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Abstract The aim of this article is to describe the regulations is-
sued by the Prussian Ministry of Education in 1859 and to evaluate
their performance in the Torun Real School (dt. Realschule zu Thorn).
These regulations concerned the principles of teaching and examining
at Real Schools in Prussia. There were widely described rules for ad-
mission of pupils to school, curricula and learning time in each class,
skills, that students joining the Matura exams should have and guide-
lines for preparation the Matura tasks. We will check, by means of
the then school reports, how much the Torun Real School followed the
recommendations of the Ministry. Particular attention will be devoted
to the teaching of Mathematics.

Further part of this work will concern analysis of the textbook Anfangs-
gründe der reinen Mathematik für den Schul- und Selbst-Unterricht by
Karl Koppe, which consists of four parts: (1869), (1852), (1867), (1871)
(the three of them are subject of analysis in the paper). As a result
of the aforementioned ministerial regulations, top-class Prima curricu-
lum was extended to include descriptive geometry, analytic geometry,
theory of conics and series. Therefore, it was necessary to complement
the Koppe’s textbook by those branches of mathematics. Due to poor
health, the author could not do it by himself, so he asked his former
pupil Eduard Fassbender to write a supplement to Anfangsgründe der
reinen Mathematik für den Schul- und Selbst-Unterricht. Fassbender
wrote this supplement and entitled: Anfangsgründe der beschreibenden
Geometrie, der analytischen Geometrie, der Kegelschnitte und der ein-
fachen Reihen (1860). The last section of this paper will be the analysis
of Fassbender’s supplement five reviews, published in 1861-1862. As it
turns out, this supplement aroused extreme emotions. Part of readers
considered it as a textbook written very carefully, scrupulously and
perfectly adapted to the requirements of Unterrichts- und Prüfungs-
Ordnung der Realschulen und der höheren Bürgerschulen (1859), other
reviewers saw many essential errors in this supplement.
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Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest omówienie zarządzeń
wydanych przez pruskie Ministerstwo Edukacji w 1859 roku oraz ocena
ich realizacji w toruńskiej Szkole Realnej. Zarządzenia te dotyczyły za-
sad nauczania i egzaminowania w szkołach realnych na terenie Prus.
Szeroko opisywały zasady przyjmowania uczniów do szkoły, programy
nauczania i czas nauki w poszczególnych klasach, umiejętności, które
powinni posiadać uczniowie przystępujący do egzaminów maturalnych
oraz wytyczne dotyczące przygotowania samych zadań maturalnych.
Posiłkując się sprawozdaniami szkolnymi, zbadamy, w jakim stopniu
toruńska Szkoła Realna stosowała się do zaleceń Ministerstwa. Szcze-
gólna uwaga zostanie poświęcona nauczaniu przedmiotów matematycz-
nych.

Dalszą część pracy zajmie analiza podręcznika Anfangsgründe der rei-
nen Mathematik für den Schul- und Selbst-Unterricht Karla Koppego
(składającego się z czterech części: (1869), (1852), (1867), (1871), z któ-
rych trzy pierwsze są analizowane w tej pracy). Na skutek wspomnia-
nych wcześniej zarządzeń ministerialnych, program nauczania najwyż-
szej klasy Primy rozszerzono o geometrię wykreślną, geometrię ana-
lityczną, teorię stożkowych oraz szeregi. Koniecznym stało się zatem
uzupełnienie podręcznika Koppego o wymienione działy matematyki.
Ze względu na zły stan zdrowia, autor nie mógł uczynić tego samodziel-
nie, w rezultacie, o napisanie dodatku do Anfangsgründe der reinen
Mathematik für den Schul- und Selbst-Unterricht poprosił swojego by-
łego ucznia Eduarda Fassbendera, który w tym czasie był nauczycielem
matematyki w toruńskich klasach realnych. Dodatek ten został opubli-
kowany w 1860 roku i zatytułowano go: Anfangsgründe der beschrei-
benden Geometrie, der analytischen Geometrie, der Kegelschnitte und
der einfachen Reihen (1860). Ostatnią część niniejszej pracy będzie sta-
nowiła analiza pięciu recenzji dodatku Fassbendera, które wydano w
latach 1861-1862. Jak się okazuje, podręcznik ten wzbudzał skrajne
emocje. Część czytelników uważała go za podręcznik napisany nie-
zwykle staranie, drobiazgowo i doskonale dostosowany do wymogów
Unterrichts- und Prüfungs-Ordnung der Realschulen und der höheren
Bürgerschulen (1859), a inni dostrzegli w nim wiele błędów meryto-
rycznych.

Słowa kluczowe: arytmetyka, algebra, geometria, planimetria, stereo-
metria, Gimnazjum Toruńskie, Szkoła Realna w Toruniu, szkoły realne
w Prusach, egzaminy maturalne w XIX wieku.

1. Wprowadzenie. Początki toruńskiej Szkoły Realnej sięgały
1855 roku. Pierwsze klasy realne powstały na skutek przeprowadzenia
reformy w Gimnazjum Toruńskim, z którego chciano utworzyć instytu-
cję kompleksową, kształcącą zarówno w kierunkach humanistycznych,
jak i matematyczno-przyrodniczych.
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W 1855 roku utworzono w Gimnazjum Toruńskim dwie klasy realne
– realną Tertię i realną Secundę. Pięć lat później funkcjonowały tam już
cztery klasy realne: Quarta, Tertia, Secunda i Prima, które 13 marca
1861 zyskały miano Szkoły Realnej I stopnia.

2. Tradycje matematyczne w Gimnazjum Toruńskim. Gim-
nazjum Toruńskie powstało w 1568 roku, jako protestancka szkoła typu
humanistycznego. Początkowo, w Gimnazjum był sześcioklasowy cykl
kształcenia o szerokim programie studiów łacińskich i greckich. Jedynie
trzy najwyższe klasy miały zajęcia matematyczne i odbywały się one
w ramach lekcji prywatnych (v. A.7). W Quarcie oraz Quincie obej-
mowały rachunki, a w najwyższej klasie Sexcie – arytmetykę. W każdej
z wymienionych klas rezerwowano w tym celu jedną godzinę lekcyjną ty-
godniowo, co stanowiło jedynie niewielką część 32-godzinnego rozkładu
zajęć.

W 1594 roku przeprowadzono reformę w Gimnazjum Toruńskim1

i przekształcono je w jedenastoklasową placówkę o charakterze półuniwer-
syteckim. W najwyższej klasie Supremie odbywał się wówczas kurs przy-
gotowujący do studiów uniwersyteckich. Nowy charakter szkoły i zmie-
niające się potrzeby społeczeństwa doprowadziły do tego, że w Gimna-
zjum Toruńskim zaczęto przykładać coraz większą wagę do kształcenia
matematycznego. I tak, koniec XVI i początek XVII wieku charaktery-
zowany był przez rozwój handlu, żeglugi oraz wzrost znaczenia rzemiosła
we wszystkich miastach pomorskich, toteż ówczesny profesor matema-
tyki Adam Freytag (v. C.1), oprócz arytmetyki, geometrii i trygono-
metrii, zaczął wykładać również matematykę stosowaną. Początkowo
były to zasady fortyfikacji wojskowych, głównie francuskich i włoskich,
a z biegiem lat rozszerzył je o zastosowania matematyki w geografii
(v. [47], s. 115-116). Ideę tę kontynuował Paweł Pater (v. C.2).

Obejmując w 1688 roku stanowisko nauczyciela matematyki, astro-
nomii i geografii w Gimnazjum Toruńskim zapowiedział, że w swojej
pracy zamierza skupić się na powiązaniu nauki z życiem praktycznym
(v. [47], s. 117). Łącząc teorię z praktyką, zamierzał dostosować pracę
na lekcjach do potrzeb rozwijających się form produkcji. Na prywatnych
lekcjach matematyki wykładał m.in. mechanikę, optykę i architekturę

1Reforma wzorowana była na zasadach funkcjonowania humanistycznego gimna-
zjum założonego w 1538 roku w Strasburgu przez niemieckiego pedagoga Johanna
Sturma (1507-1589) (v. [64], s. 22). Celem tego gimnazjum było „ukształtowanie wła-
ściwego modelu moralno-religijnego wychowanka i zapewnienie absolwentom pew-
nego quantum wykształcenia erudycyjno-filologicznego i umiejętności retorycznych”
(v. [73], s. 85–86).
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wojskową, zaś astronomię i geografię zawsze traktował jako dyscypliny
matematyczne. Spośród dziedzin matematyki czystej, największą wagę
przykładał do geometrii. Zimą uczył teorii, a latem zabierał uczniów na
pola, do lasów i ogrodów, aby pokazać im w jaki sposób należy stosować
teorię w praktyce. Uczniowie dokonywali wówczas pomiarów gruntów
oraz mierzyli „wysokości i odległości różnych miejsc” (v. [47], s. 120).
Trygonometrię wykładał jako naukę pomocniczą astronomii (wielokrot-
nie powtarzał uczniom, że Heweliusz i Galileusz nie dokonaliby odkryć
w kometologii i meteorologii, gdyby nie ich doskonała znajomość trygo-
nometrii).

Pomimo licznych zasług Adama Freytaga oraz Pawła Patera, dopiero
przybycie do Gimnazjum Toruńskiego Friedricha Reinholda Bornmanna
(v. C.3) (miało to miejsce w 1713 roku) spowodowało, że o instytucji
toruńskiej można było mówić jako o jednej z najlepszych szkół europej-
skich pod względem kształcenia matematycznego. Bornmann, wsparty
przez Jana Arnda (v. C.4), Jana Fryderyka Bachstroma (v. C.6), a póź-
niej również przez Samuela Teodora Schönwalda (v. C.7), wykładał
matematykę w oparciu o Anfangsgründe aller mathematischen Wissen-
schaften [Podstawy wszystkich nauk matematycznych] Christiana Wolffa
(Halle, 1710). Tym samym, w programach nauczania znalazły się m.in.
statyka, hydrostatyka, dioptryka oraz perspektywa. Dodatkowo, wymie-
nieni nauczyciele wykładali również najnowszą zdobycz analizy mate-
matycznej, czyli rachunek różniczkowy i całkowy, odkryty niezależnie
przez Izaaka Newtona (1643-1727) oraz Gotfrieda Wilhelma Leibnitza
(1646-1716).

Ta wyjątkowa pozycja nauk matematyczno-przyrodniczych w Gim-
nazjum Toruńskim osiągnęła kres w 1762 roku. Wówczas zmarł profesor
Schönwald, a instytucja toruńska, pomimo usilnych starań, nie znala-
zła jego godnego następcy. Matematyka spadła na pozycję marginesową
i tkwiła tam przez niespełna 60 lat (v. A.8).

Odrodziła się dopiero za sprawą doktora nauk matematycznych Lud-
wiga Martina Laubera (v. C.8), zatrudnionego w 1821 roku. Lauber
był wybitnym pedagogiem, który wiele lat swojej działalności naukowej
poświęcił na analizę sposobów funkcjonowania szkół na poziomie gim-
nazjum i przedstawienia rozwiązań, dzięki którym sprostałyby one wy-
maganiom stawianym im przez ówczesne społeczeństwo. Według niego,
optymalną formą kształcenia było połączenie nauczania humanistycz-
nego (gimnazjalnego) z nauczaniem ścisłym (realnym), przy równocze-
snej bazie humanistycznej w klasach najniższych. W 1839 roku został
on dyrektorem Gimnazjum Toruńskiego i od tego momentu zaczął przy-



K. Karpińska 79

gotowywać instytucję do otwarcia w niej Szkoły Realnej (v. A.2).
Pierwsze klasy realne otworzono w Gimnazjum Toruńskim w 1855

roku. Były nimi: realna Tertia i realna Secunda. Trzy lata później skom-
pletowano realną Primę, a wraz z początkiem roku szkolnego 1860/61
zaczęła funkcjonować realna Quarta. Cykl kształcenia w Gimnazjum
Toruńskim wyglądał wówczas następująco: dwie najniższe klasy: Sexta
i Quinta, były klasami wspólnymi o humanistycznym programie na-
uczania, a następnie miał miejsce podział na humanistyczne Gimnazjum
Klasyczne (klasy: Quarta, Tertia, Secunda i Prima) oraz matematyczno-
przyrodnicze Klasy Realne (klasy: Quarta, Tertia, Secunda i Prima).

Rok później, Klasy Realne, w pełni podporządkowane zarządzeniom
pruskiego Ministerstwa Edukacji (Unterrichts- und Prüfungs-Ordnung
der Realschulen und der höheren Bürgerschulen [Zasady nauczania i eg-
zaminowania w szkołach realnych i wyższych szkołach obywatelskich])
z dnia 6 października 1859 roku (v. [20]), zyskały miano Szkoły Realnej
I stopnia.

3. Zasady funkcjonowania szkół typu realnego. W 1859 roku
pruskie Ministerstwo Edukacji wydało rozporządzenia Unterrichts- und
Prüfungs-Ordnung der Realschulen und der höheren Bürgerschulen okre-
ślające zasady nauczania i egzaminowania w dwóch typach szkół real-
nych. Były to jedyne szkoły wyższe (v. A.1), które kształciły w zakre-
sie nauk matematyczno-przyrodniczych i jednocześnie dawały uczniom
ogólne naukowe przygotowanie do zawodów, które nie wymagały stu-
diów uniwersyteckich. Tymi szkołami były:

- szkoły realne – z sześcioklasowym cyklem kształcenia2 i prawem do
przeprowadzania egzaminów maturalnych oraz

- wyższe szkoły obywatelskie – pięcioklasowe, przeprowadzające egza-
miny kończące szkołę (v. A.4).

