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ROZDZIAŁ I

WYCHOWANIE I NAUCZANIE DO ROKU 1773

POCZĄTKI SZKOLNICTWA W POLSCE

Wiemy z poprzedniego tomiku, że w XIII w. na tutejszym terenie istniały 
już pierwsze  wsie. Wtedy w pełni ukształtował się na terenie Polski stanowy 
ustrój społeczeństwa. Sytuacja życiowa ludzi różnych stanów była różna. Spośród 
stanów rycersko-szlacheckiego, duchownego, mieszczańskiego i  najliczniejszego 
chłopskiego, ci ostatni mieli najtrudniejsze, ale niejednakowo trudne warunki ży-
cia. Dziś trudno sobie wyobrazić, że stan chłopski był tak bardzo zróżnicowany. 
Można było w nim wyróżnić: wolnych kmieci, gości, luźnych, mardów, ratajów 
oraz niewolników,  do których zaliczali się jeńcy i zaprzedani dłużnicy. Oprócz 
tego na wsiach mieszkali też zagrodnicy, posiadający kilkumorgowe gospodarstwa 
i trudniący się rzemiosłem, chałupnicy i komornicy. W lasach i przy kompleksach 
leśnych mieszkali budnicy, smolarze,  kuźnicy itp. trudniący się przemysłami le-
śnymi oraz wytopami żelaza z rudy darniowej i jej przeróbką.

Wraz z ukształtowaniem się wsi ludzie z warstw wyższych zaczynali  systema-
tycznie oddziaływać na chłopów poprzez szkoły. Początkowo istniały tylko szkoły 
parafi alne i przyklasztorne. Oprócz nauki czytania, pisania i prostych rachunków 
uczono w nich pewnych zagadnień związanych z wiarą chrześcijańską, umożli-
wiając później znalezienie zajęcia w służbie pomocniczej parafi i lub najbardziej 
wiernym i zdolnym wstęp na Akademię Krakowską. Po jej ukończeniu mogli być 
nauczycielami, księżmi lub prawnikami. Jednak wśród biskupów i arcybiskupów 
występowali prawie wyłącznie mężczyźni szczycący się herbami z książęcych 
rodów. Do służb pomocniczych parafi i zaliczano śpiewaków i ministrantów znają-
cych modlitwy i pieśni religijne oraz ministranturę, co służyło uświetnianiu nabo-
żeństw. Zakładanie szkół parafi alnych zostało ustanowione na IV soborze laterań-
skim, odbytym w 1215 r. Upoważniono tam biskupów do udzielania zezwoleń na 
nauczanie gramatyki łacińskiej przy każdym zamożniejszym kościele parafi alnym 
w ich diecezjach. W Polsce w 1248 r. na synodzie wrocławskim podjęto uchwałę 
o tworzeniu szkół parafi alnych. Na synodzie łęczyckim w 1257 r. powtórzono 
potrzebę wprowadzenia zrozumiałego dla wiernych języka polskiego w życiu re-
ligijnym. Zgodnie z uchwałami tych synodów do szkół parafi alnych można było 
przyjmować tylko nauczycieli znających język polski. Podczas trwania synodu 
w Łęczycy arcybiskup Pełka wydał zarządzenie zabraniające przyjmowania na-
uczycieli Niemców, nie znających języka polskiego. W 1285 r. arcybiskup Jakub 
Świnka zabronił  powierzania funkcji kościelnych księżom nieznającym języka 
polskiego. Na przełomie XV i XVI w. prawie przy każdym kościele parafi alnym 
istniała szkoła parafi alna. Najwięcej takich szkół było w archidiakonacie gnieź-
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nieńskim: 27 w miastach i 49 na wsiach. W archidiakonacie łęczyckim było 20 
szkół parafi alnych miejskich i 12 wiejskich. W pierwszym z wymienionych ar-
chidiakonatów pracowało 64 nauczycieli z tytułem minister, a w drugim 24 ta-
kich nauczycieli. Archidiakonat Łęczyca dzielił się na 4 dekanaty: Bedlno, Rawa, 
Szczawin i Tuszyn oraz 139 parafi i i posiadał 139  szkół. Na początku XVI w. 
istniały w Polsce 4784 szkoły parafi alne. Przetrwały one do czasów Komisji Edu-
kacji Narodowej.1

