, nak³. funduszu szkolnego, 
druk. Uniw. Jag., Kraków 1880, 8°, str. 51 i 1 tablica.

6. Sprawozdanie dyrekcyi c.k. realnego i wy¿szego gimnazyum w Wadowicach za 
rok szkolny 1881, [treœæ:] 1. K. Gruenberg, Wybór W³adys³awa III Warneñczyka na 
tron wêgierski w r. 1440; 2. A. Krygowski, Czêœæ urzêdowa, nak³. funduszu szkol-
nego, druk. F. Foltyna, Wadowice 1881, 8°, str. 74.
 
7. Sprawozdanie dyrekcyi c.k. wy¿szego gimnazyum w Wadowicach za rok szkolny 
1882, [treœæ:] 1. S. Bednarski, Dualis u Sofoklesa; 2. [A. Krygowski], Czêœæ urzêdowa, 
nak³. funduszu szkolnego, druk. W. L. Anczyca i Sp., Kraków 1882, 8 wiêksza, str. 74.

8. Sprawozdanie dyrekcyi c.k. wy¿szego gimnazyum w Wadowicach za rok szkolny 
1883, [treœæ:] 1. W. Myjkowski, Przyczynek do w³asnoœci drobin, g³ównie na podsta-
wie za³amania promieni œwiat³a; 2. A. Krygowski, Czêœæ urzêdowa, nak³. funduszu 
szkolnego, druk. I Zwi¹zkowa, Lwów 1883, 8°, str. 60 i 13 tabl.
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9. Sprawozdanie dyrekcyi c.k. wy¿szego gimnazyum w Wadowicach za rok szkol-
ny 1884, [treœæ:] 1. J. Lizak, Sposób powtarzania matematyki w klasie VIII; 2. [A. 
Krygowski], Czêœæ urzêdowa, nak³. funduszu szkolnego, druk. I Zwi¹zkowa, Lwów 
1884, 8°, str. 61.

10. Sprawozdanie dyrekcyi c.k. wy¿szego gimnazyum w Wadowicach za rok szkolny 
1885, [treœæ:] 1. L. Guñkiewicz, Tabelaryczne zestawienie uk³adu minera³ów u¿ytego 
w podrêczniku szkolnym ze wstêpem o systemach mineralogicznych w ogólnoœci; 
2. [A. Krygowski], Czêœæ urzêdowa, nak³. funduszu szkolnego, druk. I Zwi¹zkowa, 
Lwów 1885, 8°, str. 47, z tabl. in folio.

11. Sprawozdanie dyrekcyi c.k. wy¿szego gimnazyum w Wadowicach za rok szkolny 
1886, [treœæ:] 1. J. Lizak, O znaczeniu przeczenia w rozwoju wiedzy ludzkiej; 2. [A. 
Krygowski], Czêœæ urzêdowa, nak³. funduszu szkolnego, druk. I Zwi¹zkowa, Lwów 
1886, 8°, str. 61.

12. Sprawozdanie dyrekcyi c.k. wy¿szego gimnazyum w Wadowicach za rok szkolny 
1887, [treœæ:] 1. W. Majkowski, Jak¹ liniê zakreœli cieñ punktu sta³ego, np. wierzcho³ek 
pionu, oœwietlonego œwiat³em s³oñca w ci¹gu dnia na p³aszczyŸnie poziomej; 2. M. 
Fr¹ckiewicz, Czêœæ urzêdowa, nak³. funduszu szkolnego, druk. I Zwi¹zkowa, Lwów 
1887, 8°, str. 47, z tabl.. litogr.

13. Sprawozdanie dyrekcyi c.k. wy¿szego gimnazyum w Wadowicach za rok szkolny 
1888, [treœæ:] 1. L. Guñkiewicz, O roœlinach owado¿ernych i sposobie ich ¿ywienia 
siê; 2. S. Arzt, Czêœæ urzêdowa, nak³. funduszu naukowego, druk. F. Foltyna, Wa-
dowice1888, 8°, str. 80.

14. Sprawozdanie dyrekcyi c.k. wy¿szego gimnazyum w Wadowicach za rok szkol-
ny 1889, [treœæ:] 1. W. Heck, Archiwum miejskie w Wadowicach; 2. S. Arzt, Czêœæ 
urzêdowa, nak³. funduszu naukowego, druk. F. Foltyna, Wadowice1889, 8°, str. 71.