3.1. Szkoły realne kontra wyższe szkoły obywatelskie3. Zgod-
nie z zarządzeniami ministerialnymi, pierwszych pięć klas szkół realnych
2Wyjątek stanowiły tutaj szkoły realne utworzone przy gimnazjach. Dozwolone

było, aby dwie najniższe klasy: Sexta i Quinta, były wspólne dla gimnazjum i szkoły
realnej. Począwszy od Quarty musiał już mieć miejsce wyraźny podział – oddzielne
programy nauczania dla klas gimnazjalnych i realnych. Taki system obowiązywał
w toruńskiej Szkole Realnej.
3Zgodnie z danymi umieszczonymi w [71] (s. 46-48), w 1864 roku na terenie

Prus funkcjonowało 65 szkół realnych oraz 21 wyższych szkół obywatelskich. W tym,
w Prowincji Prusy było 10 szkół realnych i 2 wyższe szkoły obywatelskie (w Chełmnie
i Jankowie Gdańskim).
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miało takie same programy nauczania, jak odpowiadające im klasy wyż-
szych szkół obywatelskich. Tym samym, uczniowie kończący Secundę
w szkole realnej mieli taką samą wiedzę i umiejętności, jak uczniowie
kończący Secundę w wyższej szkole obywatelskiej. Wszystkich uczniów
kończących Secundę czekał również egzamin. W szkole realnej był to
„egzamin dojrzałości do Primy”, w wyższej szkole obywatelskiej – eg-
zamin kończący szkołę. Oba te egzaminy były na jednakowym pozio-
mie trudności, jednakże „egzamin dojrzałości do Primy” otwierał przed
uczniami znacznie więcej możliwości. Szczegóły znajdują się w poniższej
tabeli 1.

Tablica 1: Szkoły typu realnego w szkolnictwie pruskim.

szkoły realne wyższe szkoły obywatelskie

Zasady przyjmowania uczniów do szkoły: rozmowa egzaminacyjna przeprowa-
dzona przez dyrektora bądź rektora instytucji4

Wymogi stawiane przed entrantami:

- ukończone 9 lat (v. A.9).

- płynność w czytaniu, znajomość drukowanych liter niemieckich i łacińskich,
czytelne i staranne pismo, umiejętność pisania ze słuchu bez poważnych błę-
dów ortograficznych, biegłość w wykonywaniu czterech podstawowych dzia-
łań arytmetycznych na liczbach mianowanych oraz wiedza z religii: znajo-
mość pewnych opowiadań ze Starego i Nowego Testamentu, wersetów biblij-
nych oraz pieśni kościelnych.

Cykl kształcenia obejmuje: 6 klas Cykl kształcenia obejmuje: 5 klas

Długość cyklu kształcenia w poszcze-
gólnych klasach (licząc od najniższej):

Długość cyklu kształcenia w poszcze-
gólnych klasach (licząc od najniższej):

Sexta

Quinta

Quarta

 jeden rok w każdej klasie
Sexta

Quinta

Quarta

 jeden rok w każdej klasie

Tertia


jeden rok lub dwa lata
(każda szkoła podejmuje
samodzielną decyzję)

Tertia


jeden rok lub dwa lata
(każda szkoła podejmuje
samodzielną decyzję)

Secunda

Prima

}
dwa lata w każdej klasie

Secunda
}

dwa lata

4Na czele szkół realnych stał dyrektor, a wyższych szkół obywatelskich – rektor.
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szkoły realne wyższe szkoły obywatelskie

Zakres materiału z matematyki, który powinien zostać przyswojony przez
ucznia kończącego Secundę: gruntowna znajomość geometrii płaskiej i prze-
strzennej, trygonometria płaska, równania pierwszego i drugiego stopnia, po-
tęgi, teoria dotycząca logarytmów i ciągów oraz jej zastosowania, działania
arytmetyczne na ułamkach zwykłych i dziesiętnych, rachunki obywatelskie.
Po ukończeniu Secundy uczniowie przystępują do egzaminów.

Egzaminy dojrzałości do Primy Egzaminy kończące szkołę

Egzaminy pisemne
Przedmioty egzaminacyjne: języki:
niemiecki, łaciński, francuski i angiel-
ski; geografia; przyroda; chemia; ma-
tematyka.

⇓

Egzaminy ustne
uczniowie przystępują do egzaminów
ustnych tylko wtedy, gdy nie zali-
czą większości prac pisemnych. Egza-
min ustny obejmuje wówczas wszyst-
kie przedmioty wykładane w szkole.

Egzaminy pisemne
Przedmioty egzaminacyjne: języki:
niemiecki, łaciński, francuski i an-
gielski; matematyka (po jednym za-
daniu: geometrycznym, trygonome-
trycznym, algebraicznym i arytme-
tycznym); rysunek odręczny.

⇓

Egzaminy ustne∗

Przedmioty egzaminacyjne: języki:
łaciński, francuski, angielski; religia;
historia; geografia; przyroda; mate-
matyka.

∗ Jeżeli uczeń wyjątkowo dobrze zdał eg-

zaminy pisemne, to mógł być zwolniony

z egzaminów ustnych.

Świadectwo dojrzałości do Primy
uprawnia do:
- rozpoczęcia nauki w Primie;

- rozpoczęcia studiów w Królewskiej
Szkole Weterynarii w Berlinie;

- objęcia stanowiska administracyjnego
w resorcie zarządzania górnictwem.

Świadectwo ukończenia wyższej szkoły
obywatelskiej uprawnia do:

- rozpoczęcia nauki w najwyższej kla-
sie (Primie) szkoły realnej;

- rozpoczęcia jednorocznej służby
wojskowej.

Świadectwo ukończenia Secundy gwa-
rantuje:

- możliwość rozpoczęcia nauki w wyż-
szych klasach: Królewskiej Szkoły O-
grodnictwa w Poczdamie oraz Króle-
wskiego Instytutu Muzyki w Berlinie;

- możliwość rozpoczęcia jednorocznej
służby wojskowej.
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Po pomyślnym zdaniu egzaminów dojrzałości do Primy bądź egzami-
nów kończących wyższą szkołę obywatelską uczniowie mogli rozpocząć
naukę w najwyższej klasie szkoły realnej. Program nauczania, który po-
winien być realizowany w Primie został opisany w zarządzeniach mini-
sterialnych szczególnie drobiazgowo. Przykładowo, czytamy, że w trakcie
dwóch lat nauki w Primie na lekcjach matematyki uczniowie powinni
poznawać różne metody dowodzenia, rozwiązywać proste zadania z alge-
bry, omawiać potęgi, proporcje, ciągi, twierdzenie o dwumianie, szeregi,
logarytmy, trygonometrię płaską, stereometrię, geometrię analityczną
oraz stożkowe. Szczególny nacisk powinno się kłaść tutaj na zastosowa-
nia matematyki w dziedzinie nauk przyrodniczych (np. w mechanice)
i jej korelację z rysunkiem. Dlatego zalecano wykładanie w Primie pod-
stawowych twierdzeń geometrii wykreślnej, konstrukcji cieni oraz per-
spektywy.

3.2. Szkoły realne pierwszego i drugiego stopnia. Przyto-
czony program nauczania matematyki był bardzo obszerny, podobnie
było z pozostałymi przedmiotami. Stąd nie każda szkoła realna była
w stanie realizować zalecane programy nauczania w całości. Powody
mogły być różne, np. braki w kadrze nauczycielskiej, które powodowały
zmniejszenie liczby godzin lekcyjnych z któregoś z przedmiotów, czy też
niewystarczające umiejętności uczniów – zmuszanie uczniów do nad-
miernego wysiłku byłoby dla nich szkodliwe. Dlatego, Ministerstwo po-
dzieliło szkoły realne na dwie kategorie: szkoły realne I stopnia i szkoły
realne II stopnia.

Szkoły realne, które w całości realizowały zalecane programy naucza-
nia, miały odpowiednio wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, tzn. więk-
szość nauczycieli miała ukończone studia uniwersyteckie (v. A.5), dys-
ponowały licznymi pomocami naukowymi (miały bogate zbiory biblio-
teczne, mapy, zdjęcia przyrodnicze itd.) oraz liczba uczniów w najwyż-
szych klasach nie przekraczała 30, otrzymywały miano szkół realnych
I stopnia. Szkoły realne, które choć jednego z tych warunków nie speł-
niały były szkołami realnymi II stopnia (v. A.3). Przy czym, możliwe
ustępstwa dotyczące programów nauczania w szkołach realnych II stop-
nia były ściśle określone, np. na matematyce i lekcjach rysunku można
było zrezygnować z omawiania podstawowych twierdzeń geometrii wy-
kreślnej.

3.3. Egzaminy maturalne. Po ukończeniu nauki w Primie ucznio-
wie szkół realnych I i II stopnia mieli możliwość przystąpienia do eg-
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zaminu maturalnego5. Egzaminy maturalne były dostosowane do typu
szkoły realnej oraz realizowanych w niej programów nauczania. Zarzą-
dzenia z 1859 roku szeroko opisywały cały system przeprowadzania ma-
tur. Najpierw należało skompletować komisję egzaminacyjną, w skła-
dzie:

- Komisarz Królewski – przewodniczący komisji egzaminacyjnej,

- członek Królewskiego Kolegium Szkolnego Prowincji, jako przedsta-
wiciel lokalnej edukacji,

- dyrektor szkoły realnej, w której będzie przeprowadzany egzamin ma-
turalny,

- jeden z nauczycieli wyższych, pracujących w tej szkole, który jedno-
cześnie prowadzi zajęcia w Primie.

Następnie, kolejno:

Konferencja nauczycieli pracujących w szkole realnej, w której będzie przeprowa-
dzony egzamin maturalny. Na tej konferencji nauczyciele analizują umiejętności
każdego z uczniów, wyrażających chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego,
i podejmują decyzję o dopuszczeniu bądź niedopuszczeniu ucznia do egzaminu.

⇓

Dyrektor szkoły przesyła przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej, czyli Komi-
sarzowi Królewskiemu, protokół z konferencji nauczycieli, listę osób dopuszczonych
do egzaminu maturalnego oraz dwie propozycje zadań na pisemny egzamin matu-
ralny.
Propozycje zadań na egzamin pisemny przygotowują specjalnie wytypowani na-
uczyciele. Z każdego przedmiotu egzaminacyjnego podają dwie propozycje zesta-
wów zadań.

⇓

5Uczniowie, którzy chcieli przystąpić do egzaminu maturalnego, dwa miesiące
przed końcem semestru musieli dostarczyć dyrektorowi szkoły pisemne oświadczenie
o chęci przystąpienia do egzaminu wraz z krótką notką o dotychczasowych osiągnię-
ciach i ich sytuacji materialnej. Możliwym było, aby uczeń przystąpił do egzaminu
maturalnego po półtora roku nauki w Primie, jednakże mogło to mieć miejsce jedy-
nie w wyjątkowych sytuacjach i musiało być poprzedzone zgodą wszystkich członków
komisji egzaminacyjnej.
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Komisarz Królewski wybiera jedną z przesłanych mu propozycji zadań na egzamin
pisemny.

⇓

Egzamin pisemny obejmuje:
- esej niemiecki (czas: 5 godzin),

- esej francuski albo angielski (czas: 5 godzin),

- ćwiczenie w jednym z języków nowożytnych (gdy uczeń wybrał esej francuski,
to teraz wykonuje ćwiczenie w języku angielskim i na odwrót) (czas: 3 godziny),

- cztery zadania matematyczne (czas: 5 godzin), a wśród nich:

· zadanie dotyczące równań drugiego stopnia,

· zadanie z zakresu planimetrii lub geometrii analitycznej,

· zadanie z trygonometrii płaskiej,

· zadanie ze stereometrii lub teorii stożkowych,

- po jednym zadaniu z:

· matematyki stosowanej (statyki lub mechaniki),

· fizyki (optyka lub termodynamika),

· chemii (czas: 5 godzin),

- w szkołach, w których jednym z przedmiotów nauczania jest język polski,
uczniowie zdają też egzamin pisemny z języka polskiego; egzamin z języka pol-
skiego może być w formie eseju lub ćwiczenia polegającego na tłumaczeniu sły-
szanego tekstu niemieckiego na język polski (esej: 5 godzin; tłumaczenie: 3 go-
dziny).

⇓

Prace pisemne uczniów przekazywane są dyrektorowi szkoły, a ten rozdaje je na-
uczycielom odpowiednich przedmiotów do sprawdzenia i oceny (możliwe oceny:
niedostateczny, dostateczny, dobry, wyśmienity).

⇓
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Wyniki przekazywane są Komisarzowi Królewskiemu, na ich podstawie Komisarz
przygotowuje proponowaną listę osób do zwolnienia z egzaminu ustnego bądź do
zwolnienia z wybranych przedmiotów tego egzaminu. Swoje propozycje Komisarz
przedstawia pozostałym członkom komisji i zwolnienie następuje tylko wtedy, gdy
wszyscy członkowie komisji jednogłośnie poprą propozycje Komisarza.
Ocenienie wszystkich lub prawie wszystkich prac pisemnych ucznia na ocenę nie-
dostateczną, nie jest wystarczające do wykluczenia go z matury ustnej. W takim
przypadku, członkowie komisji egzaminacyjnej muszą zapoznać się z pracą ucznia
na lekcjach oraz poznać opinię jego nauczycieli. Niedopuszczenie ucznia do egza-
minu ustnego następuje tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie komisji jednogłośnie
stwierdzą, że nie posiada on wystarczających umiejętności, aby zdać egzaminy.