Uniwersytet Krakowski w latach 1433 – 1510 wykształcił ponad 4 tysiące 
bakałarzy, a zdarzało się, że inni absolwenci też podejmowali pracę w szkołach. 
Sekretarz króla Zygmunta II Augusta biskup warmiński Marcin Kromer napisał  
w połowie XVI w., że języka łacińskiego uczy się młodzież pochodzenia szlachec-
kiego i mieszczańskiego, bogaci i biedni, a nawet lud. Warto też przytoczyć napi-
sane przez niego zdanie: „Teraz, gdy się spostrzeżono, że w cenie jest wykształ-
cenie w językach, wymowie i humaniorach, chwycili się ich nasi skwapliwie, lecz 
nie szukają w nich sławy, tylko użyteczności w życiu politycznym i potocznym”. 
Elita intelektualna renesansowej Polski rekrutowała się nie tylko z wielkich miast, 
ale także z małych miast i miasteczek, a nawet ze wsi, przybywała młodzież na 
studia.2

Pod koniec XVI w. Uniwersytet Jagielloński zaczął organizować własne 
szkoły średnie nazywane koloniami akademickimi. W roku 1632 Kasper Siemek 
ogłosił rozprawę zatytułowaną Civis bonus, w której zarzucał jezuitom brak wy-
chowywania młodzieży na dobrych obywateli. W XVII w. Szymon Starowolski 
w dziele pt. Reformacja obyczajów polskich nawoływał, „żeby obywatele… oj-
czyznę swoją nade wszystko po Panu Bogu miłowali, dobro pospolite pomnażali, 
prywatnej chciwości się strzegli, a granic państwa swojego czule od pogranicz-
nych sąsiadów bronili”.3

Reformy w szkołach pijarskich i jezuickich zaczęto wprowadzać już w latach 
czterdziestych XVIII w. Od końca XVII w. do czasu pierwszego rozbioru Polski 
(1772) liczba kolegiów, czyli ówczesnych szkół średnich i wyższych, uległa po-
dwojeniu. Oświatą zajmował się Kościół.4

1  Dzieje szkolnictwa i oświaty na wsi polskiej do 1918 r., tom 1, red. Stanisław Michalski, s. 13 – 17, 
20, 28, 29, 32 i 33.  

2  Bogdan Suchodolski, Dzieje kultury polskiej, s. 84.
3  Tamże, s. 123 i 138.
4  Józef A. Gierowski, Historia Polski 1764 – 1864, s. 49.
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REALIA DAWNE, ALE BLISKIE

Bedlno jest odległe 20 km od Piątku, 21 km od Bielaw, 15 km od Soboty 
i tylko 9 km od  Orłowa. Przywykliśmy do tego, że między Piątkiem a Sobotą 
nie ma miast, ale przecież wymienione miejscowości przez stulecia XIV – XIX 
były miastami. Już w I tomiku napisałem, że bielawianie szczególnie wyróżniali 
się aspiracjami i pędem do wiedzy. Po ukończeniu szkoły parafi alnej w Biela-
wach szesnastu jej absolwentów w XV w. i siedmiu w wieku XVI studiowało 
w Akademii Krakowskiej. W 1414 r. zapisał się na nią Maciej syn Świętosława 
z Bielaw, który w 1424 r. osiągnął godność bakałarza, czyli nauczyciela szkoły 
parafi alnej – elementarnej. Maciej, syn Tomasza Bielawskiego, z rodziny szla-
checkiej, w 1596 r. został bakałarzem, w 1599 r. magistrem, a później uzyskał 
stanowisko profesora praw w Akademii Krakowskiej. Dobrze świadczy to o daw-
nej szkole bielawskiej. Studentami krakowskiej uczelni byli głównie synowie 
bogatych mieszczan. Po ukończeniu szkoły parafi alnej w Sobocie, której budynek 
stał blisko plebanii, w XV i XVI w. jedenastu absolwentów tej szkoły studiowało 
w Akademii Krakowskiej. W 1409 r. w dokumentach sądowych wymieniony jest 
rektor szkoły parafi alnej w Orłowie o imieniu Andrzej. Z tego miasta czternastu 
absolwentów szkoły parafi alnej w XV w. studiowało w Akademii Krakowskiej. 
Niektórzy z tych okolic po ukończeniu akademii powracali do swych miast, by 
szerzyć w nich  oświatę i kulturę. W archiwaliach z Sądu Ziemskiego w Orłowie 
znajduje się dokument z 1424 r., w którym wymieniony jest rektor szkoły parafi al-
nej w Oszkowicach o imieniu Wojciech.5

