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Edukacja szkolna  

w Cesarstwie Austro-Węgierskim  

w czasach Mariana Smoluchowskiego  

Zofia Gołąb-Meyer 

 

Stanisławowi Jakubowiczowi i Zygmuntowi Mazurowi 

 

Ojciec Mariana Smoluchowskiego Wilhelm von Smoluchowski, doktor prawa 

i absolwent UJ był wysokiej rangi urzędnikiem w kancelarii cesarza Franciszka 

Józefa. Mieszkający w Wiedniu Smoluchowscy wysłali synów do elitarnego 

gimnazjum Collegium Theresianum, założonego w 1764 roku przez cesarzową 

Marię Teresę w celu kształcenia kadry urzędniczej cesarstwa. W czasach Smo-

luchowskiego szkoła nadal pozostawała kuźnią elity urzędniczej i intelektual-

nej. Obecnie również należy do prestiżowych wiedeńskich placówek oświato-

wych. 

 

 

Collegium Theresianum współcześnie 

 

Gimnazja w Imperium Austro-Węgierskim 1848–1918 

Austriackie Ministerstwo Oświaty w 1849 roku ujednoliciło i wprowadziło 

przepisy dotyczące wszystkich szczebli i rodzajów szkolnictwa, w tym rów-

nież gimnazjów. Pierwsze nauki dzieci pobierały w czteroklasowych szkołach 

powszechnych. Nie było obowiązku szkolnego. Wielu rodziców, zwłaszcza 

z wyższych sfer oraz zamożnego mieszczaństwa i ziemiaństwa kształciło na 

tym etapie dzieci w domach. Zatrudniano guwernantki i guwernerów oraz 

korepetytorów. Nauka w ośmioklasowym gimnazjum zakończona była matu-

rą, która dawała wstęp na studia wyższe uniwersyteckie. Zadekretowano go-

dzinowy rozkład zajęć w ośmioklasowych gimnazjach. W roku szkolnym 

1849/50 w Cesarstwie było 20 gimnazjów, w tym 13 pełnych ośmioklasowych 
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(w Wiedniu to: Wien-Akademisches Gymnasium, Wien-Schottengymnasium, 

Wien-Josepfstadt, Wien-Theresianische Akademie) i 7 tzw. niższych gimna-

zjów sześcioklasowych. Pod koniec XIX wieku liczba gimnazjów wzrosła 

ponad dwukrotnie, tak jak i liczba uczniów z 4651 w 1850 roku do 13 880 na 

końcu stulecia. Taki sam system organizacyjny gimnazjów obowiązywał rów-

nież w Galicji. 

Collegium Theresianum ukończyli bracia Smoluchowscy, a także filozof 

Kazimierz Twardowski oraz doskonale zapowiadający się fizyk Fritz Hasenörl. 

Najstarsze Academisches Gymnasium, założone już w 1553 i początkowo pro-

wadzone tak jak i Theresianum przez Jezuitów o profilu humanistycznym, 

ukończył Edwin Schrödinger oraz jako eksternistka – Lise Meitner. Osiem lat 

młodszy od Smoluchowskiego Paul Ehrenfest był absolwentem gimnazjum 

Franciszka Józefa, a trzy lata młodsza od Smoluchowskiego Serbka Mileva 

Marič, późniejsza żona Einsteina, ukończyła męskie gimnazjum w Sremskiej 

Mitrovicy. Wszyscy oni zdawali końcowy egzamin maturalny, który był bile-

tem wstępu na uniwersytety.  

 

Obowiązywał następujący rozkład zajęć w poszczególnych klasach: 

 

Klasa I II III IV V VI VII VIII Razem 

Religia 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Łacina 8! 6 5 6 6 6 5 5 47 

Greka – – 5 4 4 4 5 6 28 

Język niemiecki 4 4 3 3 2 3 3 3 25 

Geografia i historia 3 3 3 3 4 3 3 3 25 

Matematyka 3 3 3 3 4 3 3 – 22 

Przyroda i fizyka 2 2 3 3 2 3 3 3 21 

Propedeutyka  

filozofii 

– – – – – – – 2 4 

Suma 22 20 24 24 24 24 24 24 186 

 

Oprócz powyższego kanonu uczniowie mieli do wyboru: języki nowożytne 

(w tym ojczysty), kaligrafię, rysunek, śpiew oraz gimnastykę. 

