
KOMISJA EDUKACJI 

NARODOWEJ 



GENEZA POWSTANIA 
 
 Jednym z najważniejszych postanowień sejmu 

rozbiorowego było utworzenie Komisji Edukacji 
Narodowej. Powołano ją do życia 14 października 
1773 roku. 

 Rocznica tego wydarzenia stała się Świętem Edukacji 
Narodowej zwanym potocznie Dniem Nauczyciela. 

 Komisja Edukacji Narodowej była pierwszą w Polsce jak 
i w całej Europie władzą oświatową o charakterze 
współczesnego ministerstwa oświaty publicznej. 

 Miała się ona zająć reformą szkolnictwa, otrzymawszy 
na ten cel majątek i szkoły skasowanego przez papieża 
zakonu jezuitów. 

 Kontrola nad edukacją została odebrana Kościołowi  
i przeszła w ręce państwa. 



 Eksperci pod wodzą Hugo Kołłątaja opracowali 
trzystopniowy model szkół podstawowych  
i średnich. 

 Najniższym stopniem były szkoły parafialne 
przeznaczone dla niższych stanów 
(chłopów i mieszczan). 

 Pośrednim szczeblem były państwowe szkoły 
powiatowe – do których głównie trafiały dzieci 
z rodzin szlacheckich, ale które były też otwarte 
dla najzdolniejszej młodzieży ze stanów 
niższych. 

 Stopniem najwyższym były dwa uniwersytety – 
w Wilnie i Krakowie. 



 

UNIWERSYTET W KRAKOWIE 

UNIWERSYTET W WILNIE 



W ramach reformy edukacji podstawowej 

stworzono Towarzystwo do Ksiąg 

Elementarnych, które opracowało 

pionierskie podręczniki – wymagające 

często tworzenia polskiej terminologii tych 

nauk, która do dzisiaj jest podstawą 

terminologii stosowanej w języku polskim.  



 Opracowano także szereg przepisów i programów 

dla szkół podstawowego i średniego szczebla 

(np. dopuszczających dziewczęta do nauki na 

równych prawach z chłopcami). 

 Komisja postanowiła przybliżyć naukę w szkole 

do potrzeb życia: wychować dobrego człowieka 

i rozumnego obywatela, „aby jemu było dobrze 

i żeby z nim było dobrze”. 

 W szkołach ograniczono nauczanie łaciny 

i teologii, kładąc nacisk na język ojczysty i nauki 

ścisłe. 

 



OSOBY ZWIĄZANE Z KEN 

 Król Stanisław August 

Poniatowski, król Polski 

w latach 1764–1795, 

ostatni władca 

Rzeczypospolitej Obojga 

Narodów. Na jego 

wniosek w 1773 roku 

została powołana 

Komisja Edukacji 

Narodowej.   



OSOBY ZWIĄZANE Z KEN 

 Biskup wileński Ignacy 

Jakub Massalski, 

pierwszy prezes KEN, 

usunięty z tej funkcji 

w 1776 roku za 

nadużycia finansowe 

w szkołach litewskich, 

później jeden z twórców 

konfederacji targowickiej.  

. 



OSOBY ZWIĄZANE Z KEN 

 Biskup płocki (później 

prymas) Michał Jerzy 

Poniatowski, prezes 

KEN od 1776 roku. 



OSOBY ZWIĄZANE Z KEN 

 Hugo Kołłątaj  

z ramienia KEN 

przeprowadził  

w latach 1777-1780 

reformę Akademii 

Krakowskiej. 



OSOBY ZWIĄZANE Z KEN 

 Otton Magnus von 

Stackelberg, rosyjski 

poseł nadzwyczajny 

i minister pełnomocny 

w Rzeczypospolitej, który 

w imieniu cesarzowej 

Katarzyny II wyraził zgodę 

na utworzenie Komisji 

Edukacji Narodowej. 



TOWARZYSTWO DO KSIĄG 

ELEMENTARNYCH 

polskie towarzystwo naukowe 

zajmujące się opracowaniem 

i wydawaniem podręczników oraz 

programów szkolnych, instytucja 

utworzona przez Komisję Edukacji 

Narodowej 10 lutego 1775 roku 

w Warszawie. 



OSOBY ZWIĄZANE 

Z TOWARZYSTWEM 

DO KSIĄG ELEMENTARNYCH 

 Ignacy Potocki, prezes 

Towarzystwa do Ksiąg 

Elementarnych.  



OSOBY ZWIĄZANE 

Z TOWARZYSTWEM 

DO KSIĄG ELEMENTARNYCH 

 Ks. Grzegorz 

Piramowicz, sekretarz 

TdKE oraz autor 

Elementarza dla szkół 

parafialnych narodowych.  



PODRĘCZNIKI WYDANE PRZEZ 

TOWARZYSTWO DO KSIĄG 

ELEMENTARNYCH 



PODRĘCZNIKI WYDANE PRZEZ 

TOWARZYSTWO DO KSIĄG 

ELEMENTARNYCH 



PODRĘCZNIKI WYDANE PRZEZ 

TOWARZYSTWO DO KSIĄG 

ELEMENTARNYCH 



OSIĄGNIĘCIA KEN  

 Dokonała ona zasadniczej reformy oświaty: 

 wprowadziła nowoczesne programy 

i metody nauczania oraz naukę w języku 

polskim, 

 sprzeciwiała się też stosowaniu kar cielesnych, 

 z nowoczesnych szkół wyszło wielu działaczy 

politycznych, wybitnych wojskowych, pisarzy, 

artystów i społeczników. 

 



OSIĄGNIĘCIA KEN  

 opracowanie nowych programów nauczania 

w duchu umiarkowanego oświecenia, 

 utworzenie seminariów skierowanych 

dla nauczycieli, 

 publikacja nowatorskich podręczników 

szkolnych – w sumie wydano 30 podręczników, 

z czego 17 publikacji miało charakter 

podręczników, 6 książek pomocniczych, takich 

jak słowniki, wypisy oraz tablice logarytmiczne.  



OSIĄGNIĘCIA KEN  

 wprowadzenie m.in. historii naturalnej, 

 wprowadzenie elementów wychowania 

fizycznego, 

 niektóre podręczniki (np. podręcznik do chemii 

Jędrzeja Śniadeckiego) były w użyciu jeszcze 

u zarania II Rzeczypospolitej, a z podręczników 

gramatyki i historii wydanych przez Towarzystwo 

do Ksiąg Elementarnych uczyli się praktycznie 

wszyscy najwybitniejsi pisarze i poeci XIX w. – 

od Adama Mickiewicza po Bolesława Prusa. 



UPADEK KEN 

 Komisja funkcjonowała bez większych 

przeszkód aż do 1793 r. Konfederacja 

Targowicka, zamierzająca zniszczyć ustrój 

polityczny wprowadzony w Rzeczypospolitej 

po uchwaleniu Konstytucji 3 Maja, którego 

częścią stała się Komisja Edukacji Narodowej, 

nie zdecydowała się na jej likwidację. 

Poprzestała tylko na ograniczeniu kompetencji 

i podziale na komisję koronną i litewską.  

To pozwoliło jeszcze na kilka miesięcy działania. 
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