W dziele Miasta polskie w tysiącleciu nie wspomniano o szkołach w Piątku i w 
Sobocie zapewne dlatego, że istnienie szkół parafi alnych w takich miastach było 
rzeczą zbyt oczywistą. Jednak w informacjach o Orłowie napisano, że „od 1409 r. 
do połowy XVIII w. czynna była w Orłowie szkoła”, a o Bielawach napisano, że 
„w pierwszych latach istnienia miasta czynne były: szkoła i kolegium mansjona-
rzy przy bielawskiej farze”. Słowo fara oznaczało kościół parafi alny, a kolegia 
mansjonarzy (kanoników) były przy kościołach noszących miano kolegiaty.6

W 1433 r. arcybiskup Wojciech Jastrzębiec ustanowił kapitułę łowicką, któ-
ra była senatem i radą przyboczną arcybiskupów gnieźnieńskich, rezydujących 
w zamku łowickim. Początkowo kapituła składała się z trzech prałatów i ośmiu 
kanoników. Prałatami byli: prepozyt, dziekan, kustosz i archidiakon. Na czele 
kapituły stał prepozyt. Bezpośrednio podlegający mu dziekan dopilnowywał regu-
larnego odbywania nabożeństw z udziałem chóru. W 1433 r. arcybiskup Wojciech 
na utrzymanie łowickiego dziekana nadał mu probostwo i niektóre dziesięciny 
w Piątku, miasteczku położonym przy dawnej drodze z Łowicza do Gniezna. Obo-
wiązkiem dziekana było utrzymywanie wikariusza i rektora szkoły w Piątku.7

5  Stanisław Marian Zajączkowski, Powiat orłowski do lat siedemdziesiątych XVI w., rozdział IV. 
6  Miasta polskie w tysiącleciu, t. 2, s. 36, 59, 64 i 78.
7  Romuald Oczykowski, Przechadzka po Łowiczu, s. 89 i 90 oraz Słownik geografi czny, t. 8, s. 64.  
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W informacjach dotyczących Piątku w wieku XIX Joanna Giżejewska napi-
sała, że „w mieście wybudowane zostały drewniana bożnica, szkoła i łaźnia, a w 
słowniku geografi cznym podano, że istniały w Piątku dwie szkoły początkowe 
(męska i żeńska)”.8

W Łowiczu, podobnie jak w Bielawach, od 1467 r. istniało kolegium wikariu-
szy kolegiackich (mansjonarzy). Łowicz jeszcze przed istnieniem wspomnianych 
wyżej miast, bywał rezydencją arcybiskupów, co wpływało na przyspieszenie 
rozwoju kultury i oświaty w tym regionie. Kilkadziesiąt lat po osiedleniu się 
w nim zakonu dominikanów, w 1468 r. powstała w Łowiczu fundacja zakonu 
bernardynów.9

Już w 1433 r. był powołany ksiądz rektor szkoły kolegiackiej w Łowiczu, 
która przez pewien czas mieściła się przy kościele św. Leonarda, a po roku 1831 
została przeniesiona do domu Góry Pobożnej na rynku.10

Po 1525 r. w Łowiczu istniały dwie szkoły, jedna przy kościele św. Ducha, 
której przełożonym był bakałarz, a druga przy kolegiacie, której przełożonym  był 
magister sztuk wyzwolonych. Renesansowy budynek tej szkoły stał obok pry-
masowskiej kolegiaty na cmentarzu przykościelnym. Szkoła kolegiacka była ro-
dzajem szkoły średniej. W obydwóch szkołach parafi alnych nauka była bezpłatna 
i oprócz czytania, pisania, arytmetyki i geometrii uczono także śpiewu. W klasach 
wyższych szkoły kolegiackiej uczono posługiwania się łaciną. Pięcioklasowa 
łowicka szkoła kolegiacka była najstarszą w Polsce kolonią akademicką zorgani-
zowaną przez Uniwersytet Jagielloński. Niektórzy z najbogatszych i najzdolniej-
szych absolwentów tej szkoły po jej ukończeniu studiowali poza granicami Polski, 
głównie w Bolonii i Padwie. Od 1565 r. czynna była  drukarnia w Łowiczu.11