15. Sprawozdanie dyrekcyi c.k. wy¿szego gimnazyum w Wadowicach za rok szkolny 
1890, [treœæ:] 1. M. Fr¹ckiewicz, Spis przedmiotów pomieszczonych w sprawozdaniu 
galicyjskich szkó³ œrednich po koniec roku 1889; 2. [S. Arzt], Czêœæ urzêdowa, nak³. 
funduszu naukowego, druk. F. Foltyna, Wadowice 1890, 8°, str. 89.

16. Sprawozdanie dyrekcyi c.k. wy¿szego gimnazyum w Wadowicach za rok szkolny 
1891, [treœæ:] 1. D. Czechowski, Kilka uwag o zasadach, których przestrzegaæ nale¿y 
przy czytaniu autorów klasycznych; 2. [S. Arzt], Czêœæ urzêdowa, nak³. funduszu 
naukowego, druk. F. Foltyna, Wadowice 1891, 8°, str. 75.

17. Sprawozdanie dyrekcyi c.k. wy¿szego gimnazyum w Wadowicach za rok szkolny 
1892, [treœæ:] 1. A. Karbowiak, Przegl¹d dziejów c.k. gimnazyum wadowickiego; 2. 
[S. Arzt], Czêœæ urzêdowa, nak³. funduszu naukowego, druk. F. Foltyna, Wadowice 
1892, 8°, str. 93, z tabl. in folio i 2 tabl. litogr.
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18. Sprawozdanie dyrekcyi c.k. wy¿szego gimnazyum w Wadowicach za rok szkolny 
1893, [treœæ:] 1. J. Wierzbicki, ̄ ywot Kaspra (Melchiora) Leliwity Miaskowskiego; 2. 
[S. Arzt], Czêœæ urzêdowa, nak³. funduszu naukowego, druk. F. Foltyna, Wadowice 
1893, 8°, str. 64.

19. Sprawozdanie dyrekcyi c.k. wy¿szego gimnazyum w Wadowicach za rok szkol-
ny 1894, [treœæ:] 1. Arystoteles, Konstytucya ateñska, z greckiego na jêzyk polski 
prze³o¿y³ J. Wierzbicki; 2. [S. Arzt], Czêœæ urzêdowa, nak³. funduszu naukowego, 
druk. F. Foltyna, 8°,str. 95.

20. Sprawozdanie dyrekcyi c.k. wy¿szego gimnazyum w Wadowicach, za rok szkolny 
1895, [treœæ:] 1. S. Rzepiñski, Kilka s³ów o ¿yciu i pismach Roberta Inesa, tudzie¿ 
rozbiór i ocena jego panegiryku „Wanda”; 2. [S. Arzt], Czêœæ urzêdowa, nak³. fun-
duszu naukowego, druk. F. Foltyna, Wadowice 1895, 8°, str. 64.

21. Sprawozdanie dyrekcyi c.k. wy¿szego gimnazyum w Wadowicach za rok szkolny 
1896, [treœæ:] 1. S. Rzepiñski, Przechadzki po staro¿ytnem Carnutum; 2. [S. Arzt], 
Czêœæ urzêdowa, nak³. funduszu naukowego, druk. F. Foltyna, Wadowice 1896, 
8°, str. 64.

22. Sprawozdanie dyrekcyi c. k. wy¿szego gimnazyum w Wadowicach za rok szkol-
ny 1897, [treœæ:] 1. B. Grzanowski, Rzecz o uk³adzie mowy Demostenesa Peris 
tejlnou; 2. [S. Arzt], Czêœæ urzêdowa, nak³. funduszu naukowego, druk. F. Foltyna, 
Wadowice 1897, 8°, str. 63.

23. Sprawozdanie dyrekcyi c. k. wy¿szego gimnazyum w Wadowicach za rok szkol-
ny 1898, [treœæ:] 1. M. Fr¹ckiewicz, Wykaz ksi¹¿ek znajduj¹cych siê w bibliotece 
nauczycielskiéj; 2. [S. Arzt],  Czêœæ urzêdowa, nak³. funduszu naukowego, druk. F. 
Foltyna, Wadowice 1898, 8°, str. 66.