Początkowo zmagano się z brakiem odpowiednio przygotowanych nauczy-

cieli. Ten niedostatek w renomowanych gimnazjach uzupełniali uczeni uniwer-

syteccy po doktoratach z uzyskanym tutułem veniam legendi. Mieli oni prawo 

wykładania na uczelni, ale bez pozycji profesorskiej i bez gratyfikacji finanso-

wej, dlatego podejmowali pracę jako nauczyciele gimnazjalni. Aby uzmysłowić 

sobie problemy z wykształconą kadrą nauczycielską przyjrzyjmy się liczbie 

matematyków, fizyków i astronomów podaną w światowym zestawieniu spo-

rządzonym w 1909 roku. Liczby podane na kolejnej stronie zawierają również 

nauczycieli gimnazjalnych.  
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 Wien – Oesterreich, 96 

 Budapest – Ungarn, 38 

 Linz – Oberoesterreich, 2  

 Graz – Steirmarkt, 17 

 Krakau – Galizien, 10 

 Fiume – Croatia, 

 Steyr – Oesterrech,1 

 Umea, 0 

 Koper – Capodistria, 0 

 

 

 

 

Matura  

Egzamin maturalny w latach 1849–1918 przechodził kilka zmian (uproszczeń), 

by w roku 1908 (kolejna reforma matury) obowiązywać w następującej formie: 

– egzamin pisemny: 

 język niemiecki (ojczysty) – wypracowanie na jeden z trzech tematów 

– 5 godzin 

 łacina, przekład – 3 godziny 

 greka, przekład – 3 godziny 

– ustny egzamin: 

 język ojczysty, łacina lub greka, matematyka, geografia i historia. 

 

Zdającym nie wolno było korzystać ze słowników, dopuszczalne były tabli-

ce logarytmów, niedozwolone zaś tabele wzorów. Zadania maturalne były ukła-

dane przez poszczególne szkoły. 

Poniżej przykładowe zadania z matematyki z Wiednia z 1891 roku
*
 (Smolu-

chowski zdawał maturę w 1890 roku): 

1. Kula jest jednocześnie wpisana i opisana na stożku. Jeśli różnica w po-

wierzchniach całkowitych stożków wynosi ΔS = 339 × 12 cm
2
, to ile wynosi 

pole powierzchni całkowitej i objętość kuli? 

2. Ułamek 659/315 powinien zostać rozdzielony na trzy ułamki o mianowni-

kach 5,7 i 9 w taki sposób, że suma liczników jest o 6 mniejsza niż suma mia-

nowników. Ile wynoszą szukane ułamki? 

3. W jaki sposób zachowują się odległości ognisk elipsy 16x
2
 + 25y

2
 = 400 

od punktu końcowego stycznej? 

                                                      
* Z pracy Marii Koth, Universitaet Wien, Zur Entwicklung der gimnasialen Reifeprufung aus 

Mathematik in der Zeit von 1850 bis 1919. Autorka artykułu dziękuje Winfriedowi Prochasce za 

podanie referencji; https://www.oemg.ac.at/DK/Didaktikhefte/2000%20Band%2032/Koth2000. 

pdf 
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4. Z wypełnionej spirytusem 40-litrowej baryłki wylewamy pewną ilość 

i zastępujemy ją wodą. Następnie z powstałej mieszaniny wylewamy taką samą 

ilość jak za pierwszym razem, powiększoną o 7 litrów i znowu dolewamy do 

baryłki wody do pełna. Wtedy mieszanina ma w swoim składzie dokładnie tyle 

samo wody, co spirytusu. Ile litrów spirytusu zostało wzięte za pierwszym ra-

zem? (tłum. B. Ciesielska) 

Wiedeń 1892 

 

A tak wyglądał egzamin maturalny w 1901 roku: 

 

Zadanie 1. Wyznacz kąt 𝛼 z następującego równania: 

 
2sin    1 cos 216 3 16 2


    . 

Zadanie 2. Cyfry pewnej liczby trzycyfrowej tworzą ciąg arytmetyczny; suma 

kwadratów wszystkich trzech cyfr tej liczby jest równa 93; jeżeli podzielimy tę 

liczbę przez sumę jej cyfr, to otrzymamy iloraz 17 i resztę 3. Jak duża jest ta 

liczba? 