Po najeździe szwedzkim zachowały się szkoły parafi alne w Łowiczu, ale po-
ziom nauczania uległ w nich obniżeniu. W 1668 r., w miejsce szkoły kolegiackiej 
powołano najlepszą w Łowiczu, jedną z pierwszych w Polsce, szkołę pijarską. 
Zaczęło się od tego, że 14 marca przybyło do Łowicza dwóch  pijarów z Węgier. 
Pieniądze na utworzenie szkoły przez pijarów ofi arował  kasztelan gostyniński 
Jan Szamowski wraz z żoną Anną. Brat Jana wstąpił do zakonu pijarów. Począt-
kowo pijarzy zajmowali budynek klasztoru bernardynek, a od 1673 r. prowadzili 
zajęcia szkolne we własnych pomieszczeniach, kupionej dzięki pomocy Szamow-
skich i adaptowanej do tego celu, kanonii kapituły łowickiej, a od 1675 r. również 
w przyległej do niej kamienicy mieszczańskiej. Szkoła ta działała zgodnie z wa-
runkami kapituły gnieźnieńskiej i łowickiej. Tak jak we wszystkich powstających 
wówczas kolegiach pijarskich rządził nią rektor, który mianował nauczycieli, 
a wybierał ich tylko spośród księży. Pierwszym rektorem tej szkoły był ksiądz 

8  J. Giżejewska, Małych miasteczek wczoraj, dziś, może jutro…, „Mazowsze 1995” i Słownik geogra-
fi czny, t. 8, s. 64.

9  Zbigniew Morawski, Łowicz średniowieczny, „Łowicz – dzieje miasta”, s. 63 i 64.
10  Romuald Oczykowski, Przechadzka po Łowiczu, s. 92.
11  Jan Wegner, Łowicz w okresie 1525 – 1655, „Łowicz – dzieje miasta”, s. 98 – 103. 
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Wojciech Siewierkiewicz, późniejszy prowincjał polski, czyli zwierzchnik klasz-
torów. Zaplanowano siedem klas, które można było ukończyć w ciągu ośmiu lat, 
gdyż w ciągu pierwszego roku można było ukończyć dwie klasy, więc na pięć klas 
wystarczyły cztery lata, ale na klasy VI i VII przeznaczano po dwa lata. Językiem 
wykładowym była łacina. Nauka była bezpłatna, ale nie mogły z niej korzystać 
dzieci chłopów pańszczyźnianych.12

W źródłowych informacjach dotyczących Jana Szamowskiego gdzieś tkwi 
błąd. Jan Wegner napisał, że był to kasztelan gostyniński, a we wcześniej wydanej 
książce  Oczykowskiego fi guruje jako kasztelan gostyński. Spróbuję więc dociec 
prawdy. Odległość od Gostynina do Łowicza wynosi 64 km, a Gostynia 222 km. 
Już to każe się domyślać, że błąd został popełniony w książce Oczykowskiego. 
W poszukiwaniu prawdy pomoże przytoczony przez niego cytat z ksiąg księży 
pijarów: „Jan Szamowski na dobrach swoich, to jest na wsiach Sojki, Roszkowo, 
Wierzbie zapisał 13000 zł, tyleż i żona jego Anna z Byków na wsiach własnych 
Pencławice i Jankowo z 7% […]”. Gostynin leży między Płockiem a Kutnem. 
Prawie w połowie drogi między Kutnem a Gostyninem znajduje się miejscowość 
Strzelce odległa 10 km od Kutna. Między Kutnem a Strzelcami położone są wsie 
Wierzbie i Sójki, zapewne dawne posiadłości Szamowskiego. Mała miejscowość 
Byki leży blisko Kiernozi i Osmolina, nieco ponad 20 km od Łowicza i około 40 
km od Gostynina. Pęcławice są odległe zaledwie 6 km od Piątku w kierunku Kut-
na. Powyższe dane utwierdzają mnie w przekonaniu, że prawdziwym jest określe-
nie kasztelan gostyniński, a nie gostyński. Popełnić błąd jest łatwo, a trudniejsze 
bywa jego wykrycie, ale trud uwieńczony sukcesem daje zadowolenie.

