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Czasopiśmiennictwo przez długi czas w ograniczonym stopniu było przed-
miotem zainteresowania badaczy dziejów wychowania. Co prawda w latach 
dwudziestych XX w. Marceli Handelsman w swojej klasyfikacji źródeł histo-
rycznych zaliczył czasopisma do źródeł opisowych, wyodrębniając wśród nich 
dzienniki, tygodniki i miesięczniki1, jednak w praktyce w całym okresie mię-
dzywojennym ich wartość źródłowa nie została w pełni doceniona. Dopiero po 
1945 r., głównie na skutek spowodowanych przez wojnę strat w zbiorach 
archiwalnych, zarówno historycy, jak i historycy wychowania „dostrzegli” 
tkwiący w nich potencjał materiałowy, a dyskusje toczone wokół źródłowego 
wykorzystywania czasopism do rekonstrukcji dziejów zostały pozytywnie 
rozstrzygnięte przez polskich badaczy2. Dowodem są liczne publikacje, dla 
których wydawnictwa periodyczne stanowiły w mniejszym lub większym 
stopniu bazę źródłową, jak również, co nie należało do rzadkości, opracowania 
przygotowywane głównie w oparciu o tę podstawę.  

Z historyczno-pedagogicznego punktu widzenia rola czasopism polega na 
tym, że odnotowują zjawiska i wydarzenia, które często z powodu swej ulotno-
ści nie są zapisane w innych źródłach. Pozwalają więc następnym pokoleniom 
krok po kroku zgłębiać i wzbogacać wiedzę o dziejach szkolnictwa, oświaty  
i edukacji. Pomagają w niemałym stopniu i zakresie wyjaśniać problemy 
nierozwiązane dotychczas w historiografii oświatowo-pedagogicznej. 

Historycy wychowania wykorzystują najczęściej pisma o charakterze peda-
gogicznym, adresowane do nauczycieli, wychowawców, działaczy oświato-
wych, rodziców i opiekunów. Nie ma w tym zresztą nic dziwnego, gdyż wy-
dawnictwa o tym profilu mają blisko stusześćdziesięcioletnią tradycję. Tylko do 
końca lat siedemdziesiątych XX w. ukazało się około tysiąca stu pięćdziesięciu 
tytułów, w tym trzysta z nich miało charakter ogólnopedagogiczny, trzydzieści 
poświęconych było dziecku w wieku przedszkolnym oraz tyle samo czasopism 
podejmowało problematykę opieki nad dzieckiem, szkolnictwa średniego  
i zawodowego. Zagadnienia szkoły ludowej, elementarnej, powszechnej i pod-
stawowej stały się przedmiotem siedemdziesięciu periodyków, szkolnictwo 
specjalne – dziesięciu, a oświata pozaszkolna – ponad stu trzydziestu. Niezależ-

1 M. Handelsman, Historyka, Warszawa 1928, s. 45–46. 
2 A. Słomkowa, Historia prasy – nauka pomocnicza czy samodzielna dyscyplina, [w:] Meto-

dy i techniki badawcze w prasoznawstwie, red. M. Kafel, t. 3, Warszawa 1971, s. 23 i nast.; 
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nie od tych tytułów na rynku wydawniczym funkcjonowały czasopisma zaspo-
kajające potrzeby pracowników naukowych, nauczycieli i rodziców3.  

Realizowanie przez czasopiśmiennictwo pedagogiczne różnych funkcji  
i zadań, jak np. motywacyjnych, informacyjnych, praktycznych, wzbogacają-
cych wiedzę pedagogiczną, upowszechniających sprawdzone metody wychowa-
nia, wspierających działalność innowacyjną, stymulujących aktywność poza-
szkolną czy mobilizujących nauczycieli i wychowawców do dokształcania i dos-
konalenia zawodowego, może się stawać i staje się przedmiotem zainteresowa-
nia badaczy dziejów4. Powstają prace monograficzne wybranego tytułu lub 
pewnej grupy czasopism, opracowania monograficzne określonego problemu, 
wreszcie publikacje, w których zawartość treściowa periodyków jest jedynie 
uzupełnieniem innych źródeł. 