⇓

Przedmiotami egzaminu ustnego są: religia; historia i geografia; języki: łaciński,
francuski, angielski; matematyka; fizyka i chemia.
Terminy egzaminów ustnych ustala Komisarz Królewski. Na egzaminie ustnym
z każdego przedmiotu uczeń dostaje tyle czasu, ile jest mu potrzebne do tego, aby
wypowiedzieć w sposób jasny i spójny.

⇓

Wynik z każdego egzaminu maturalnego zostaje wpisany przez nauczyciela odpo-
wiedniego przedmiotu na świadectwo dojrzałości. Nauczyciel wpisuje ocenę oraz
uwagi dotyczące wiedzy i umiejętności ucznia. Na świadectwie dojrzałości wpisuje
się też łączną ocenę z egzaminu dojrzałości. Może nią być: dostateczny, dobry lub
wyśmienity. Uczeń, który nie zdał egzaminu maturalnego, otrzymuje świadectwo
niedojrzałości z oceną niedostateczną.

⇓

Wręczanie uczniom świadectw dojrzałości odbywa się na koniec semestru na spe-
cjalnie zorganizowanej w tym celu ceremonii lub przy okazji egzaminów publicz-
nych klas od Sexty do Secundy∗∗. Świadectwa niedojrzałości wręczane są tylko na
wyraźną prośbę ucznia lub jego rodziców. Uczniowie, którzy nie zdali egzaminu
dojrzałości i zakończyli już naukę w szkole, mogą przystąpić do matury jeszcze
raz, jednakże musi to mieć miejsce w szkole realnej mieszczącej się w tej samej
prowincji lub regencji.
∗∗Każdego roku, na początku października odbywały się egzaminy publiczne. Uczniowie każdej

z klas byli egzaminowani zazwyczaj z jednego bądź dwóch przedmiotów. Na egzaminy publiczne

zapraszano rodziców uczniów, władze miasta oraz wszystkich okolicznych miłośników nauki.
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Świadectwo dojrzałości wydane przez szkołę realną pierwszego stop-
nia dawało uczniom możliwość rozpoczęcia studiów uniwersyteckich,
jednakże mogły to być studia jedynie w kierunkach: budowlanym bądź
górniczym (rozpoczęcie studiów uniwersyteckich w innych kierunkach
wymagało gimnazjalnego świadectwa dojrzałości). Ponadto, podobnie
jak świadectwa dojrzałości wydane przez szkoły realne drugiego stop-
nia, pozwalało m.in. na:

- przystąpienie do egzaminu na stanowiska administracyjne w górnic-
twie, hutnictwie i zarządzaniu salinami,

- przystąpienie do egzaminów na geometrów,

- rozpoczęcie służby pocztowej, z myślą o awansie na wyższe stanowiska,

- wstąpienie do korpusu żandarmów polowych,

- wstąpienie do Królewskiego Instytutu Gospodarczego,

- rozpoczęcie nauki w Królewskiej Szkole Leśnictwa w Neustadt-Ebers-
walde,

- wstąpienie, jako aplikant, do służby w lokalnych oddziałach marynarki
wojennej.

4. Realizacja zarządzeń ministerialnych w Klasach Real-
nych, a później w Szkole Realnej I stopnia w Toruniu. 13 marca
1861 roku Minister Edukacji podniósł rangę Klas Realnych funkcjonu-
jących w Gimnazjum Toruńskim do Szkoły Realnej I stopnia. Decyzja
ta była poprzedzona wnikliwą kontrolą m.in.: ilości pomocy naukowych
i zasobów bibliotecznych, składu grona pedagogicznego, programów na-
uczania w poszczególnych klasach, sposobu przeprowadzenia egzaminów
dojrzałości do realnej Primy oraz egzaminów maturalnych.

4.1. Nauczyciele i ich kwalifikacje. Dyrektorzy Gimnazjum To-
ruńskiego zawsze dbali o to, aby zatrudniać nauczycieli o możliwie naj-
wyższych kwalifikacjach. Od momentu utworzenia w Gimnazjum Toruń-
skim Klas Realnych większość nauczycieli pracowała zarówno w Gimna-
zjum Klasycznym, jak i Klasach Realnych. Przykładowo, w roku szkol-
nym 1860/61 w gronie pedagogicznym Gimnazjum Toruńskiego zasia-
dało 20 nauczycieli i 10 z nich posiadało tytuł naukowy doktora. W tym
roku, na stanowiskach profesorów zasiadali:
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1. dr Wilhelm Arthur Passow, dyrektor szkoły – doktor nauk filo-
zoficznych, studiował na Uniwersytetach we Wrocławiu i Berlinie
(v. [4], 1864, s. 19),

2. dr Carl Ludwig Paul – teologia na Uniwersytecie w Berlinie (v. [4],
1865, s. 30),

3. dr Georg Ludwig Janson – literatura na Uniwersytecie w Berlinie
(v. [13], s. 125),

4. dr Eduard Fassbender (v. C.5), nauczyciel matematyki – Uniwer-
sytet w Bonn (v. [43]),

na stanowiskach nauczycieli wyższych:

5. dr Wilhelm Siegfried Hirsch – Uniwersytet w Królewcu (v. [44]),

6. dr Leopold Friedrich Prowe – filologia klasyczna na Uniwersytecie
w Lipsku (v. [68], s. 97),

7. dr Julius Adolph Bergenroth – filozofia na Uniwersytecie w Kró-
lewcu (v. [26], s. 139),

oraz na stanowiskach nauczycieli zwyczajnych:

8. dr Rudolf Brohm, nauczyciel matematyki – teologia i filologia na
Uniwersytecie w Berlinie (v. [1], 1833, s. 11),

9. Hermann Fritsche – języki nowożytne na Uniwersytetach w Kró-
lewcu i Berlinie (v. [16], s. 162),

10. Karl August Böthke – filologia na Uniwersytecie w Halle (v. [42],
s. 338),

11. Adolph Heinrich Eduard Müller – seminarium nauczycielskie w Kwi-
dzynie (v. [45]),

12. dr Adolf Winckler – filologia na Uniwersytecie w Królewcu (v. [46]),

13. dr Hermann Rietze, nauczyciel matematyki – matematyka na Uni-
wersytecie w Berlinie (v. [4], 1862, s. 3).

Pozostali nauczyciele pracowali w niepełnym wymiarze godzinowym.
Byli to nauczyciele klas elementarnych, nauczyciele religii, rysunków
i gimnastyki. Często posiadali oni bardzo wysokie kwalifikacje. W roku
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1860/61 nauczycielem rysunków w Gimnazjum Toruńskim był Fried-
rich Wilhelm Völcker – absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie
i Dreźnie, a następnie trzyletnich studiów w Paryżu (v. [62], s. 129).

Analizując dostępne programy nauczania z lat 1860-1900 można
zauważyć, że kadra nauczycielska Gimnazjum Toruńskiego była najle-
piej wykształcona w piewszych trzech latach istnienia Szkoły Realnej.
Wówczas nauczyciele z tytułem doktora stanowili co najmniej połowę
członków grona pedagogicznego (np. w roku 1862/63 na 22 nauczycieli
13 miało tytuł doktora). Dalsze lata charakteryzowała tendencja spad-
kowa. Najniższy odsetek doktorów w kadrze nauczycielskiej był w roku
1884/85 (w tym czasie toruńska Szkoła Realna nosiła już nazwę: Gim-
nazjum Realne6) – około 22 % (6 doktorów na 27 członków grona pe-
dagogicznego) (v. A.6).

Sprostanie wymogom dotyczącym liczby pozycji bibliotecznych i po-
mocy naukowych nie przysporzyło problemów instytucji toruńskiej.

4.2. Zasoby biblioteczne. Od lat 40-tych XIX wieku instytu-
cja toruńska posiadała dwie biblioteki. Jedną dla nauczycieli (do ok.
1817 roku mogli z niej korzystać również uczniowie), której początki
sięgały XVI wieku, oraz drugą dla uczniów – założoną w roku szkolnym
1838/39. Bibliotekę dla nauczycieli nazywano biblioteką gimnazjalną,
a dla uczniów – biblioteką uczniowską.

Biblioteka gimnazjalna zaczęła funkcjonować w latach 90-tych XVI
wieku. Wówczas jej zbiory składały się głównie z ksiąg dawnej biblioteki
franciszkańskiej i zakupów dokonanych przez Radę Miasta. Przez lata
była uzupełniana przez księgozbiory prywatne, zakupione m.in. po Eraz-
mie Glicznerze (w 1604 roku) oraz Henryku Strobandzie (w 1611 roku).
Otrzymywała też liczne darowizny, np. w 1634 roku została wzboga-
cona o prywatną biblioteczkę ofiarowaną przez lekarza miejskiego Jana
Mathesiusa, nieco później przekazano jej 10000 ksiąg pochodzących ze
zlikwidowanej biblioteki miejskiej (v. [15], s. 193). I tak, w XVIII wieku
stała się jedną z najlepiej uposażonych bibliotek w Europie.

Duże straty przyniósł bibliotece początek XIX wieku. W 1807 roku
w trakcie wojen napoleońskich budynek szkoły został przejęty na szpi-
tal wojskowy. W trakcie pośpiesznej przeprowadzki zginęło (najpraw-
dopodobniej zostało skradzione) 2000 najcenniejszych ksiąg. Te braki
zaczęto sukcesywnie uzupełniać dopiero po 1817 roku. Przekazywano
jej księgozbiory likwidowanych bibliotek, np. w 1822 roku wzbogaciła
się o zbiory bibliotek klasztorów bernardynów i dominikanów w To-

6W 1882 roku wszystkie szkoły realne I stopnia funkcjonujące na terenach Prus
przemianowano na gimnazja realne (v. [19], s. 359).
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runiu (v. [62], s. 113), regularnie otrzymywała też dary od osób pry-
watnych i instytucji. Na przykład, w roku szkolnym 1832/33 Minister-
stwo Oświaty podarowało bibliotece m.in. kilka broszur Journal für
Mathematik [Czasopisma matematyczego] A. L. Crellego z 1832 roku
(v. [1], 1833, s. 10). Biblioteka miała też własne fundusze na zakup no-
wych pozycji, i tak, w roku 1866/67 nabyła: Vollständige Anleitung zur
Differential-Rechnung [Kompletny przewodnik po rachunku różniczko-
wym] L. Eulera oraz Integraltafeln [Tablice całkowe] M. Hirscha (v. [4],
1867, s. 38).

W 1846 roku zbiory biblioteki gimnazjalnej zawierały 8771 wolumi-
nów (v. [62], s. 114), w 1867 roku już 9500. Wśród tych 9500 znajdo-
wało się m.in.: 1400 prac z literatury klasycznej, 800 prac filologicznych,
2900 historycznych, 900 z literatury współczesnej, 500 matematycznych,
174 o tematyce prawniczej, 586 medycznych, 1150 teologicznych i 159
filozoficznych (v. [64], s. 26). W dalszych latach zasoby biblioteczne
zostały wzbogacone m.in. o prywatne biblioteczki nauczycieli Gimna-
zjum Toruńskiego: w 1886 roku o biblioteczkę nauczyciela matematyki
dr Rudolfa Brohma, a w latach dziewięćdziesiątych o prywatne zbiory
filologa dr Leopolda Prowego (102 woluminy) i nauczyciela matematyki
dr Eduarda Fassbendera (599 woluminów). Od roku szkolnego 1878/79
z biblioteki gimnazjalnej mogli korzystać wszyscy obywatele Torunia
(v. [62], s. 114-115).

Biblioteka uczniowska powstała w Gimnazjum Toruńskim w roku
szkolnym 1838/39 (v. [1], 1839, s. 15-16). Składała się z dwóch czę-
ści: ze zbiorów książek różnego rodzaju do wypożyczenia przez uczniów
(zbiory te były powiększane dzięki uiszczaniu przez uczniów dobrowol-
nej opłaty w wysokości 1 sgr.7 oraz darom nauczycieli, absolwentów
itd.) oraz z kompletów podręczników dla niezamożnych uczniów. Nie
są znane zasoby biblioteki uczniowskiej (w sprawozdaniach szkolnych
umieszczane były jedynie informacje o liczbie zakupionych, bądź poda-
rowanych szkole podręczników, np. w (v. [4], 1871, s. 16)), jednakże wia-
domo, że rozwijała się ona prężnie i stanowiła dużą pomoc dla uczniów
(v. [62], s. 117).

4.3. Pomoce naukowe. Z chwilą otwarcia biblioteki gimnazjal-
nej znalazły się w niej pierwsze pomoce naukowe. Były to: mapy, glo-
busy geograficzne, przyrządy matematyczne oraz szkielet ludzki (v. [63],
s. 24). Z biegiem lat zbiory te były uzupełniane o nowe eksponaty. Zgod-

71 sgr.=1 srebrny grosz. W Prusach system monetarny był oparty na talarze.
W 1821 roku talar podzielono na 30 srebrnych groszy (sgr.). System ten przetrwał
do wprowadzenia marki w 1873 roku.



90 Troska o naukowy wymiar nauczania matematyki . . .

nie z danymi umieszczonymi w [61], w 1807 roku (w chwili przyłączenia
Torunia do Księstwa Warszawskiego) zawierały:

- zbiór portretów, wśród których znajdowały się wizerunki: Mikołaja
Kopernika, Michała Anioła oraz króla Stefana Batorego,

- zbiór „bardzo niedoskonałych naturalibus” (v. [61], s. 210),

- przyrządy fizyczne i matematyczne, a wśród nich m.in.: maszyna pneu-
matyczna, maszyna elektryczna, tellurium oraz „dwie stare, ale bardzo
piękne i wielkie kule” (v. [61], s. 210).