Do szkoły pijarskiej przybywało uczniów nie tylko z Łowicza. Pijarzy znaj-
dowali pomoc u rezydujących w Łowiczu prymasów Polski i tu odbywali swoje 
zjazdy zakonne. Kapituła zakonna w 1741 r. wybrała na legata do Rzymu księdza 
Stanisława Hieronima Konarskiego, który był m. in. reformatorem szkolnictwa. 
Konarski podszywając się pod nazwisko brata arcybiskupa prowincjała Cypriana 
Komorowskiego napisał rozprawę o urządzeniu szkół i pracę tę odczytał w kapi-
tule generalnej zakonu w Łowiczu w roku 1753. Papież Benedykt XIV w swym 
dekrecie z 15 lutego 1754 r. zatwierdził proponowane przez Konarskiego prze-
pisy i polecił je wprowadzić we wszystkich kolegiach w Polsce. W następnym 
roku, jako Ordinationes Visitationis Apostolicae pro provincia Polona clericorum 
zostały ogłoszone drukiem. Wpłynęło to wyraźnie na rozwój szkół pijarskich. 
W Łowiczu w sześciu klasach liczba uczniów dochodziła do 600. Każda klasa 
miała inny przedmiot nauczania, a były to kolejno: infi ma, gramatyka, syntaxis, 
poetyka, retoryka i fi lozofi a. Infi ma znaczy najniższa, syntaxis – składnia, czyli 
nauka o budowie wypowiedzeń, ich elementach składowych, o środkach i sposo-

12  Jan Wegner, Łowicz w latach potopu i odbudowy, „Łowicz – dzieje miasta”, s. 121 i Zbigniew 
Skiełczyński, Miasto w schyłkowym okresie Rzeczypospolitej, „Łowicz – dzieje miasta”, s. 152.  
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bach służących do ich wyodrębniania lub łączenia, powodujących układanie się 
ich w całość gramatyczno-komunikatywną.13

Wikariusz kolegiacki ksiądz Jan Dziewierski w 1742 r. zorganizował opiekę 
nad ubogimi chłopcami i sierotami, zapewniając im mieszkanie, jedzenie i odzież 
oraz naukę w szkole parafi alnej, a następnie w szkole pijarskiej. W 1761 roku, 
jako proboszcz parafi i św. Ducha w Łowiczu, za zgodą arcybiskupa Władysława 
Łubieńskiego herbu Pomian, w 1761 r. odkupił z dożywotniej dzierżawy wieś 
Skaratki na cele swej działalności.14    

13  Romuald Oczykowski, Przechadzka po Łowiczu, s. 145 i 146.
14  Zbigniew Skiełczyński, Miasto w schyłkowym okresie Rzeczypospolitej, „Łowicz – dzieje miasta, 

s. 152 i 153.
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ROZDZIAŁ II

POD KIEROWNICTWEM
KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ (1773 – 1794)

 
MIELI DOKONAĆ DZIEŁA WIELKIEGO

W następnym roku po I rozbiorze Polski, 21 lipca 1773 r. papież Klemens 
XIV zlikwidował zakon jezuitów, co w Polsce ogłoszono 10 sierpnia. 80% mło-
dzieży szlacheckiej kształciło się w szkołach jezuickich. Król Stanisław August 
Poniatowski zdecydował o przekazaniu dóbr pojezuickich na rzecz funduszu sta-
nowiącego podstawę ogólnego systemu edukacji narodowej. Komisja Edukacji 
Narodowej została powołana przez sejm w dniu 14 października 1773 r. Zgodnie 
z wolą króla w składzie tej komisji znalazły się osoby wybitne: podkanclerzy 
Joachim Chreptowicz, Adam Kazimierz Czartoryski, biskup Ignacy Massalski, 
biskup Michał Poniatowski, Antoni Poniński, Ignacy Potocki, książę August Suł-
kowski i były kanclerz Andrzej Zamoyski. (Biskup książę Michał Jerzy Poniatow-
ski to brat króla, późniejszy prymas Polski). Za podstawę działalności KEN został 
przyjęty projekt Chreptowicza.15