Historycy wychowania nie zawsze sięgają do pełnego zasobu wydawnictw 
składających się na czasopiśmiennictwo. I choć zakres poszukiwań naukowych 
w tym zakresie systematycznie ulega poszerzeniu, choćby o periodyki kobiece, 
dla dzieci i młodzieży czy szkolne, to nadal istnieją obszary czasopiśmiennicze 
wymagające szczegółowych kwerend tytułów, które nie będąc pedagogicznymi, 
podejmowały na swych łamach kwestie mieszące się w przedmiocie badań 
historyka edukacji. 

Niniejsza publikacja jest pierwszą z trzech książek poświęconych czasopi-
śmiennictwu traktowanemu jako źródło do dziejów edukacji. Zawiera artykuły, 
w których zamieszczone zostały rezultaty badań nad wybranymi periodykami 
XIX i początków XX w. Kolejne dwa tomy dotyczyć będą zawartości czasopism 
okresu międzywojennego oraz drugiej połowy XX w.5 

Dla badacza dziejów istotna staje się świadomość, że istnienie wszelkich 
wydawnictw, w tym również czasopism, zdeterminowane jest wieloma czynni-
kami, wśród których jednym z najważniejszych jest sytuacja polityczna, gdyż to 
ona w pierwszym rzędzie rozstrzyga o pojawianiu się ich w przestrzeni czytelni-
czej, a także decyduje o granicach swobody wyrażania myśli w publikowanych 
tekstach. Na ziemiach polskich w XIX i początkach XX w. warunki rozwoju 
piśmiennictwa dyktowały państwa, które uczestniczyły w rozbiorach Rzeczypo-
spolitej. W zaborze austriackim i pruskim nałożono cenzurę represyjną, w rosyj-
skim system koncesjonowania prasy i stanowisk redaktorów, który łączył się  

                          
3 S. Możdżeń, J. Musiał, Bibliografia polskich czasopism pedagogicznych do 1979 r., Kielce 

1981, s. XXVII–XXVIII. 
4 S. Frycie, Cele, funkcje i zadania czasopism pedagogicznych w reformowanym systemie 

oświaty i wychowania, [w:] Czasopisma pedagogiczne w Polsce Ludowej, red. F. Filipowicz, 
Warszawa 1981, s. 71–79. 

5 Czasopiśmiennictwo okresu Drugiej Rzeczypospolitej jako źródło do historii edukacji, red. 
I. Michalska, G. Michalski, Łódź 2010; Czasopiśmiennictwo drugiej połowy XX wieku jako źródło 
do historii edukacji, red. I. Michalska, G. Michalski, Łódź 2010. 
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z cenzurą prewencyjną, a po 1905 r. represyjną, obejmującą swoim zasięgiem 
wszystkie periodyki wraz z wydawnictwami o charakterze pedagogicznym6. 

Oddawana do rąk czytelników książka jest zbiorem artykułów ukazujących 
możliwości czerpania wiedzy o przeszłości z różnorodnych wydawnictw ciąg-
łych. Przyczyniają się one do uzupełniania dotychczas wykorzystywanego ka-
talogu periodyków czasopismami, które mogą odegrać ważną rolę w rekonstruk-
cji dziejów szkolnictwa, oświaty i edukacji. Z pewnością jest to jeszcze dalece 
niekompletny obraz czasopiśmiennictwa XIX stulecia i początków wieku XX, 
traktowanego jako materiał źródłowy do badań z historii wychowania, ale 
pokazuje, jak wielki potencjał tkwi w tego typu publikacjach, stawiając tym 
samym wyzwania do kontynuowania poszukiwań we wspomnianym kierunku.  