Zbiory te nie były liczne, jednakże warto podkreślić, że instytucja
toruńska była wówczas jedyną szkołą departamentu bydgoskiego, dys-
ponującą pomocami naukowymi.

Przez kolejne czterdzieści lat wzbogacano je o drobne przyrządy fi-
zyczne i chemiczne, np. teleskop (1828 rok) oraz aparat elektryczny
(1843 rok) (v. [62], s. 110). Najbardziej znaczącym nabytkiem tego
okresu był przekazany szkole w 1828 roku (na mocy testamentu leka-
rza toruńskiego Jana Gottlieba Schultza) ogród botaniczny, stanowiący
pomoc przy nauce biologii.

Dopiero otwarcie pierwszych klas realnych zaskutkowało wyposa-
żeniem szkoły w odpowiednią aparaturę matematyczno-przyrodniczą.
Eduard Fassbender, tuż po objęciu stanowiska nauczyciela, złożył zamó-
wienie na 91 przyrządów (v. [62], s. 110). Pozycje te były sprowadzane
sukcesywnie i po kilku latach pozwoliły otworzyć odrębne pracownie:
fizyczną i chemiczną. Do końca XIX wieku pracownia fizyczna została
uzupełniona m.in. o: planetarium Felka (v. [4], 1867, s. 38), busolę stycz-
nych (v. [4], 1871, s. 16), koło Barlowa, lampę Davy’ego (v. [4], 1872,
s. 30), barometr aneroidowy (v. [4], 1874, s. 31), a pracownia chemiczna
o: deflagrator Hara (v. [4], 1867, s. 38) oraz butlę Mariotta (v. [4], 1871,
s. 16). Szkoła nabywała też pomoce do nauki matematyki (np. kalejdo-
skop (v. [4], 1872, s. 30), bryły stereometryczne (v. [4], 1873, s. 19)),
biologii (m.in. zbiór ornitologiczny złożony z 260 sztuk ptaków (v. [4],
1867, s. 38) oraz modele: oka, ucha i krtani (v. [4], 1872, s. 30)) i techniki
(np. kolekcja tablic z geometrii wykreślnej (v. [4], 1873, s. 19)). Zdarzało
się też, że otrzymywała dary od uczniów, np. w roku szkolnym 1872/73
jeden z uczniów podarował szkole meteoryt (v. [4], 1873, s. 19).
Ilustracje przedstawiające pomoce naukowe zamieszczono w dodatku D.

4.4. Egzaminy maturalne. Pierwsze egzaminy maturalne uczniów
realnej Primy przeprowadzono 18 i 19 września 1860 roku. W sprawoz-
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daniu szkolnym z tego roku nie umieszczono treści zadań maturalnych.
Pojawiły się one w 1864 roku (v. [4], 1864, s. 32) i były następujące:

Pisemny egzamin maturalny przeprowadzony w toruńskiej
Szkole Realnej w 1864 roku

1. Esej niemiecki na temat: Znaczenie rolnictwa dla życia społecz-
nego.

2. Esej francuski na temat: Bunt Niderlandów przeciwko Filipowi II.

3. Matematyka:

Zadanie 1. Zakupiono dwa rodzaje towarów o łącznej wadze 800
centnarów. Pierwszy towar kosztował łącznie 200 talarów wię-
cej niż drugi oraz centnar pierwszego kosztował 2 talary więcej
niż centnar drugiego. Wkrótce po zakupie sprzedano oba towary.
Centnar pierwszego towaru sprzedano po cenie, po jakiej został za-
kupiony drugi, a centnar drugiego towaru sprzedano po cenie, po
jakiej został zakupiony pierwszy. W rezultacie sprzedaż przyniosła
8 % straty. Ile centnarów każdego towaru zakupiono (i sprzedano)?

Zadanie 2. Wyznacz parabolę, jeżeli znane jest równanie stycznej
do paraboli, znany jest punkt styczności tej prostej do paraboli
oraz współrzędne ogniska paraboli.

Zadanie 3. Rozwiąż trygonometrycznie trójkąt mając dany jeden
bok, kąt który leży naprzeciwko tego boku oraz sumę długości
trzech wysokości.

Zadanie 4. Dwie płaszczyzny dzielą kulę na trzy części. Środek
kuli jest w części ograniczonej z góry i z dołu płaszczyznami.
Pierwsza płaszczyzna jest położona 4 m od środka kuli, a druga
7 m. Objętość odcinka kuli utworzonego przez pierwszą płaszczy-
znę wynosi 3029 m3, a objętość odcinka kuli utworzonego przez
drugą z nich, to 542 m3. Oblicz pola powierzchni czasz kuli utwo-
rzonych przez każdą z tych płaszczyzn.

4. Przyroda:

Zadanie 1. Niech dany będzie korek w kształcie kuli o znanym
promieniu. Pokryty jest on ołowiem (w sposób równomierny) i unosi
się na oleju w taki sposób, że jest w nim zanurzony do połowy.
Znajdź równanie pozwalające wyznaczyć grubość ołowianej osłonki
i opisz metodę rozwiązania tego równania.
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Zadanie 2. Niech dany będzie pryzmat ABC, którego kąt B jest
równy 68◦48’. Na jego powierzchnię przednią AB pada wiązka
światła białego tak, że tworzy ona z AB kąt równy 34◦12’ i przenika
przez pryzmat. Jaki kąt tworzą wiązki: czerwona oraz fioletowa,
z tylną powierzchnią pryzmatu? (Przyjmujemy, że wartość współ-
czynnika załamania dla światła czerwonego wynosi 1,61, a dla
światła fioletowego: 1,63).

Zadanie 3. Ile kosztuje wyprodukowanie 1000 stóp sześciennych
tlenu gazowego przy użyciu chloranu potasu, gdy funt chloranu
potasu kosztuje 21 sgr. oraz gęstość tlenu gazowego jest równa
1,106? (Należy wyjaśnić proces).

Porównując powyższy zestaw zadań maturalnych z wymaganiami
ministerialnymi z 1859 roku, otrzymujemy następujące wnioski:

- W spisie zadań maturalnych nie widnieje temat eseju w języku an-
gielskim. Zgodnie z zarządzeniami ministerialnymi, uczniowie realnej
Primy powinni mieć możliwość wyboru, czy na egzaminie matural-
nym chcą pisać esej w języku francuskim, czy angielskim. Poddając
analizie zadania maturalne umieszczone w pozostałych (dostępnych)
sprawozdaniach szkolnych z II połowy XIX wieku, można zauważyć,
że w latach: 1865, 1872 oraz 1885, umieszczony został w nich jedynie
temat eseju w języku francuskim, natomiast w latach: 1866-1871 oraz
1873-1874 jedynie w języku angielskim. Tylko w sprawozdaniu szkol-
nym opublikowanym w roku 1881 umieszczone zostały tematy esejów
w obu językach: francuskim i angielskim. Trudno przypuszczać, aby
w ciągu 13 lat tylko raz miała miejsce sytuacja, w której uczniowie
przystępujący do egzaminu maturalnego nie byli jednogłośni w spra-
wie wyboru języka eseju. Nasuwa się tutaj przypuszczenie, że do 1874
roku język ten uczniowie mieli narzucony odgórnie.

- Zarządzenia ministerialne nakazywały, aby na pisemnym egzaminie
maturalnym uczniowie wykonywali ćwiczenie w jednym z języków
nowożytnych – gdy uczeń wybrał esej francuski, to musiał wykonać
ćwiczenie w języku angielskim i na odwrót. Ćwiczenia te nie zostały
uwzględnione w spisie zadań maturalnych z 1864 roku. Jedynie w spra-
wozdaniu szkolnym z roku 1880/81 zasygnalizowano wykonywanie
ćwiczeń z języków: angielskiego i francuskiego, jednakże nie zostały
wypisane polecenia.

- Każdy egzamin maturalny z matematyki miał obejmować cztery za-
dania: zadanie dotyczące równań drugiego stopnia, zadanie z zakresu



K. Karpińska 93

planimetrii lub geometrii analitycznej, zadanie z trygonometrii pła-
skiej oraz zadanie ze stereometrii lub teorii stożkowych. W 1864 roku
były to odpowiednio: zadanie 1, 2, 3 oraz 4. To zarządzenie mini-
sterialne nie zawsze było realizowane przez toruńską Szkołę Realną.
Zdarzało się, że w zestawach zadań maturalnych nie widniało zada-
nie dotyczące równań drugiego stopnia. Przykładem jest tutaj rok
1865/66. Wówczas oprócz zadań z geometrii analitycznej, trygonome-
trii płaskiej oraz stereometrii, pojawiło się następujące:

Zadanie. Dwa towary zostały (łącznie) zakupione za 125 talarów.
Pierwszy został sprzedany za 91 talarów, a drugi za 36 talarów. Po
sprzedaży, na pierwszym towarze zostało zarobionych tyle procent, co
na drugim zostało stracone. Jaka jest cena zakupu każdego z towarów?

Znalezienie odpowiedzi do tego zadania wymagało rozwiązania układu
dwóch równań liniowych z dwiema niewiadomymi.

- Zadania umieszczone w sekcji: przyroda, obejmowały kolejno: zadanie
z matematyki stosowanej, zadanie z fizyki i zadanie z chemii. Zadania
z tych trzech dziedzin widniały na każdym egzaminie maturalnym
przeprowadzonym w toruńskiej Szkole Realnej do końca XIX wieku.

4.5. Programy nauczania matematyki. Utworzenie pierwszych
klas realnych w Gimnazjum Toruńskim spowodowało, że dyrektor Lau-
ber stanął przed koniecznością zatrudnienia nauczyciela przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych, którego wykształcenie i umiejętności dy-
daktyczne pozwoliłyby dostosować programy nauczania w klasach real-
nych do wymogów stawianych przed szkołami realnymi. Na stanowisko
to powołał doktora Eduarda Fassbendera.

Od momentu objęcia stanowiska Fassbender opierał lekcje mate-
matyki na podręczniku Anfangsgründe der reinen Mathematik für den
Schul- und Selbst-Unterricht [Podstawy matematyki czystej dla studiów
szkolnych i własnych] Karla Koppego, składającym się z czterech czę-
ści: Arithmetik und Algebra [Arytmetyka i Algebra] (v. [40]), Planimetrie
[Planimetria] (v. [38]), Stereometrie [Stereometria] (v. [39]), Ebene Tri-
gonometrie [Trygonometria płaska]. Dodatkowo, już w 1855 roku, do
programów nauczania klas realnych wprowadził geometrię wykreślną
(v. [22], s. III). Uczniowie szkoły toruńskiej nie mieli wówczas podręcz-
ników do tego przedmiotu, dlatego Fassbender w 1857 roku na łamach
Nachricht von den Königlichen Gymnasium zu Thorn und den mit dem-
selben verbundenen Real-Klassen [Wiadomości z Królewskiego Gimna-
zjum w Toruniu i powiązanych z nim klas realnych] opublikował artykuł
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Abriß einer Einleitung in die beschreibende Geometrie [Zarys wprowa-
dzenia do geometrii wykreślnej ] (v. [22]), w którym opisał podstawy tej
teorii. Gdy utworzono realną Primę, czyli od roku szkolnego 1858/59,
w jej programie nauczania znalazła się również teoria stożkowych (v. [3],
1859, s. 42).

Treści zawarte w podręczniku Karla Koppego, artykule Abriß einer
Einleitung in die beschreibende Geometrie Eduarda Fassbendera oraz
analiza programów nauczania, pozwalają stwierdzić, że w 1859 roku,
w momencie opublikowania zarządzeń ministerialnych, na lekcjach ma-
tematyki w Klasach Realnych Gimnazjum Toruńskiego realizowano więk-
szość zagadnień z zalecanych przez ministerstwo programów nauczania.
Rozszerzenia wymagał jedynie program nauczania Primy i nalażało do
niego dodać szeregi oraz geometrię analityczną. Uczyniono to już w roku
szkolnym 1859/60 (v. [3], 1860, s. 5).

W podręczniku Anfangsgründe der reinen Mathematik für den Schul-
und Selbst-Unterricht Karla Koppego nie zostały omówione: geometria
wykreślna, geometria analityczna, teoria stożkowych oraz szeregi. Na
skutek włączenia tych działów matematyki w podstawę programową
szkół realnych, koniecznym stało się uzupełnienie podręcznika Koppego.
Ze względu na zły stan zdrowia autor nie mógł uczynić tego samodziel-
nie i o napisanie dodatku do Anfangsgründe der reinen Mathematik
für den Schul- und Selbst-Unterricht poprosił swojego byłego ucznia
i jednocześnie wieloletniego przyjaciela Eduarda Fassbendera (v. [28],
s. 423). Dodatek ten został opublikowany w 1860 roku pod tytułem:
Anfangsgründe der beschreibenden Geometrie, der analytischen Geome-
trie, der Kegelschnitte und der einfachen Reihen [Podstawy geometrii
wykreślnej, geometrii analitycznej, teorii stożkowych i prostych szere-
gów ] (v. [21]).