24. Sprawozdanie dyrekcyi c. k. wy¿szego gimnazyum w Wadowicach za rok szkol-
ny 1899, [treœæ:] 1. M. Fr¹ckiewicz, Wykaz ksi¹¿ek znajduj¹cych siê w bibliotece 
nauczycielskiéj (c.d.); 2. [S. Arzt], Czêœæ urzêdowa, nak³. funduszu naukowego, 
druk. F. Foltyna, Wadowice 1899, 8°, str. 58. 

25. Sprawozdanie dyrekcyi c. k. wy¿szego gimnazyum w Wadowicach za rok 
szkolny 1900, [treœæ:] 1. I. Stein, Przeczenie: „nie”  „ni” w jêzyku staropolskim); 2. 
[S. Arzt], Czêœæ urzêdowa, nak³. funduszu naukowego, druk. F. Foltyna, Wadowice 
1900, 8°, str. 58.

26. Sprawozdanie dyrekcyi c. k. gimnazyum w Wadowicach za rok szkolny 1901, 
[treœæ:] 1. E. Farnik, Über Goethes Navsikaa; 2. [S. Arzt], Czêœæ urzêdowa, nak³. 
funduszu naukowego, druk. F. Foltyna, Wadowice 1901, 8°, str. 51.
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27. Sprawozdanie dyrekcyi c. k. gimnazyum w Wadowicach za rok szkolny 1902, 
[treœæ:] 1. M. Magiera, Stosunek Zacharyasza Wernera do literatury polskiéj – 
z uwzglêdnieniem „Wandy” Wê¿yka; 2. [S. Arzt], Czêœæ urzêdowa, nak³. funduszu 
naukowego, druk. F. Foltyna, Wadowice 1902, 8°, str. 78. 

28. Sprawozdanie dyrekcyi c. k. gimnazyum w Wadowicach za rok szkolny 1903, 
[treœæ:] 1. T. Klima, Akta do konfederacyi r. 1768 województwa krakowskiego, 
a zw³aszcza ksiêstw oœwiêcimskiego i zatorskiego; 2. [S. Arzt], Czêœæ urzêdowa, 
nak³. funduszu szkolnego, druk. F. Foltyna, Wadowice 1903, 8°, str. 80.

29. Sprawozdanie dyrekcyi c. k. gimnazyum w Wadowicach za rok szkolny 1904, 
[treœæ:] 1. T. Klima, Przywileje i statuta cechów wadowickich; 2. [S. Arzt], Czêœæ 
urzêdowa, nak³. funduszu szkolnego, druk. F. Foltyna, Wadowice 1904, 8°, str. 88.

30. Sprawozdanie dyrekcyi c. k. gimnazyum w Wadowicach za rok szkolny 1905, 
[treœæ:] 1. T. Klima, Wadowice. I Z przesz³oœci miasta. II Organizacya miejska 
i s¹downictwo od 1550 – 1784 r. [czêœæ 1]; 2. [S. Arzt], Czêœæ urzêdowa, nak³. 
funduszu naukowego, druk. F. Foltyna, Wadowice 1905, 8°, str. 52.

31. Sprawozdanie dyrekcyi c. k. gimnazyum w Wadowicach za rok szkolny 1906, 
[treœæ:] 1. W. Myjkowski, Wspó³czynnik rozszerzalnoœci powietrza i wodoru; T. Klima, 
Wadowice. II Organizacja miejska i s¹downictwo od 1550 – 1784 r. [czêœæ 2]; 2. 
[S. Arzt], Czêœæ urzêdowa, nak³. funduszu naukowego, druk. F. Foltyna, Wadowice 
1906, 8°, str. 60.

32. Sprawozdanie dyrekcyi c. k. gimnazyum w Wadowicach za rok szkolny 1907, 
[treœæ:] 1. T. Klima, Wadowice. II Organizacya miejska i s¹downictwo od 1550 – 1784 r.  
[czêœæ 3];  2. [J. Zachemski], Czêœæ urzêdowa, nak³. funduszu naukowego, druk. F. 
Foltina, Wadowice 1907, 8°, str. 48.

33. Sprawozdanie dyrekcyi c. k. gimnazyum w Wadowicach za rok szk. 1908, [treœæ:] 
1. P. Vogel, Mineralogia w Polsce w w. XVI; 2. [J. Doroziñski], Czêœæ urzêdowa, 
nak³. funduszu naukowego, druk. F. Foltina, Wadowice 1908, 8°, str. 71.