 

Zadanie 3. Pewien prosty ostrosłup ścięty o podstawach będących kwadratami 

jest taki, że można wpisać w niego kulę o promieniu r styczną do wszystkich 

jego ścian; jak duże jest pole powierzchni oraz objętość ostrosłupa ściętego 

(wyrażone w zależności od r), gdy przekątna większej podstawy tego ostrosłupa 

jest równa podwojonej średnicy kuli? 

 

Zadanie 4. Elipsa i hiperbola są współogniskowe, oś niewłaściwa hiperboli jest 

równa osi małej elipsy (tj. oś niewłaściwa hiperboli i oś mała elipsy pokrywają 

się); pod jakim kątem przecinają się obie krzywe? 

Wiedeń 1901  

 

 

Niektóre podręczniki szkolne w CK Austrii z czasów Smoluchowskiego 

Szkoła Collegium Theresianum kładła nacisk na przedmioty humanistyczne 

i sztukę. Smoluchowski miał niezwykłe szczęście, iż natrafił na wybitnego nau-

czyciela fizyka Aloisa Höflera, późniejszego profesora fizyki w Pradze. 

Alois Höfler był autorem kanonicznych, na owe czasy podręczników do fi-

zyki.  
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Egzemplarze książek Hoeflera ze zbiorów Biblioteki Wydziału FAIS UJ 



FOTON 137, Lato 2017 27 

 



FOTON 137, Lato 2017 28 

 

Spis treści podręcznika Repetitorium Aloisa Höflera 

 

 

Höfler był mistrzem i przyjacielem Smoluchowskiego. Nie tylko zaraził go 

fizyką i umiłowaniem muzyki, ale i wciągnął go w uprawianie alpinizmu. Ma-

rian Smoluchowski wraz z bratem był autorem wielu pionierskich tras i pierw-

szych przejść w Alpach Jurajskich. Był też pionierem narciarstwa turystyczne-

go. Do gimnazjum Smoluchowski uczęszczał od 1880 do 1890, ukończył je 

z wyróżnieniem. Oprócz nauki szkolnej Marian Smoluchowski poświęcał dużo 

uwagi muzyce; był też uzdolnionym pianistą, z upodobaniem malował. Po 

ukończeniu szkoły wstąpił na Uniwersytet Wiedeński, by studiować fizykę.  
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Smoluchowski jako dydaktyk fizyki 

W 1899 roku Smoluchowski przeniósł się do Lwowa, gdzie został najmłodszym 

profesorem zwyczajnym w Cesarstwie. Lwów był wówczas stolicą Galicji 

i Lodomerii z siedzibą parlamentu galicyjskiego, z uniwersytetem i politechni-

ką. Smoluchowski nie tylko pracował intensywnie naukowo, lecz poświęcał 

dużo czasu i uwagi dydaktyce. Dla studentów wprowadził zajęcia podobne do 

współczesnych ćwiczeń rachunkowych. Pracował też nad słynnym później Po-

radnikiem dla Samouków, który był w istocie podręcznikiem dydaktyki fizyki. 

Więcej na temat poglądów Smoluchowskiego na nauczanie fizyki można zna-

leźć w artykule Z. Gołąb-Meyer, Foton 81, 2003, http://www.foton.if.uj.edu.pl/ 

documents/12579485/85c5f782-852f-4bd7-9545-117785c8fd57. 

Poradnik zawiera wnikliwe recenzje podręczników do fizyki z całego świata 

na wszystkich szczeblach nauczania. Poniżej przedstawiamy recenzję podręcz-

ników fizyki Aloisa Höflera. 
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Doskonałą opinię wystawił Smoluchowski podręcznikom do fizyki Augusta 

Witkowskiego. Uważał je wręcz za modelowe. Witkowski, gdy podjął pracę 

nad podręcznikiem był w sile wieku, miał 33 lata. 25 lat benedyktyńskiej pracy 

poświęcił na napisanie podręcznika. W tamtych czasach Kraków i Lwów były 

kuźnią nowoczesnych podręczników. Oprócz Witkowskiego podręczniki dla 

nauczycieli i uczniów szkół powszechnych pisał przepiękną polszczyzną Wła-

dysław Natanson. Konstanty Zakrzewski kontynuował dzieło Witkowskiego. 

Jego podręczniki były w użyciu jeszcze po II wojnie światowej. Są dostępne 

w zbiorach Biblioteki Wydziału FAIS UJ.  