Przez następne 23 lata (czyli przez cały okres pracy Fassbendera,
w 1883 roku odszedł on na emeryturę) lekcje matematyki w toruńskiej
Szkole Realnej opierano na podręczniku Koppego i dodatku Fassben-
dera. Zmiany wprowadził dopiero następna Fassbendera – Maksymilian
Curtze8. W roku szkolnym 1884/85 uznał on, że do nauki stereometrii
w realnej Primie lepszym będzie podręcznik Hauptsäße der Elementar-
Mathematik zum Gebrauche an Gymnasien und Realschulen [Twierdze-
nia matematyki elementarnej do wykorzystania w Gimnazjach i Szko-

8Maksymilian Curtze ukończył studia matematyczne w Gryfii. W instytu-
cji toruńskiej pracował w latach 1864-1894. Początkowo uczył przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych w klasach gimnazjalnych i niższych klasach realnych,
a w 1883 roku awansował na nauczyciela matematyki wyższych klas realnych. Notkę
biograficzną Maksymiliana Curtzego można znaleźć w [33].
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łach Realnych] F. G. Mehlera (v. [10], s. 27).
Dalsza część niniejszego artykułu poświęcona zostanie analizie An-

fangsgründe der reinen Mathematik für den Schul- und Selbst-Unterricht
Karla Koppego oraz Anfangsgründe der beschreibenden Geometrie, der
analytischen Geometrie, der Kegelschnitte und der einfachen Reihen
Eduarda Fassbendera.

5. Analiza podręcznika Karla Koppego. Podręcznik Anfangs-
gründe der reinen Mathematik für den Schul- und Selbst-Unterricht
został podzielony przez Karla Koppego na cztery części: Arytmetyka
i Algebra, Planimetria, Stereometria oraz Trygonometria płaska. Każdą
z tych części poddamy oddzielnej analizie.

5.1. Cz. I. Arytmetyka i Algebra.

5.1.1. Treści zawarte w podręczniku. Na 252 stronach czę-
ści poświęconej arytmetyce i algebrze autor omówił: działania arytme-
tyczne w zbiorze liczb wymiernych; proporcje; równania algebraiczne,
ze szczególną uwagą poświęconą ogólnej teorii rozwiązywania równań
algebraicznych (w tym, m.in. twierdzenia o równoważnym przekształ-
caniu równań oraz Podstawowe Twierdzenie Algebry (v. B.1)); potęgi,
pierwiastki i logarytmy liczb (w tym: logarytmy Briggsa (v. B.2)); rów-
nania wykładnicze; ciągi arytmetyczne i geometryczne; ciągi liczb fi-
guralnych; permutacje, kombinacje, wariacje, twierdzenie o dwumianie;
liczby pierwsze (wraz z Podstawowym Twierdzeniem Arytmetyki9), naj-
większy wspólny dzielnik i najmniejszą wspólną wielokrotność liczb; ce-
chy podzielności liczb (przez 2, 4, 8, 16, 5, 3 oraz 9); ułamki łańcuchowe
oraz ich zastosowanie do szacowania stosunków m.in. metra do stopy
pruskiej oraz obwodu koła do jego średnicy; równania diofantyczne.

Dużym atutem tej części podręcznika jest przejrzystość i dokładność
w omawianiu sposobów rozwiązywania równań algebraicznych.

5.1.2. Równania algebraiczne. Rozdział poświęcony równaniom
algebraicznym autor rozpoczyna od podania ogólnych schematów roz-
wiązywania równań pierwszego i drugiego stopnia z jedną niewiadomą,
następnie przechodzi do ich zobrazowania na konkretnych przykładach.

Ogólne metody rozwiązywania równań pierwszego stopnia z jedną

9Podstawowe Twierdzenie Arytmetyki stanowiące, iż każdą liczbę naturalną więk-
szą od 1 można jednoznacznie przedstawić w postaci iloczynu liczb pierwszych, zo-
stało udowodnione w 1801 roku przez Carla Friedricha Gaussa. Dowód opublikował
on w traktacie zatytułowanym Disquisitiones Arithmeticae [Badania arytmetyczne]
(v. [65], s. 2).
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niewiadomą dostosowuje do czterech podstawowych typów tych rów-
nań: równań o współczynnikach całkowitych, wymiernych, równań za-
wierających iloczyny liczb i dwumianów oraz równań zapisanych w po-
staci wyrażeń wymiernych. Każdy z wymienionych typów omawiany
jest oddzielnie i autor robi to według schematu: przedstawienie roz-
wiązania przykładowego równania danego typu wraz ze skrupulatnym
opisaniem kolejnych kroków rozumowania, po czym – lista kilkunastu
zadań (o podobnym poziomie trudności) do samodzielnego rozwiązania
przez uczniów, z których każde zawiera odpowiedź10. W celu utrwale-
nia zdobytych wiadomości i jednocześnie zastosowania ich w sytuacjach
„z życia wziętych”, po przerobieniu tej partii materiału, autor umiesz-
cza listę 57 zadań z treścią. Znajdują się wśród nich następujące dwa
zadania:

1. Wdowa, na mocy testamentu, otrzymała spadek po zmarłym mężu
w wysokości 7800 talarów. Musi się nim podzielić ze swoim synem
i córką tak, aby syn otrzymał dwa razy więcej pieniędzy niż córka,
a wdowa miała tyle pieniędzy, ile jej dzieci razem. Ile pieniędzy
otrzyma każda z tych osób? (v. [40], s. 102)

2. Ojciec ma 54 lata, jego starszy syn – 25 lat, a młodszy – 11. Za
ile lat ojciec będzie miał tyle samo lat, co jego dwaj synowie razem
wzięci? (v. [40], s. 103)

Pojawiają się też tutaj zadania nieco trudniejsze. Wymagają one
znajomości podstaw fizyki takich, jak np. obliczanie prędkości:

1. Obie wskazówki zegara (minutowa i godzinowa) pokrywają się o go-
dzinie 12.00. O której godzinie pokryją się one po raz kolejny?
(v. [40], s. 104)

2. Ziemia okrąża Słońce w ciągu 12 miesięcy, a Wenus okrąża je
w ciągu 73

8 miesiąca. Po ilu miesiącach położenie Ziemi i Wenus
względem Słońca będzie takie samo? (v. [40], s. 104)

Zdarza się też, że zadania są bardziej złożone i rozwiązanie wymaga
ułożenia kilku równań. Przykładem jest tutaj następujące zadanie:

Znajdź trzy liczby wiedząc, że ich suma jest równa 103, druga liczba
podzielona przez pierwszą daje iloraz 3 i resztę 2 oraz trzecia liczba po-
dzielona przez drugą daje iloraz 4 i resztę 13 (v. [40], s. 106).
10Na liście zadań zawierającej równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą

o współczynnikach całkowitych, autor umieścił następujące: 4− 8x = 3x− 20− 13x.
Podał, iż rozwiązaniem tego równania jest x = 8 (v. [40], s. 96). Jest to błędna
odpowiedź. Rozwiązaniem jest x = −12.
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Jeżeli szukane liczby oznaczymy przez x, y oraz z, to z twierdzenia
o dzieleniu z resztą dla liczb otrzymujemy, że y = 3x+2 oraz z = 4y+13.
Ponadto, biorąc pod uwagę, iż x+y+z = 103 otrzymujemy następujące
równanie pierwszego stopnia z jedną niewiadomą:

x+ (3x+ 2) + [4(3x+ 2) + 13] = 103,

co pozwala w niemal natychmiastowy sposób znaleźć szukaną trójkę
liczb.

Rozwiązanie powyższego zadania byłoby dużo bardziej czytelne, gdy-
by informacje zawarte w treści zadania zostały zapisane w postaci układu
trzech równań z trzema niewiadomymi, mianowicie:

x+ y + z = 103
y = 3x+ 2
z = 4x+ 13

Wydaje się, że umieszczenie tego zadania na końcu listy, miało na celu
uzasadnienie potrzeby wprowadzenia układów równań. Autor czyni to
chwilę później.

Zajmuje się tutaj układami równań pierwszego stopnia z jedną, dwie-
ma i trzema niewiadomymi. Opisuje metody rozwiązywania układów
równań (w tym, metodę przeciwnych współczynników, metodę podsta-
wiania i metodę kombinacji (v. B.3)) i wprowadza układy nieoznaczone
i sprzeczne. Zgodnie ze zwyczajem, kilkukrotnie, w różnych miejscach,
umieszcza listy zadań ćwiczeniowych dla uczniów (v. B.4). Znajdują się
wśród nich również zadania z treścią.

W dalszej części autor przechodzi do rozwiązywania równań kwadra-
towych. Rozpoczyna od równań typu x2 = p i zwraca uwagę na to, że

- jeżeli p > 0, to równanie x2 = p ma dwa rozwiązania rzeczywiste,

- jeżeli p = 0, to równanie x2 = p ma jedno rozwiązanie rzeczywiste
i jest nim x = 0,

- jeżeli p < 0, to równanie x2 = p ma dwa rozwiązania, z których każde
jest liczbą urojoną.

Uczniowie, analizując powyższy fakt, słyszeli już o liczbach urojonych.
Wiedzieli jakie sytuacje je generują i byli świadomi tego, że teoria do-
tycząca liczb urojonych jest zbyt trudna na zgłębianie jej w szkołach
gimnazjalnych i realnych. Jednakże, treści zawarte w punkcie trzecim,
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były tym, co pozwalało uczniom sprawnie poruszać się w świecie mate-
matycznym – jest to niezwykle duży atut podręcznika Koppego.

W XXI wieku uczniowie w szkołach na poziomie średnim pracują je-
dynie w zbiorze liczb rzeczywistych. Jest to największy zbiór liczbowy,
jaki znają. Na lekcjach nie wspomina się o liczbach urojonych. Nauczy-
ciele, omawiając równania kwadratowe typu x2 = p, gdzie p < 0, stwier-
dzają, iż kwadrat dowolnej liczby rzeczywistej jest liczbą nieujemną, dla-
tego równanie typu x2 = p, gdzie p < 0, nie posiada rozwiązań w zbio-
rze liczb rzeczywistych (czyli w dziedzinie). Jednakże uczeń, dla którego
„całym światem liczb” jest zbiór liczb rzeczywistych, rejestruje jedynie
informację: rozwiązań nie ma. Uczeń nie widzi potrzeby dodawania, że
równanie nie ma rozwiązań „w zbiorze liczb rzeczywistych”, bo nie zna
innego zbioru liczb, nie zna liczb urojonych, a gdy nie doda „w zbiorze
liczb rzeczywistych”, to informacja, którą podaje, jest błędna.

Taką sytuację często potęgują autorzy podręczników szkolnych. W jed-
nym z najbardziej popularnych podręczników: Matematyka. Podręcznik
do liceów i techników. Klasa 2. Zakres rozszerzony M. Kurczab, E. Kur-
czab, E. Świda (v. [49]), w rozdziale dotyczącym rozwiązywania równań
kwadratowych autorzy podają (v. [49], s. 102-103):

Definicja 1. Równaniem kwadratowym (z niewiadomą x) nazywamy
równanie, które można doprowadzić do postaci ax2 + bx + c = 0, przy
czym a, b, c są ustalonymi liczbami rzeczywistymi oraz a 6= 0.

Twierdzenie 1. Równanie kwadratowe ax2 + bx+ c = 0, gdzie a 6= 0
i ∆ = b2 − 4ac:

- nie ma rozwiązań wtedy i tylko wtedy, gdy ∆ < 0

- ma jedno rozwiązanie, x0 = −b
2a , wtedy i tylko wtedy, gdy ∆ = 0

- ma dwa rozwiązania, x1 = −b−
√

∆
2a i x2 = −b+

√
∆

2a , wtedy i tylko wtedy,
gdy ∆ > 0.

Po czym, w oparciu o powyższe twierdzenie, rozwiązują przykładowe
równania kwadratowe. Przytoczymy tutaj sposób rozwiązania równa-
nia: 2x2 − x+ 10 = 0. Mianowicie:

Wypisujemy współczynniki równania: a = 2, b = −1, c = 10.
Obliczamy wyróżnik: ∆ = (−1)2 − 4 · 2 · 10 = −79,−79 < 0.
Ponieważ wyróżnik dla funkcji kwadratowej y = 2x2−x+10 jest ujemny,
więc równanie 2x2−x+ 10 = 0 nie ma rozwiązań (czyli jest sprzeczne).
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Zauważmy, że twierdzenie 1 oraz rozwiązanie równania 2x2 − x+ 10 = 0,
które zostały przytoczone z podręcznika autorstwa M. Kurczaba, E. Kur-
czab oraz E. Świdy zawierają dwa podstawowe błędy – brak wyraźnego
zaznaczenia, jaka jest dziedzina równania, a później, brak uzależnienia
wyniku od dziedziny.

Pierwszym krokiem rozwiązania równania 2x2−x+10 = 0, powinno
być wyznaczenie dziedziny równania – w tym przypadku, dziedziną jest
zbiór liczb rzeczywistych. Natomiast, odpowiedź do zadania powinna
brzmieć: Równanie 2x2 − x + 10 = 0 nie ma rozwiązań w dziedzinie,
czyli w zbiorze liczb rzeczywistych.

Po omówieniu równań „czysto kwadratowych”11, Koppe przechodzi
do rozwiązywania równań „nieczysto kwadratowych”. Są to równania
typu: x2 + px = q. Koppe omawia różne metody rozwiązywania, m.in.
korzystanie ze wzoru (a + b)2 = a2 + 2ab + b2, ze wzorów Viete’a, czy
zapisywanie równań w postaci iloczynu. Rozwiązuje też równania dwu-
kwadratowe (metodą podstawiania) i równania, których postaci zawie-
rają znak pierwiastka kwadratowego, np. a+

√
bx = cx (v. [40], s. 131).