Czteroczęściowa struktura książki podyktowana jest zakresem problematyki 
pedagogicznej podejmowanej na łamach różnych typów czasopism ukazujących 
się w omawianym okresie. W części pierwszej zatytułowanej „Czasopisma jako 
źródło wiedzy w badaniach oświaty i szkolnictwa” przedstawione zostały: za-
gadnienia oświaty i wychowania w „Bibliotece Warszawskiej” (Ewa Witkow-
ska-Urban), szkolnictwo elementarne w Łodzi w czasach zaborów w łódzkich 
periodykach (Piotr Kędzia), możliwości odtwarzania dziejów szkolnictwa i oś-
wiaty dzięki prasie kieleckiej przełomu XIX i XX w. (Małgorzata Czapska, 
Barbara Szabat), problematyka oświaty w periodyku „Niwa” (Radosław Kuty), 
perspektywy wykorzystania do badań historyczno-pedagogicznych galicyjskiego 
miesięcznika „Krytyka” (Wiesław Jamrożek), sprawy oświatowe przełomu XIX 
i XX w. w tygodnikach tarnowskich „Unia” i „Pogoń” (Wacław Szczepanik) 
oraz instytucje oświatowe w Tarnowie w lokalnej prasie (Anna Pachowicz). 

Część druga „Wybrane problemy wychowania na łamach czasopism” za-
wiera rozprawy dotyczące: edukacji i wychowania dziewcząt w poznańskim 
„Dzienniku Domowym” (Kinga Jackowska), wychowania moralnego w polskich 
periodykach dla dzieci wychodzących w zaborze pruskim w XIX w. (Anna 
Mamulska), zagadnień wychowania moralnego w czasopiśmie „Czystość”  
z początków XX w. (Piotr Gołdyn), zabaw i zabawek dziecięcych prezentowa-
nych w dziewiętnastowiecznej „Kronice Rodzinnej” (Katarzyna Kabacińska), 
postaw patriotycznych Polaków w prasie rosyjskiej w drugiej połowie XIX w. 
(Barbara Jędrychowska), wychowania patriotycznego ludu na łamach „Szkoły” 
w okresie autonomii galicyjskiej (Adam Świątek), rosyjskiego czasopisma dla 
dzieci i młodzieży „Patriot” Władimira Izmajłowa (Magdalena Dąbrowska),  
a także polskiego pisemka „Rozrywki dla Dzieci” redagowanego przez Klemen-
tynę z Tańskich Hoffmanową (problem ten podejmują dwa oddzielne artykuły – 
Joanny Dąbrowskiej i Piotra Dąbrowskiego). 

W kolejnej części noszącej tytuł „Czasopiśmiennicze przyczynki do historii 
edukacji medycznej i zdrowotnej” mieszczą się artykuły odnoszące się do: 

                          
6 Por.: J. Łojek, J. Myśliński, W. Władyka, Dzieje prasy polskiej, Warszawa 1988, s. 51–53. 
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wiedzy o kształceniu akuszerek na ziemiach polskich w XIX i na początku  
XX w. pozyskiwanej z pierwszych czasopism dla położnych (Małgorzata 
Stawiak-Ososińska), kwestii zdrowia i higieny młodzieży szkolnej w Królestwie 
Polskim w czasopismach medycznych (Aneta Bołdyrew), problemów higieny 
szkolnej w periodykach ukazujących się na terenie Galicji (Elżbieta Dolata) oraz 
wychowania do trzeźwości dzieci i młodzieży w prasie abstynenckiej początków 
XX w. (Izabela Krasińska). 

Część czwarta „O dziejach wychowania i szkolnictwa – miscellanea” obej-
muje opracowanie na temat pedagogiki helleńskiej w twórczości czasopiśmien-
niczej Stanisława Schneidra (Marcin Wasilewski) oraz szkolnictwa średnio-
wiecznego na łamach polskich periodyków naukowych w XIX i w początkach 
XX w. (Krzysztof Ratajczak). 
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