Z komisją tą współpracowało wielu znakomitych pedagogów i działaczy edu-
kacyjnych, a wśród nich pochodzący ze średniej szlachty z Wołynia ksiądz Hugo 
Kołłątaj i ksiądz Grzegorz Piramowicz. W opracowaniu i przeprowadzaniu reform 
szkolnictwa dużą rolę odegrał też pochodzący z rodziny mieszczańskiej mieszka-
jącej w Pile ksiądz Stanisław Staszic. W 1786 r. twierdził: „W edukacji najpierw 
serce ma być kształtowane… zdaje mi się, że my serce zaniedbaliśmy zupełnie”. 
Tworzono wówczas jednolity system szkolnictwa świeckiego o hierarchicznym 
układzie: szkoły elementarne, podwydziałowe, wydziałowe i główne, które 
sprawowały ogólny nadzór nad szkolnictwem w Koronie i na Litwie. Szkołami 
głównymi stały się, po gruntownym zreformowaniu, Akademia Krakowska i Wi-
leńska. Komisja nie obejmowała swym nadzorem szkół parafi alnych, ale utwo-
rzone przez nią w 1775 r. Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych przystąpiło do 
wydawania podręczników dla nich. Reformy Komisji Edukacji Narodowej były 
mocno krytykowane przez tradycjonalistów, ale nie zostały wycofane nawet przez 
targowiczan. Według Gierowskiego „działalność Komisji stanowiła największe 
osiągnięcie kulturalne wieku Oświecenia”.16

Bogdan Suchodolski napisał, że „gdy na schyłku istnienia Rzeczypospolitej 
doszła do władzy konfederacja targowicka, to zlikwidowała przede wszystkim 
Komisję Edukacji Narodowej. Manifest konfederacji stwierdzał: «Ojczyzna wię-

15  Jerzy Łojek, Kalendarz historyczny, s. 188.
16  Gierowski, Historia Polski 1764 – 1864, s.50, 51, 76 i 77 oraz Bogdan Suchodolski, Dzieje kultury 

polskiej, s. 199.



14

cej pożytku odniesie z cnotliwych obywateli, jak obiecywać może po matematy-
kach, astronomach i tam dalej»”.17

Manifest konfederacji targowickiej powstał w Petersburgu 27 kwietnia  1792 r., 
ale ogłoszony został jako napisany w Targowicy 14 maja. Stanowił on pretekst, 
pod którym wojska rosyjskie wkroczyły do Polski. Według Jerzego Łojka Komisja 
Edukacji Narodowej została uchwalona przez „niesławny sejm «delegacyjny» […]”, 
którego jedynym pozytywnym dziełem było uchwalenie tej Komisji, a „trwała aż 
do upadku insurekcji 1774 r. i końca Rzeczypospolitej. Dzieło jej oceniać można 
z różnych punktów widzenia i niejednoznacznie. Potencjalnie było wielkie i zdolne 
wpłynąć na losy kraju. Realnie dało Rzeczypospolitej szansę przekazania tradycji 
epoki narodowego odrodzenia dwóm następnym generacjom. Nic więcej…”.18

W encyklopedii podano, że była to „pierwsza w Europie władza oświatowa 
o charakterze odrębnego ministerstwa; realizowała postępowe świeckie idee pe-
dagogiczne; wprowadziła nowoczesne programy, metody i organizację nauczania; 
zreformowała szkolnictwo średnie i wyższe”.

O targowickiej konfederacji można znaleźć w encyklopedii następującą infor-
mację: „spisek magnatów w celu obalenia Konstytucji 3 maja; zawiązany ofi cjal-
nie 14 V 1792 r. w Targowicy (Ukraina), faktycznie 27 IV 1792 w Petersburgu, 
pod patronatem Katarzyny II; była pretekstem do interwencji rosyjskiej w Polsce 
(wojna polsko-rosyjska 1792), przyczyniła się do skasowania reform Sejmu Czte-
roletniego i przeprowadzenia II rozbioru Polski”. 