Tradycyjnie, do każdego z tych zagadnień umieszcza listy zadań ćwicze-
niowych. Po czym, wraca do układów równań. Tym razem, najpierw zaj-
muje się równaniami dwóch równań z dwiema niewiadomymi, z których
jedno jest równaniem pierwszego stopnia, a drugie – drugiego, następnie
przechodzi do omówienia układów dwóch równań drugiego stopnia, np.: (x+ y + a)2 + (x− y + a)2 = b2

x2 − y2 = c2

(v. [40], s. 139) aż w końcu do układów, które zawierają równania wyż-
szych stopni, np. x+ y = a

x4 + y4 = b4
oraz

 x2 + y2 + x− y = a

(x2 + y2)(x− y) = b

(v. [40], s. 140-141).
Rozdział piąty kończą ogólne rozważania dotyczące rozwiązywania

równań algebraicznych12 dowolnego stopnia. Znajduje się tutaj m.in.
twierdzenie o podzielności wielomianu przez dwumian13 wraz z jego za-
11Koppe równaniami „czysto kwadratowymi” nazywa równania postaci: x2 = p.

Pozostałe równania kwadratowe nazywa równaniami „nieczysto kwadratowymi”
(v. [40], s. 118).
12Tutaj autor rozważa już funkcje wielomianowe.
13Twierdzenie to, znane jest pod nazwą: Twierdzenie Bezouta, jednak nazwa ta

nie jest używana przez Koppego.
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stosowaniami oraz twierdzenia dotyczące równoważnego przekształca-
nia równań. Perełką jest natomiast Podstawowe Twierdzenie Algebry:
Liczba pierwiastków (rzeczywistych i urojonych) równania algebraicz-
nego F (x) = 0 jest taka sama, jak stopień funkcji wielomianowej F (x)
(v. [40], s. 149), które zostało udowodnione dla funkcji wielomianowej
stopnia 2. Dowód w ogólnej postaci autor uznał za zbyt trudny.

Osobnej analizie, w ostatnim rozdziale podręcznika, poddane zostały
równania diofantyczne. Koppe dokładnie opisał sposoby rozwiązywania
równań pierwszego stopnia z dwiema i trzema niewiadomymi w zbiorze
liczb całkowitych. W porównaniu z poprzednimi, to zagadnienie zostało
opisane szczególnie wnikliwie – autor rozwiązał tutaj największą liczbę
równań.

W części poświęconej arytmetyce i algebrze, Koppe nie zajmował
się wielomianami stopni wyższych od czwartego14. Zaskakującym jest,
że zasadę tę kontynuował w trakcie przeprowadzania „dowodów” dwóch
twierdzeń, które sformułował dla wielomianów dowolnych stopni: twier-
dzenia o podzielności wielomianu przez dwumian (v. [40], s. 145) oraz
twierdzenia dotyczącego przedstawienia wielomianu w postaci iloczynu
czynników nierozkładalnych (v. [40], s. 146). „Dowody” (autor użył
słowa: dowód) obu tych twierdzeń, bez żadnych dodatkowych komenta-
rzy, przeprowadził jedynie dla wielomianów czwartego stopnia. Nasuwa
się tutaj pytanie: Dlaczego autor nie rozważa wielomianów stopnia pią-
tego i wyższych? Wydaje się, że powodem może być tutaj twierdzenie
Abela-Ruffiniego.

W 1799 roku Paolo Ruffini (1765-1822) opublikował traktat zaty-
tułowany: Teoria generale delle Equazioni, in cui si dimostrata impos-
sibile la soluzione algebraica delle equazioni generali di grade superior
al quarto, w którym umieścił twierdzenie: ogólne równanie algebraiczne
stopnia większego niż czwarty, nie jest rozwiązalne przez pierwiastniki15

(v. [70], s. 3). Okazało się, że dowód przeprowadzony przez Ruffiniego
zawierał luki i pomimo usilnych starań, autor nigdy ich nie uzupełnił.

14W części arytmetyczno-algebraicznej pojawia się tylko jedna uwaga dotycząca
rozwiązywania równań stopni wyższych od czwartego. Jest nią: „równania typu
x2n + fxn = g rozwiązuje się w sposób analogiczny do równań dwukwadratowych”
(v. [40], s. 131). Zaraz później, autor umieścił listę czterech równań do samodziel-
nego rozwiązania przez uczniów, a wśród nich jedno równanie stopnia wyższego niż
czwarty: x6 + 5x3 = 24.
15Z Zasadniczego Twierdzenia Algebry wiemy, iż każdy wielomian n-tego stopnia

(n ∈ N) ma n pierwiastków (rzeczywistych i urojonych). Twierdzenie sformułowane
przez Ruffiniego mówi natomiast, że dla n  5 nie jesteśmy w stanie podać ogólnej
metody wyznaczenia tych pierwiastków, gdy będziemy korzystali jedynie z czterech
podstawowych działań arytmetycznych i pierwiastkowania.



K. Karpińska 101

Poprawny dowód twierdzenia sformułowanego przez Ruffiniego przepro-
wadził dopiero Niels Henrik Abel (1802-1829) w 1824 roku. Od tej pory,
twierdzenie to nosi teraz nazwę: twierdzenia Abela-Ruffiniego.

Twierdzenie Abela-Ruffiniego zapoczątkowało też późniejsze bada-
nia Evariste’a Galoisa (1811-1832). W latach 1830-1832 Galois znalazł
związki pomiędzy teorią ciał i teorią grup, które pozwoliły określić wa-
runki rozwiązalności przez pierwiastniki równań algebraicznych stopni
wyższych od czwartego16.

Wyniki Ruffiniego, Abela i Galois nie spotkały się z zainteresowa-
niem ówczesnego świata matematycznego. Być może było to spowo-
dowane młodym wiekiem odkrywców: Ruffini sformułował twierdzenie,
gdy miał 34 lata, Abel udowodnił twierdzenia Ruffiniego, gdy miał
22 lata, Galois prowadził swoje badania nad rozwiązalnością wielomia-
nów w wieku 19-21 lat. Teoria ta zyskała rozgłos dopiero dzięki Jose-
phowi Liouville’owi (1809-1882), który w 1846 roku opublikował prace
Galois (v. [53], s. 7).

Nie można oprzeć się wrażeniu, że Karl Koppe, przygotowując część
arytmetyczno-algebraiczną podręcznika Anfangsgründe der reinen Ma-
thematik für den Schul- und Selbst-Unterricht, wydaną w 1869 roku,
znał twierdzenie Abela-Ruffiniego. Szczególnie widoczne jest to w chwili
przeprowadzania „dowodu” twierdzenia dotyczącego przedstawienia wie-
lomianu w postaci iloczynu czynników nierozkładalnych. Dlaczego autor
rozważył w „dowodzie” jedynie wielomian czwartego stopnia? Można
przypuszczać, że rozumował on następująco: skoro uczniowie będą znali
sposób przeprowadzania rozumowania dla wielomianu czwartego stop-
nia, to bez większych problemów poradzą sobie z wielomianami stopni
niższych, ponadto, skoro nie ma ogólnej metody pozwalającej rozwiązać
każde równanie algebraiczne stopnia piątego (i wyższych stopni) przy
użyciu czterech podstawowych działań arytmetycznych i pierwiastko-
wania, to w sensie praktycznym, niemożliwym jest przedstawienie do-
wolnego wielomianu piątego stopnia (i wyższych stopni) w postaci ilo-
czynu czynników nierozkładalnych. Podobnie można uzasadnić niekom-
pletność dowodu twierdzenia o podzielności wielomianu przez dwumian.

W opisie treści zawartych w części: Arytmetyka i Algebra, szcze-
gólną uwagę zwracają ciągi liczb figuralnych. Przytoczymy tutaj de-
finicje Koppego i jednocześnie zaprezentujemy (śladem autora) sposób
wykorzystania tych obiektów do wyprowadzenia wzorów na sumę n ko-
lejnych liczb kwadratowych i n kolejnych liczb sześciennych (v. B.5).
Zagadnienia te są o tyle ciekawe, iż w XXI wieku nie można ich znaleźć

16Szczegóły można znaleźć w [35].
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w programach nauczania szkół na poziomie średnim.

5.1.3. Ciągi liczb figuralnych. Metoda, którą Koppe posługuje
się w celu znalezienia wzorów na sumę n kolejnych liczb kwadratowych
i n kolejnych liczb sześciennych, wymaga wprowadzenia ciągów liczb
figuralnych. Ciągi te dzielą się na ciągi rzędu: pierwszego (ciąg liczb na-
turalnych), drugiego (ciąg liczb trójkątnych), trzeciego (ciąg trójkątnych
liczb piramidalnych) itd.

Ciągiem pierwszego rzędu autor nazywa ciąg liczb naturalnych:

1, 2, 3, 4, 5, 6, . . .

następnie, na jego bazie definiuje ciąg drugiego rzędu.
Dla zwiększenia czytelności definicji, oznaczmy kolejne wyrazy ciągu

drugiego rzędu w sposób następujący:

a1, a2, a3, a4, a5, a6, . . .

wówczas:

- pierwszy wyraz ciągu drugiego rzędu, to 1, czyli a1 = 1;

- a2 jest równe sumie drugiego wyrazu ciągu pierwszego rzędu (czyli
ciągu liczb naturalnych) i pierwszego wyrazu ciągu drugiego rzędu,
zatem a2 = 2 + 1 = 3;

- a3 jest równe sumie trzeciego wyrazu ciągu pierwszego rzędu i drugiego
wyrazu ciągu drugiego rzędu, zatem a3 = 3 + 3 = 6;

- a4 jest równe sumie czwartego wyrazu ciągu pierwszego rzędu i trze-
ciego wyrazu ciągu drugiego rzędu, zatem a4 = 4 + 6 = 10;

itd.
Sposób konstrukcji kolejnych wyrazów ciągu drugiego rzędu przed-

stawia poniższy diagram:

ciąg pierwszego rzędu:

ciąg drugiego rzędu:
(v. B.6)

Znając wyrazy ciągu drugiego rzędu jesteśmy w stanie skonstruować
ciąg trzeciego rzędu, mianowicie:
Niech b1, b2, b3, b4, b5, b6, . . . będą kolejnymi wyrazami ciągu trzeciego
rzędu, wówczas
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- b1 = 1;

- b2 = a2 + b1;

- b3 = a3 + b2;

- b4 = a4 + b3;

itd.
Zatem, wartości kolejnych wyrazów ciągu trzeciego rzędu, są następu-
jące:

ciąg drugiego rzędu:

ciąg trzeciego rzędu17:

Analogicznie definiuje się ciągi rzędu czwartego, piątego itd. Należy
jedynie pamiętać, że przy konstrukcji ciągu p-tego rzędu (gdzie p jest
liczbą naturalną większą od 1) bazę stanowi ciąg rzędu (p− 1) i pierw-
szym wyrazem każdego ciągu jest 1:

ciąg trzeciego rzędu:

ciąg czwartego rzędu:

ciąg piątego rzędu:

ciąg szóstego rzędu:

ciąg siódmego rzędu:

Po wprowadzeniu definicji (v. B.7), Koppe przechodzi do analizy
kolejnych wyrazów każdego z tych ciągów. Szuka zależności między nimi,
wówczas zauważa, że:

- n-ty wyraz ciągu drugiego rzędu jest równy sumie n pierwszych wy-
razów ciągu liczb naturalnych (czyli ciągu pierwszego rzędu);

- n-ty wyraz ciągu trzeciego rzędu jest równy sumie n pierwszych wy-
razów ciągu drugiego rzędu;

17Wyrazy ciągu trzeciego rzędu nazywane są również trójkątnymi liczbami pira-
midalnymi. Każdy wyraz ciągu trzeciego rzędu jest liczbą obiektów, które ustawione
w regularny sposób, mogą utworzyć kształt piramidy – czworościanu foremnego.
Wyrazy ciągów stopni wyższych niż 3 nie mają już interpretacji geometrycznej.
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- n-ty wyraz ciągu czwartego rzędu jest równy sumie n pierwszych wy-
razów ciągu trzeciego rzędu; itd.,

co stanowi bazę do wyprowadzenia ogólnej postaci wyrazów ciągu dru-
giego rzędu (n(n+1)

1·2 ), ciągu trzeciego rzędu (n(n+1)(n+2)
1·2·3 ), czwartego rzędu

(n(n+1)(n+2)(n+3)
1·2·3·4 ), aż wreszcie wzoru „na” n-ty wyraz ciągu p-tego rzędu:

n(n+ 1)(n+ 2) . . . (n+ p− 1)
1 · 2 · 3 · . . . · p

.

Te informacje stają się dla autora kluczem, dzięki któremu, może
obliczyć sumę n kolejnych liczb kwadratowych i n kolejnych liczb sze-
ściennych. W obu przypadkach zasada rozumowania jest taka sama. Aby
ją zobrazować, obliczymy sumę kolejnych liczb sześciennych. W rozumo-
waniu autor wykorzystuje wzór na sumę liczb kwadratowych, który w
podręczniku został udowodniony chwilę wcześniej.

Sumę n kolejnych liczb sześciennych (ozn. S(n3)) Koppe oblicza we-
dług następującego schematu:

1. Najpierw zauważa, że n-ta liczba ciągu trzeciego rzędu jest po-
staci:

n(n+ 1)(n+ 2)
1 · 2 · 3

=
1
6
n3 +

1
2
n2 +

1
3
n

2. Następnie:

- suma n pierwszych liczb ciągu trzeciego rzędu jest równa n-temu
wyrazowi ciągu czwartego rzędu, czyli jest równa

n(n+ 1)(n+ 2)(n+ 3)
1 · 2 · 3 · 4

- suma n pierwszych liczb kwadratowych jest równa

n(n+ 1)(2n+ 1)
1 · 2 · 3

- suma n pierwszych liczb naturalnych jest równa

n(n+ 1)
1 · 2

3. Zatem, na podstawie powyższych informacji ma miejsce następu-
jąca zależność:
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n(n+ 1)(n+ 2)(n+ 3)
1 · 2 · 3 · 4

=
1
6
S(n3) +

1
2
· n(n+ 1)(2n+ 1)

1 · 2 · 3
+

1
3
· n(n+ 1)

1 · 2
Po rozwiązaniu tego równania otrzymujemy, że

S(n3) =
(
n(n+ 1)

1 · 2

)2

.