 

 

Drugie wydanie 1904, pierwsze wydanie tomu I nastąpiło w 1892, III tom został wydany w 1912 r. 
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Smoluchowski uważał podręczniki Witkowskiego za (cytaty z Poradnika 

dla Samouków):  

Dzieło niepośledniej wartości, nawskróś oryginalne pod względem układu i sposobu 

przedstawienia rzeczy, będące chlubą naszej literatury naukowej.  

Autor posiadał w najwyższym stopniu dar przedstawiania nawet trudnych kwestji 

w sposób przejrzysty i przystępny dla wszystkich. Jasność, przy starannym zacho-

waniu ścisłości naukowej, dydaktyczna celowość oraz potoczystość wykładu są to 

główne zalety tego dzieła.  

Dzieło Witkowskiego, które uważamy za najodpowiedniejsze przejście od Stop-

nia 2. do 3
**

 i które powinno służyć za pokarm umysłowy z zakresu fizyki podczas 

pierwszego roku przygotowawczego (który zresztą głównie poświęcony będzie 

przygotowaniu się z matematyki wyższej). 

Dzieło elementarne, gdyż obywa się (z wyjątkiem kilku ustępów z dziedziny elek-

tryczności) bez używania symbolów matematyki wyższej. Treścią swoją wznosi się 

jednak na wyższy poziom naukowy, niż liczne niemieckie dzieła z zakresu fizyki 

doświadczalnej, obliczone dla początkujących studentów uniwersytetu i dlatego sta-

nowi ono najodpowiedniejsze przejście do Stopnia 3. Zgłębienie różnych kwestji, 

które właściwie wchodzą w zakres pojęć matematyki wyższej, umożliwia autor 

przez użycie bardzo pomysłowych czasem sposobów dowodzenia (zwłaszcza meto-

dami gieometrycznemi)”. 

 

Gimnazja krakowskie na przełomie XIX i XX wieku 

Tak jak w całym Cesarstwie pod koniec XIX wieku w Galicji i Lodomerii na-

stępował rozwój szkolnictwa gimnazjalnego. I tak na przykład w 1875 roku 

w Krakowie były tylko dwa gimnazja i jedna wyższa szkoła realna, a już w roku 

szkolnym 1900/1901 było sześć gimnazjów państwowych, w tym jedno gimna-

zjum realne i jedna filia, dwie wyższe szkoły realne. Ponadto były trzy prywat-

ne gimnazja męskie oraz trzy prywatne gimnazja żeńskie. 

 

Katarzyna Jedynak w artykule „Nauczanie geometrii analitycznej w krakow-

skich gimnazjach na przełomie XIX i XX wieku”
***

 pisze: 

Najstarszą szkołą w Krakowie, działającą również w XIX wieku, było Gimnazjum 

św. Anny. Gimnazjum to zostało utworzone w 1588 roku jako Gimnazjum Nowo-

dworskie, obecnie jest to I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego. 

W 1857 roku powstało Gimnazjum św. Jacka. Do tradycji tej szkoły odwołuje się 

dzisiejsze VI Liceum Ogólnokształcące, które powstało w 1902 roku jako filia Gim-

nazjum św. Jacka. Pierwsza Wyższa Szkoła Realna została otwarta w 1871 roku, 

obecnie jest to V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego. Do roku 1910 zo-

                                                      
** Stopień 2 to nauka w szkole średniej, stopień 3 to studia. 
*** https://www.fd.cvut.cz/personal/becvamar/konference/konference%20HM%2035%20-

%20text%20web.pdf 
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stały otwarte kolejne cztery państwowe gimnazja: 1883 r. – im. Króla Jana Sobie-

skiego, 1900 r. – IV Państwowe Gimnazjum, 1906 r. – V Państwowe Gimnazjum, 

1892 r. – Gimnazjum w Podgórzu oraz 1899 r. – II Wyższa Szkoła Realna. Ponadto 

w tym okresie powstawały liczne prywatne gimnazja:  

Prywatna Szkoła żeńska – 1896 r., Gimnazjum żeńskie im. Królowej Jadwigi – 

1905 r., szkoła Heleny Strażyńskiej – z prawami szkoły publicznej w roku szkolnym 

1905/6, Gimnazjum Realne ss. Urszulanek – 1910 r., Prywatne Gimnazjum prof. 