Od 1952 r. obchodzono w polskich szkołach Dzień Nauczyciela. Podczas ob-
rad II Światowej Konferencji Nauczycieli w 1957 r. w Warszawie podjęta została 
uchwała o corocznych obchodach Międzynarodowego Dnia Karty Nauczyciela, 
a 26 stycznia 1982 r., podczas stanu wojennego, sejm zmienił Kartę Nauczyciela 
i od tego czasu obchodzony jest w Polsce Dzień Edukacji Narodowej.19

Ustawa uchwalona 3 maja 1791 r. na Sejmie Czteroletnim była pierwszą w Euro-
pie, a drugą po Stanach Zjednoczonych konstytucją na świecie. Podstawowym organem 
władzy wykonawczej stała się Straż Praw. W jej skład wchodził król jako przewodniczą-
cy, prymas i pięciu ministrów: policji, spraw wewnętrznych, interesów zagranicznych, 
wojny i skarbu. Z głosem doradczym w skład Straży Praw wchodzili następca tronu 
i marszałek sejmu. Wybierane przez sejm komisje: Policji, Wojska, Skarbu i Edukacji 
Narodowej miały charakter kolegialnie zorganizowanych ministerstw.20

W 1805 r. Tadeusz Czacki podczas uroczystości otwarcia słynnego Gimna-
zjum Wołyńskiego powiedział między innymi, że „postępowanie w doskonaleniu 
serca i rozszerzenia władz rozumu stanie się jedyną rękojmią twego szczęścia 
i losu tej ziemi, która was wydała i żywi”.21

17  Bogdan Suchodolski, Dzieje kultury polskiej, s. 187.
18  Jerzy Łojek, Kalendarz historyczny, s. 188, 194 i 207.
19  Bolesław Grześ, Związek Nauczycielstwa Polskiego od korzeni po współczesność, s. 110 i 111. 
20  J.A. Gierowski, Historia Polski 1764 – 1864, s. 84 i 85. 
21  Bogdan Suchodolski, Dzieje kultury polskiej, s. 231.
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Obszerniejsze informacje o tym gimnazjum i Tadeuszu Czackim można zna-
leźć w rozdziale VII, w podrozdziale: Czym był Krzemieniec. 

W PRYMASOWSKIM ŁOWICZU

Po zreformowaniu szkół pijarskich w 1754 r. ich szkoła w Łowiczu stała się 
podwydziałową (powiatową) i pozostały w niej tylko trzy klasy retoryka, poetyka 
i gramatyka. Od 1788 roku była szkołą wydziałową. Uczyła się w niej głównie 
młodzież szlachecka z powiatów rawskiego i łęczyckiego oraz mieszkańcy Łowi-
cza. Wcześniej szkoła wydziałowa istniała w Rawie, która wówczas była stolicą 
województwa, a Łowicz wchodził w jego skład.

Prymas Michał Poniatowski jako prezes Komisji Edukacji Narodowej, 
wg Z. Skiełczyńskiego w 1785., a wg R. Kołodziejczyka w 1786 r., rozpoczął 
kształcenie nauczycieli do szkół elementarnych wiejskich w Seminarium Na-
uczycielskim w Łowiczu. Żeby ci nauczyciele mogli równocześnie pełnić funkcję 
organisty, to prowadzono w nim również naukę muzyki i śpiewu.

Według Oczykowskiego „w r. 1788 prymas M. Poniatowski przy szkole ks. 
ks. pijarów otworzył jeszcze 2 inne, również pod dozorem tych zakonników: jedną 
dla 6 synów szlacheckich tzw. konwiktorów, drugą: Szkołę Nauczycielów para-
fi alnych i Organistów”. Konwiktem nazywano wówczas przyklasztorną szkołę 
z internatem. Seminarium i Instytut św. Leonarda w Łowiczu działały w opar-
ciu o kolegium pijarów. Prymas Poniatowski z własnych funduszów utrzymywał 
w kolegium pijarskim po 12 chłopców ze stanu szlacheckiego, mieszczańskiego 
i chłopskiego. Później, gdy już zaczynało brakować miejsc pracy dla absolwentów 
tej szkoły, to zmniejszał liczbę chłopców w kolegium po równo z każdego z tych 
trzech stanów. W 1792 r. prymas przeznaczył na utrzymanie szkoły pijarskiej 
część dochodów ze wsi Bocheń. Wsie Bocheń i Skaratki, z której już wcześniej 
na taką działalność czerpał dochody ksiądz Jan Dziewierski, są położone blisko 
terenu gminy Bielawy.