�

5.1.4. Konkluzje. W części poświęconej arytmetyce i algebrze au-
tor stosuje notację przy użyciu gwiazdek (*). Jak zaznaczył w przed-
mowie, wszelkie definicje, twierdzenia i uwagi, które nie zostały ozna-
czone gwiazdką, z powodzeniem mogły być realizowane w Tertii, nato-
miast materiał oznaczony gwiazdką, należało realizować w klasach wyż-
szych – nauczyciel samodzielnie mógł podejmować decyzję, czy będzie
to Secunda, czy Prima. Zagadnień oznaczonych gwiazdką w tej części
podręcznika było niewiele. Spośród materiału omówionego w poprzed-
nich podpunktach, gwiazdką oznaczone zostały jedynie twierdzenia do-
tyczące równoważnego przekształcania równań.

W przedmowie autor zapowiada również, że dołoży wszelkich starań,
aby twierdzenia, stwierdzenia i fakty, które pojawią się w podręczniku,
były należycie uzasadnione, bądź wręcz udowodnione. Jednakże, anali-
zując kolejne dowody zauważa się w nich nieścisłości. Dowody bywają
niepełne, np. w rozdziale dziewiątym znajduje się twierdzenie opisujące
cechę podzielności liczb przez 5. Po treści twierdzenia, autor umiesz-
cza słowo „dowód”, po czym uzasadnia jedynie, że liczby 7340 i 395 są
podzielne przez 5 (v. [40], s. 230). Spośród wszystkich twierdzeń, któ-
rych dowody były niekompletne, jedynie przed przystąpieniem do „do-
wodów”: Podstawowego Twierdzenia Arytmetyki i Zasadniczego Twier-
dzenia Algebry, Koppe uprzedza czytelnika, że ze względu na wysoki
poziom trudności, dowody będą niepełne – w przypadku Podstawowego
Twierdzenia Arytmetyki, dla większej czytelności i jasności, udowodni
jedynie, że liczbę 320 można jednoznacznie przedstawić w postaci ilo-
czynu liczb pierwszych (v. [40], s. 225), natomiast Zasadnicze Twierdze-
nie Algebry udowodni dla wielomianu drugiego stopnia.

Analizę kolejnych części podręcznika Anfangsgründe der reinen Ma-
thematik für den Schul- und Selbst-Unterricht Karla Koppego, czyli:
Planimetrii, Stereometrii i Trygonometrii płaskiej, przeprowadzimy nie-
co mniej dokładnie. Treści zawarte w Panimetrii i Stereometrii zostały
omówione w artykule O przenikaniu nowych teorii do kształcenia szkol-
nego w toruńskiej Szkole Realnej w XIX wieku (v. [32]). Ponadto, ma-
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teriał geometryczny umieszczany w podręcznikach wydanych w pierw-
szych latach II połowy XIX wieku i przeznaczonych dla szkół przygo-
towujących do egzaminów maturalnych, był na ogół bardzo podobny.
W artykule O nauczaniu geometrii w Gimnazjum Toruńskim w II po-
łowie XIX wieku (v. [31]) można znaleźć dokładną analizę trzech części
geometrycznych podręcznika Die Elementar Mathematik [Matematyka
elementarna] Ludwiga Kambly’ego (v. [30]). Podręcznik ten był sto-
sowany w Gimnazjum Klasycznym, funkcjonującym wraz z toruńską
Szkołą Realną. Materiał umieszczony w częściach planimetrycznych obu
tych podręczników, w większości się pokrywał.

5.2. Cz. II. Planimetria.

5.2.1. Treści zawarte w podręczniku. Część planimetryczna
podręcznika Anfangsgründe der reinen Mathematik für den Schul- und
Selbst-Unterricht Karla Koppego ma jeden nurt przewodni – porówny-
wanie obiektów płaskich: długości linii, miar kątów, czy też kształtów
i pól figur płaskich. Obiektami, które najłatwiej można porównać są linie
proste i kąty, dlatego autor poświęcił im dwa pierwsze rozdziały pod-
ręcznika. Twierdzenia dotyczące kątów można ściśle powiązać z twier-
dzeniami o liniach równoległych, co autor uczynił w rozdziale 3. Dwa ko-
lejne rozdziały, to dokładne omówienie wielokątów, ze szczególną uwagą
poświęconą trójkątom i czworokątom. Autor analizuje tutaj, kiedy wie-
lokąty są przystające. W rozdziale szóstym przedstawia twierdzenia do-
tyczące kół. Dalej, omawia zagadnienie równoważnego przekształcania
figur18, wiążące się z zagadnieniem równości ze względu na pole.

Do tej pory autor odpowiadał na pytanie, czy dwa obiekty płaskie są
sobie równe pod względem kształtu i wielkości, czy nie. W rozdziałach 8
i 9 skupia się na ich różności – omawia stosunki i proporcjonalność linii,
a następnie figur płaskich. Na tym kończy się zasadnicza część podręcz-
nika. Dalsze rozdziały (11-14) zawierają jedynie rozszerzenia i uzupeł-
nienia poprzednich.

5.2.2. Konkluzje. Część planimetryczna zbudowana jest bardzo
podobnie do arytmetyczno-algebraicznej. Autor w dalszym ciągu pewne
definicje, twierdzenia, czy dowody oznacza gwiazdkami (*). Z tym, że
tutaj gwiazdki należało rozumieć nieco inaczej – oznaczane zostały nimi
zagadnienia, które nauczyciel z powodu braku czasu lub niewystarcza-
jących umiejętności uczniów, mógł na lekcji pominąć, np. gwiazdkami

18Zagadnienie równoważnego przekształcania figur zostało szczegółowo omówione
w artykule O przenikaniu nowych teorii do kształcenia szkolnego w toruńskiej Szkole
Realnej w XIX wieku (v. [32]).
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zostały oznaczone niemalże wszystkie twierdzenia mieszczące się w czte-
rech ostatnich rozdziałach podręcznika.

W większości rozdziałów, po omówieniu teorii, znajduje się lista za-
dań do samodzielnego rozwiązania przez uczniów (wyjątek stanowią trzy
pierwsze rozdziały). Zadania te zawsze wymagały praktycznego zastoso-
wania nowo zdobytej wiedzy teoretycznej. Uwagę zwracają tutaj zada-
nia, które polegają na skonstruowaniu trójkąta o danych własnościach.
Zadania tego typu pojawiają się niemalże na każdej liście zadań. Po-
zornie mogło się wydawać, że takie zadania, w rozdziałach dotyczących
czworokątów czy kół, znalazły się pomyłkowo. Jednakże w rzeczywisto-
ści, to właśnie wykorzystanie teorii czworokątów czy kół, czyniło kon-
strukcje trójkąta bardziej przejrzystą i zwięzłą.

Poddając analizie treści zawarte w podręczniku ma się wrażenie, że
jest tutaj wszystko, co jest niezbędne do tego, aby uczniowie potrafili
perfekcyjnie wykonywać nawet najbardziej skomplikowane konstrukcje
trójkątów.

5.3. Cz. III. Stereometria. Część stereometryczna podręcznika
Anfangsgründe der reinen Mathematik für den Schul- und Selbst-Unter-
richt Karla Koppego nieco odbiega od Stereometrii Ludwiga Kam-
bly’ego. Podstawową różnicą jest to, iż Koppe w Stereometrii oma-
wiał też geometrię sferyczną. Kambly natomiast połączył geometrię sfe-
ryczną z trygonometrią płaską i umieścił w oddzielnej części podręcznika
(cz. III Ebene und Sphärische Trigonometrie).

5.3.1. Treści zawarte w podręczniku. Karl Koppe widział w ste-
reometrii naukę, która ma spełniać dwa podstawowe zadania, miano-
wicie: ma budować twierdzenia dotyczące wzajemnego położenia linii
i płaszczyzn w przestrzeni oraz mierzyć objętości brył przestrzennych.
Te dwa zadania stanowią bazę dla całego podręcznika. Pierwsze cztery
rozdziały, to przede wszystkim realizacja pierwszego zadania, a kolejne
cztery – drugiego.

Pojęcie wielościanu autor wprowadził już w rozdziale drugim. Jed-
nakże zanim mógł rozpocząć dokładne omawianie wielościanów, mu-
siał wyjaśnić: jak wykonać rysunek wielościanu? Z pomocą przyszły mu
wówczas wielokąty sferyczne (rozdział III), rzuty prostokątne19 oraz per-
spektywa geometryczna (rozdział IV).

W rozdziałach: piątym i szóstym, autor omawia kolejno: bryły wielo-

19Omawia też tutaj rzuty ortograficzne, stereograficzne oraz rzuty Mercatora
(v. [39], s. 39-40).
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ścienne (w tym: wielościany foremne, graniastosłupy, ostrosłupy20 i obe-
liski) oraz bryły o powierzchniach zakrzywionych (cylindry, stożki21

i kule). Ich objętościami zajmuje się w rozdziale siódmym, a w ósmym
– rozwiązuje zadania stereometryczno-algebraiczne, polegające m.in. na
obliczeniu długości krawędzi, wysokości i objętości brył.

Stereometria została wzbogacona o dodatek zawierający obliczanie
pól powierzchni i objętości beczki i elipsoidy oraz objętości paraboloidy,
hiperboloidy i hiperboloidy eliptycznej22.

W opisie treści zawartych w Stereometrii uwagę zwracają obeliski.
Koppe nazywa tak wielościany, których:

- podstawy są dwoma równoległymi wielokątami23 oraz

- ściany boczne są trapezami (v. B.8).

Autor opisuje własności obelisków oraz oblicza ich objętości. Oka-
zuje się, że za wprowadzenie obliczania objętości obelisków do progra-
mów nauczania szkół gimnazjalnych, realnych i szkół zawodowych od-
powiedzialny był właśnie Karl Koppe. Zostało to szczegółowo omówione
w artykule O przenikaniu nowych teorii do kształcenia szkolnego w to-
ruńskiej Szkole Realnej w XIX wieku24 (v. [32]).

5.3.2. Konkluzje. W części stereometrycznej jest niewiele zadań
do samodzielnego rozwiązania przez uczniów, co z pewnością jest jej du-
20W tym, ostrosłupy: proste, pochyłe i ścięte.
21W tym, stożki: proste, pochyłe i ścięte.
22Dodatek ten został napisany w oparciu o Ein neuer Lehrsatz der Stereometrie

K. Koppego (v. [37]) oraz Anfangsgründe der beschreibenden Geometrie, der ana-
lytischen Geometrie, der Kegelschnitte und der einfachen Reihen E. Fassbendera
(v. [21]).
23Oznacza to, że znajdują się one na dwóch płaszczyznach równoległych.
24W artykule O przenikaniu nowych teorii do kształcenia szkolnego w toruńskiej

Szkole Realnej w XIX wieku (v. [32], s. 187) niepoprawnie podałam treść twier-
dzenia sformułowanego przez Karla Koppego w Ein polyedrischer Satz [O pewnym
twierdzeniu wielościennym] (v. [36], s. 275), przez co twierdzenie stało się fałszywe.

Poprawne tłumaczenie twierdzenia Koppego jest następujące:
Twierdzenie. Objętość bryły, której podstawami są dwa równoległe wielokąty,

a ścianami bocznymi są trapezy, jest równa objętości graniastosłupa, którego:

- wysokość jest odległością równoległych podstaw wyjściowej bryły,

- podstawa jest wielokątem, powstałym przez poprowadzenie płaszczyzny równoległej
do podstaw bryły wyjściowej przechodzącej przez środek odległości między nimi,
i ograniczonym przez boki wyjściowej bryły, powiększonym o dwunastą część pola
powierzchni wielokąta, którego kąty są równe odpowiednim kątom podstaw bryły
wyjściowej, a każdy z boków jest różnicą odpowiadających mu boków obu podstaw.
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żym minusem. Autor skupił się tutaj na podaniu teorii. Dowodzi więk-
szość twierdzeń umieszczonych w podręczniku i rozwiązuje przykładowe
zadania. Przygotowanie zadań ćwiczeniowych dla uczniów pozostawił
nauczycielom.

W dalszym ciągu, zagadnienia, których omawianie na lekcjach nie
było konieczne, oznacza gwiazdkami. Przykładowo, jako nadobowiąz-
kowe zaznaczył, wspomniane wyżej, twierdzenie dotyczące obliczania
objętości obelisków.

5.4. Cz. IV. Trygonometria płaska. Czwarta część Anfangs-
gründe der reinen Mathematik für den Schul- und Selbst-Unterricht, to
Trygonometria płaska. Ta część podręcznika Koppego jest trudno do-
stępna i w trakcie przygotowywania niniejszego artykułu nie udało się
do niej dotrzeć25. Pozwolimy sobie jednak na przytoczenie tutaj frag-
mentów recenzji tej książki.

W 1861 roku w Zeitschrift des Vereins deutsche Ingenieure [Czaso-
piśmie stowarzyszenia niemieckich inżynierów ] (v. [25]) ukazała się re-
cenzja Trygonometrii płaskiej Karla Koppego (wyd. III, Essen, 1860).
Rozpoczynała się ona słowami: „jest to jedna z najlepszych książek
dotyczących trygonometrii elementarnej, wyróżnia się ze względu na ja-
sny układ, zawartość naukową oraz przedstawienie licznych zastosowań
w analizie, pomiarze pola oraz poligonometrii26” (v. [25], s. 84; tłuma-
czenie K. K.).