34. Sprawozdanie dyrekcyi c. k. gimnazyum w Wadowicach za rok szkolny 1909, 
[treœæ:] 1. M. Bienenstock, O wp³ywie niemieckim na twórczoœæ S³owackiego uwag 
kilka (Schiller i Goethe); S. Matuszewski, Kilka s³ów w sprawie S³owackiego i jego 
stanowiska w spo³eczeñstwie polskim; 2. [J. Doroziñski], Czêœæ urzêdowa, nak³. 
dyrekcyi c. k. gimnazyum, druk. F. Foltina [pod zarz¹dem S. Starostki], Wadowice 
1909, 8°, str. 113 i 2 nlb., 31 i 1nlb., 46. 
 
35. Sprawozdanie dyrekcyi c. k. gimnazyum w Wadowicach za rok szkolny 1910, 
[treœæ:] 1. T. Klima, Materya³y do budownictwa drewnianego; 2. [J. Doroziñski], Czêœæ 
urzêdowa, nak³. funduszu naukowego, druk. F. Foltina, Wadowice 1910, 8°, str. 106.
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36. Sprawozdanie dyrekcyi c. k. gimnazyum w Wadowicach za rok szkolny 
1911/1912, [treœæ:] 1. [b. a.] Nauka jêzyka ³aciñskiego w klasie I; 2. [J. Doroziñski], 
Czêœæ urzêdowa, nak³. funduszu naukowego, druk. F. Foltina, Wadowice 1912, 8°, 
str. 58.

37. Sprawozdanie dyrekcyi c. k. gimnazyum w Wadowicach za rok szkolny 
1912/1913, [treœæ:] 1. [nie przygotowano na czas rozprawy naukowej]; 2. [J. Doro-
ziñski], Czêœæ urzêdowa, nak³. funduszu naukowego, druk. F. Foltina, Wadowice 
1913, 8°, str. 48.

38. Sprawozdanie dyrekcyi c. k. gimnazyum w Wadowicach za rok szkolny 
1913/1914, [treœæ:] 1. W. Kiliñski, Wyspiañski a polska myœl porozbiorowa [czêœæ 
1]; 2. [J. Doroziñski], Czêœæ urzêdowa, nak³. funduszu naukowego, druk. F. Foltina, 
Wadowice 1914, 8°, str. 93.

39. Sprawozdanie dyrekcyi c. k. gimnazyum w Wadowicach za rok szkolny 
1914/1915, [treœæ:] 1. [2 czêœæ rozprawy W. Kiliñskiego pt. Wyspiañski a polska 
myœl porozbiorowa nie ukaza³a siê na mocy rozporz¹dzenia. c. k. Rady Szkolnej 
Krajowej z dnia 30 XII 1914]; 2. [J. Doroziñski], Czêœæ urzêdowa, nak³. funduszu 
naukowego, druk. F. Foltina, Wadowice 1915, 8°, str. 64.

40. Sprawozdanie dyrekcyi c. k. gimnazyum w Wadowicach za rok szkolny 
1915/1916, [treœæ:] 1. [b. a.] Zak³ad podczas wojny; 2. [J. Doroziñski], Czêœæ 
urzêdowa, nak³. funduszu naukowego, druk. F. Foltina, Wadowice 1916, 8°, str. 68.

41. Sprawozdanie dyrekcyi c. k. gimnazyum w Wadowicach za rok szkolny 
1916/1917, [treœæ:] 1. Nekrolog po œmierci cesarza Franciszka Józefa I; 2. [J. Do-
roziñski], Czêœæ urzêdowa, nak³. funduszu naukowego, druk. F. Foltina, Wadowice 
1917, 8°, str. 45.

42. Sprawozdanie dyrekcyi c. k. gimnazjum w Wadowicach za rok szkolny 
1917/1918, [treœæ:] 1. [J. Doroziñski] Czêœæ urzêdowa, nak³. funduszu naukowego, 
druk. F. Foltina, Wadowice 1918, 8°, [niekompletne].

43. Sprawozdanie dyrekcji gimnazjum pañstwowego w Wadowicach za rok szkol-
ny 1918/ 1919, nak³. funduszu naukowego, druk. F. Foltina, Wadowice 1919, 8°, 
[niekompletne].

44. Sprawozdanie dyrekcji gimnazjum pañstwowego w Wadowicach za rok szkol-
ny 1920/ 1921, nak³. funduszu naukowego, druk. F. Foltina, Wadowice 1921, 8°, 
[niekompletne]. 

HISTORIA