S. Jaworskiego – 1908 r., Prywatne Gimnazjum Realne oo. Pijarów – 1909 r. oraz 

Szkoła Heleny Kaplińskiej – 1909 r., 

 

Sławny matematyk Stefan Banach, po ukończeniu szkoły powszechnej, 

zwanej też ludową, został przyjęty do cesarsko-królewskiego Gimnazjum IV 

im. Henryka Sienkiewicza. Była to początkowo filia Gimnazjum św. Anny. 

Siedziba tej szkoły znajdowała się przy ulicy Podwale, w kamienicy należącej 

do browarnika Götza-Okocimskiego. Tradycją krakowskich gimnazjów było 

utrzymywanie ścisłych kontaktów z Uniwersytetem Jagiellońskim i Polską 

Akademią Umiejętności. Zainteresowania matematyczne młodego Banacha 

rozwinął dr Kamil Kraft, pracownik naukowy katedry fizyki doświadczalnej UJ. 

Banach złożył egzamin maturalny w 1910 roku. 

 

 

Uczniowie czwartej klasy Gimnazjum IV im. H. Sienkiewicza. Trzeci z prawej w pierwszym 

rzędzie – Stefan Banach. W ówczesnej siedzibie szkoły mieści się dzisiaj sklep Elefant,  

pub CK Browar oraz szkoła językowa 

 

Inny wybitny polski matematyk Antoni Hoborski, rówieśnik Alberta Einste-

ina, po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim od 1901 roku, 

przez 18 lat zarabiał na życie jako profesor gimnazjalny w Krakowie i w No-

wym Sączu. Był bardzo dobrym nauczycielem, wydawał dla zdolniejszych 

uczniów ręcznie pisane pisemko z zadaniami. Prowadził dla uczniów kółko 
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matematyczne. Antoni Hoborski został pierwszym rektorem powstałej w 1919 

roku Akademii Górniczej w Krakowie. Hoborski, podobnie jak Smoluchowski 

był taternikiem. 

Kolejnym matematykiem nauczającym w krakowskim gimnazjum był Otton 

Marcin Nikodym, który sam ukończył w 1905 roku najpierw siedmioklasowe 

gimnazjum realne, a następnie w 1908 roku uzupełnił maturę o przedmioty kla-

syczne, to jest łacinę, grekę i propedeutykę filozofii. Wstęp na wydziały filozo-

ficzne uniwersytetów (a na nich studiowało się matematykę, fizykę i chemię) 

dawała tylko pełna klasyczna matura. Otto Nikodym w latach 1922–1926 był 

nauczycielem późniejszego profesora Mariana Mięsowicza. II Rzeczpospolita 

do czasu Reformy Jędrzejewiczowskiej zachowała w znacznej mierze austriacki 

system edukacyjny.  

Należy podkreślić, że szkoły realne, które kładły większy nacisk na przed-

mioty przyrodnicze, języki nowożytne oraz na rysunek techniczny i elementy 

geometrii wykreślnej, często miały wysoki poziom i były bardziej nowoczesne 

niż gimnazja klasyczne. 

Można konkludować, że ówczesny system szkolnictwa dawał szansę na wy-

kształcenie przyszłych uczonych i kadry inżynierskiej. Jednakowoż był to sys-

tem bardzo elitarny i konserwatywny; poza zmianami regulaminu matur obo-

wiązywał przez prawie sto lat. De facto nasz współczesny model nauczania 

korzeniami tkwi głęboko w XIX-wiecznym austriackim systemie nauczania, 

tymczasem zmiany społeczne są rewolucyjne, nie przypominają czasów Fran-

ciszka Józefa. 

 

 
Polecamy: 

Egzamin nauczycielski matematyka Antoniego Hoborskiego, Zofia Gołąb-Meyer, Foton 

127, Zima 2014 

http://www.foton.if.uj.edu.pl/documents/12579485/b88c5abc-07fe-4f8d-aafa-bc8007b 

b9ebf 

 

Otton Marcin Nikodym (1889–1974). Znany matematyk, nauczyciel gimnazjalny Maria-

na Mięsowicza, Foton 98, Jesień 2007,  

http://www.foton.if.uj.edu.pl/documents/12579485/b1929eee-f079-443e-bbfa-aa95eef 

49ff8 

 

 

 