Tu przypomnę, że w roku 1792 trwała wojna polsko-rosyjska, nazywana wojną 
w obronie Konstytucji 3 maja, którą zakończył król Stanisław A. Poniatowski, go-
dząc się na żądanie cesarzowej Rosji Katarzyny II i przystępując do konfederacji 
targowickiej. Przyczyniło się to do II rozbioru Polski w 1793 r. Tutejsze tereny zo-
stały zajęte w marcu 1793 roku przez wojska pruskie i po II rozbiorze znajdowały 
się pod pruskim zaborem.

W 1794 r., podczas powstania kościuszkowskiego, prezes Komisji Edukacji 
Narodowej prymas Polski książę Michał Poniatowski popełnił samobójstwo. 
Rząd pruski zaraz po opanowaniu tutejszych okolic odebrał bernardynom wszyst-
kie fundusze i decyzją króla Fryderyka Wilhelma II z lutego 1806 r. zostali oni 
wypędzeni z Łowicza. Starania władz pruskich o doprowadzenie do likwidacji 
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szkół pijarskich i ich zakonu, poprzez różne szykany, nie powiodły się. Szkoły 
te, pomimo trudnych warunków, przetrwały czas zaboru pruskiego. 19 sierpnia 
1804 r. minister rządu pruskiego Hoym zarządził kasatę zakonu bernardynów. Ich 
budynki, klasztor i kościół, przeznaczono na niemiecką szkołę dla nauczycieli 
szkół elementarnych miejskich i wiejskich, w której miało się kształcić 20 osób. 
Szkoła ta została otwarta we wrześniu 1806 r., a w listopadzie, po wejściu wojsk 
napoleońskich została zamknięta.22  

Przypomnijmy, że klasztor i drewniany kościół pod wezwaniem św. Bartło-
mieja wzniósł dla ojców bernardynów arcybiskup Jan Gruszczyński herbu Poraj, 
który zmarł w 1473 r. W miejsce drewnianego kościół murowany z zakrystią 
i biblioteką zbudował im ojciec Pankracy Kosiński około 1582 r. Budowy tej do-
kończył ojciec Gabryel z Kołaczkowa.23

Według Zbigniewa Skiełczyńskiego w 1796 r. następca Poniatowskiego arcy-
biskup Ignacy Krasicki połączył fundusze i cele Instytutu św. Leonarda z Semina-
rium Nauczycielskim. Wtedy nastąpiła rozbudowa instytutu, który zlikwidowały 
władze carskiej Rosji po upadku powstania styczniowego.24

Według Ryszarda Kołodziejczyka w 1796 r. powstał Instytut św. Leonarda 
w nowej postaci z połączenia przez prymasa Krasickiego „dwóch organizmów 
charytatywnych: Szkoły Kształcenia Nauczycieli Michała Poniatowskiego i In-
stytutu św. Leonarda ks. Dziwierskiego”. W zmodernizowanym Instytucie św. 
Leonarda „kształcono biednych chłopców dając najzdolniejszym spośród nich 
możność dalszej nauki w szkołach wydziałowych w Łowiczu w zawodzie na-
uczyciela lub organisty, bądź w Warszawie, Rawie lub Płocku, gdzie mogli oni 
uzyskać maturę”. Do tego instytutu przyjmowano chłopców w wieku 9 – 11 lat na 
sześć lat nauki. Instytut Nauczycielski, stanowiący cześć Instytutu św. Leonarda, 
kształcący aspirantów na nauczycieli obwodowych lub urzędników, władze rosyj-
skie przeniosły do Radzymina w roku 1845, a pozostałość instytutu zlikwidowały 
po powstaniu styczniowym.25 

22 R. Oczykowski, Przechadzka po Łowiczu, s. 140, 146 i 147; Zbigniew Skiełczyński, Miasto w schył-
kowym okresie Rzeczypospolitej i Ryszard Kołodziejczyk, Pod pruskim zaborem, „Łowicz – dzieje 
miasta”, s. 153 i 154 oraz 174 i 199.

23 Romuald Oczykowski, Przechadzka po Łowiczu, s. 139.
24 Zbigniew Skiełczyński, Miasto w schyłkowym okresie Rzeczypospolitej, „Łowicz – dzieje miasta”, 

s. 154. 
25 Ryszard Kołodziejczyk, Między powstaniami w latach 1831 – 1861, „Łowicz dzieje miasta”, s. 216. 