Recenzent miał jedynie dwie krytyczne uwagi dotyczące podręcznika.
Uznał, że definicje sinusa i cosinusa kąta były nieścisłe. Jak pisze, Koppe
wprowadził je jako stosunki odpowiednio „rzędnych i odciętych do pro-
mienia”, ale nie podkreślił, że promień powinien być liczbą nieujemną.
Druga uwaga dotyczyła systemu oznaczeń. Koppe pisząc: sinα2, ro-
zumiał to, jako kwadrat sinα. Sam zapis: sinα2 wprowadzał w błąd,
ponieważ sugerował, iż jest to sinus α2. Recenzent podkreślił tutaj, że
Koppe powinien był używać oznaczenia (sinα)2 albo sin2 α.

6. Analiza podręcznika Eduarda Fassbendera. Jak już zostało
wspomniane podręcznik Anfangsgründe der beschreibenden Geometrie,
der analytischen Geometrie, der Kegelschnitte und der einfachen Reihen

25W ostatniej fazie przygotowań niniejszego artykułu do druku, dzięki uprzejmo-
ści Członków Redakcji Antiquitates Mathematicae, uzyskałam dostęp do podręcz-
nika Die ebene Trigonometrie für den Schul- und Selbst- Unterricht [Trygonometria
płaska dla studiów szkolnych i własnych] Karla Koppego (v. [41]). Analiza tego pod-
ręcznika będzie przedmiotem moich dalszych badań.
26Poligonometria, to część trygonometrii, zajmująca się rozwiązywaniem wieloką-

tów, czyli znajdowaniem ich boków i kątów (v. [30], cz. III, s. 1).
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Eduarda Fassbendera miał stanowić uzupełnienie podręcznika Koppego.
Materiał w nim zawarty został podzielony na cztery rozdziały: geometrię
wykreślną, geometrię analityczną, stożkowe i „proste szeregi”.

Rysunek 1: Karta tytułowa podręcznika Anfangsgründe der beschrei-
benden Geometrie, der analytischen Geometrie, der Kegelschnitte und
der einfachen Reihen Eduarda Fassbendera.

6.1. Treści zawarte w podręczniku. Opiszemy teraz pokrótce
treści zawarte w każdym z tych rozdziałów. „Geometria wykreślna”
w większości stanowi wierne odwzorowanie treści zawartych w arty-
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kule Abriß einer Einleitung in die beschreibende Geometrie27 Eduarda
Fassbendera (v. [22]). W obu pracach autor omawia linie i ich punkty
przejścia, analizuje nachylenie linii do płaszczyzn rzutowych, pokazuje
w jaki sposób należy obliczać długość „kawałka” linii prostej znajdu-
jącego się pomiędzy dwoma danymi punktami, omawia wzajemne po-
łożenie dwóch linii prostych oraz kąty przez nie utworzone. Następnie,
zajmuje się płaszczyznami, definiuje ich cięcia główne28, analizuje poło-
żenie linii i punktów na płaszczyźnie oraz położenie dwóch płaszczyzn
względem siebie i kąty, które one tworzą. W Anfangsgründe der beschrei-
benden Geometrie, der analytischen Geometrie, der Kegelschnitte und
der einfachen Reihen uzupełnia to jedynie o rozwiązanie zadania:

Przez dany punkt poprowadź płaszczyznę, która z obiema płaszczy-
znami rzutowania tworzy kąty o danej wielkości (v. [21], s. 25).

W rozdziale drugim autor zajmuje się geometrię analityczną na płasz-
czyźnie i w przestrzeni. Odnośnie pierwszego zagadnienia, omawia m.in.
równania prostych na płaszczyźnie, kąty utworzone przez dwie przecina-
jące się linie, wyznacza współrzędne punktu przecięcia linii środkowych
trójkąta oraz punktu przecięcia wysokości, wprowadza współrzędne bie-
gunowe, równanie koła oraz równania: stycznej, siecznej i cięciwy koła.
W nieco węższym stopniu omawia geometrię analityczną w przestrzeni.

Rozdział trzeci, to stożkowe: elipsa, parabola i hiperbola. Każdą
z nich autor omawia bardzo dokładnie. Omawiając elipsę, zajmuje się
przykładowo:

- stycznymi, podstycznymi i podnormalnymi elipsy,

- oblicza współrzędne punktu przecięcia linii przechodzącej przez ogni-
sko elipsy i prostopadłej do dowolnej linii, znajdującej się na płasz-
czyźnie,

- oblicza pole powierzchni fragmentu płaszczyny ograniczonego przez
elipsę.

Podobnie analizuje pozostałe stożkowe.

27Fassbender w Abriß einer Einleitung in die beschreibende Geometrie, rysując
na kartce papieru reprezentację sytuacji przestrzennej, oś rzutowania zaznacza linią
pionową (v. [31]). W Anfangsgründe der beschreibenden Geometrie, der analytischen
Geometrie, der Kegelschnitte und der einfachen Reihen zmienia oznaczenia i śladem
G. Monge’a oś rzutowania zaznacza linią poziomą.
28Poziomym cięciem głównym płaszczyzny nazywa jej linię przecięcia z poziomą

płaszczyzną rzutową, a pionowym cięciem głównym – jej linię przecięcia z pionową
płaszczyzną rzutową (v. [22], s. 18).
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Rozdział zatytułowany: „proste szeregi”, rozpoczyna się od dokładnej
analizy szeregów nieskończonych i ich zbieżności. Następnie, przechodzi
do szeregu dwumianowego i wykorzystuje go do obliczania pierwiastków
(v. [21], s. 197), np.
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Omawia też szeregi wykładnicze, logarytmiczne i definiuje sinus oraz
cosinus kąta. W przedostatnim paragrafie podręcznika wprowadza liczby
urojone. Definiuje eix, e−ix oraz „e±nxi”.

6.2. Podręcznik Fassbendera w oczach czytelników. Oka-
zuje się, że podręcznik Anfangsgründe der beschreibenden Geometrie,
der analytischen Geometrie, der Kegelschnitte und der einfachen Reihen
Eduarda Fassbendera wzbudzał skrajne emocje. W latach 1861-1862
wydano jego pięć recenzji. Jedni uważali go za podręcznik napisany nie-
zwykle starannie, drobiazgowo i doskonale dostosowany do wymogów
ministerialnych z 1859 roku, inni dostrzegli w nim błędy merytoryczne
i dydaktyczne. Przyjrzymy się teraz nieco dokładniej samym recenzjom.

6.2.1. Recenzje pozytywne. Trzy spośród tych recenzji, były
bardzo pochlebne (v. [58], s. 185; [28], s. 423-424; [25], s. 85). Czytamy
w nich m.in.:

- „Podręcznik Anfangsgründe der beschreibenden Geometrie, der ana-
lytischen Geometrie, der Kegelschnitte und der einfachen Reihen, dzię-
ki swojej formie i treściom w nim zawartym, z powodzeniem może
być stosowany w najwyższej klasie szkół realnych pierwszego stop-
nia. Wszelkie zadania autor rozwiązał w nim z wielką jasnością i pre-
cyzją matematyczną. [. . . ] Zarządzenia z 1859 roku krytykowane są
za to, że powodują sprowadzenie szkół realnych, pod względem na-
uczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, do szkół tech-
nicznych. Nie zawsze zarządzenia z 1859 roku powinny być rozumiane
przez nauczycieli dosłownie. Nauczyciele nie powinni przesadzać z ilo-
ścią nowego materiału. Recenzent czuje się zobowiązany podkreślić,
że podręcznik Fassbendera i materiał w nim zawarty nie przekracza
właściwej miary” (v. [28], s. 423-424; tłumaczenie K. K.).

- „W geometrii wykreślnej autor opisał jedynie podstawy, ale zrobił to
drobiazgowo i przejrzyście. [. . . ] początkujący uczniowie, a zwłasz-
cza ci, którzy w przyszłości planują uprawiać zawód ściśle powiązany
z dyscypliną matematyczną, niewiele z mistrzowskiego wykładu Fass-
bendera mogą przegapić” (v. [58], s. 185; tłumaczenie K. K.).
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- „Zarówno geometria wykreślana, jak i analityczna, nie mają na celu
przedstawienia jedynie szeregu twierdzeń, ale również zmuszenie ucz-
niów do rozwiązywania zadań na własną rękę, aby zabrali oni głos
w dyskusji, a otrzymane wyniki stosowali w innych rozumowaniach”
(v. [25], s. 85; tłumaczenie K. K.).

6.2.2. Recenzje negatywne. Autorzy dwóch pozostałych recenzji
byli bardzo krytyczni w stosunku do Fassbendera (v. [18], s. 97-100; [51],
s. 129). Schlömilch w Zeitschrift für die Mathematik und Physik [Czaso-
piśmie matematyczno-fizycznym] (v. [18], s. 97-100) zaznaczył, że w każ-
dym rozdziale podręcznika Anfangsgründe der beschreibenden Geome-
trie, der analytischen Geometrie, der Kegelschnitte und der einfachen
Reihen można znaleźć błędy. Są to zarówno błędy merytoryczne, jak
i bardzo poważne błędy dydaktyczne.

Schlömilch wymianę swoich uwag rozpoczął od „geometrii wykreśl-
nej”. Podkreślił tutaj, że optymalną formą nauczania geometrii wykreśl-
nej jest jej powiązanie ze stereometrią – każde z omawianych zagadnień
uczniowie najpierw powinni zrozumieć z punktu widzenia stereome-
trycznego. Tym samym, najlepszą formą kształcenia w tym zakresie jest
ukazywanie korelacji dwóch dziedzin matematyki: geometrii wykreślnej
i stereometrii, które powinny być traktowane na równi – jak siostry.
Zdaniem Schlömilcha, u Eduarda Fassbendera stereometria pełni rolę
podrzędną, nie jest „siostrą”, lecz Kopciuszkiem.

Recenzent, kontynuując rozważania na temat geometrii wykreślnej,
zaznacza, że Fassbender w swoim wykładzie, zawsze traktuje linie i płasz-
czyzny, jako obiekty nieograniczone. Schlömilch widzi w tym duży błąd
dydaktyczny. Podstawą edukacji jest przechodzenie od rzeczy łatwych
do trudnych, czyli omawianie obiektów nieograniczonych powinno być
poprzedzone analizą obiektów ograniczonych, ponieważ te drugie są dla
młodego umysłu dużo prostsze, zarówno pod względem zrozumienia, jak
i zilustrowania29.

Rozdziały poświęcone geometrii analitycznej i stożkowym Schlömilch
uważa za „napisane poprawnie, jednakże z jedynie niewielką dozą umie-
jętności i elegancji”. Zwraca tutaj uwagę, że niezwykle zaskakującym
było, iż autor umieścił rozważania dotyczące okręgu w rozdziale drugim.
Powinny one znaleźć się w rozdziale trzecim (poświęconym stożkowym),
wszak okrąg jest stożkową.
29Schlömilch zaznacza tutaj, że ten błąd dydaktyczny często pojawiał się w pod-

ręcznikach szkolnych. Ich autorzy byli przekonani, że geometrię wykreślną w wyda-
niu Monge’a, Hachette’a czy Gurglera można niemalże bezpośrednio przenieść do
nauczania szkolnego.
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Krytyka recenzenta dotycząca rozdziału czwartego, czyli szeregów,
polega zazwyczaj na ukazaniu możliwości zapisania podanej w podręcz-
niku definicji, bądź twierdzenia w nieco bardziej przejrzysty sposób. Wy-
jątek stanowi uwaga: „Autor definiuje szereg wykładniczy dla wszyst-
kich x rzeczywistych, nie ujmuje tutaj liczb urojonych, nie definiuje też
eix. Po definicji szeregu wykładniczego podaje formułę: eu · ev = eu+v,
w której uwzględnia już liczby urojone, jednakże dowód tej formuły
przeprowadza jedynie dla liczb rzeczywistych. Podobnie jest w §203,
gdzie nagle rozpatrywany jest szereg logarytmiczny o zmiennej urojo-
nej”.

Ta ostatnia uwaga, jest jedyną spośród wszystkich uwag recenzenta,
z którą absolutnie nie można się zgodzić. Analizując treści zawarte
w podręczniku Anfangsgründe der beschreibenden Geometrie, der analy-
tischen Geometrie, der Kegelschnitte und der einfachen Reihen Eduarda
Fassbendera nie dostrzega się sytuacji, o której mowa powyżej. Fassben-
der do przedostatniego paragrafu podręcznika pracuje jedynie w zbiorze
liczb rzeczywistych, własność: eu · ev = eu+v również podaje dla liczb
rzeczywistych. Dopiero w przedostatnim paragrafie (§202) wprowadza
i omawia liczby urojone, tutaj definiuje eix. Skoro wyjaśnił czym są
liczby urojone, to naturalnym stało się, że w kolejnym paragrafie (§203)
omówił szereg logarytmiczny o zmiennej urojonej. Podkreślmy, że nie
ma tutaj nieścisłości, o której mowa w przytoczonym wyżej fragmencie
recenzji.

Ogólne refleksje, które towarzyszyły Schlömilchowi po przeczytaniu
podręcznika Eduarda Fassbendera były następujące:

- „Fassbender nie powinien być nauczycielem matematyki w wyższych
klasach realnych, a już z pewnością nie powinien publikować prac
z geometrii wykreślnej”.

- „Jeżeli jakaś szkoła realna wprowadzi ten podręcznik do użytku, to
można tego tylko żałować”.

Bez wątpienia, tak krytyczna ocena podręcznika Anfangsgründe der be-
schreibenden Geometrie, der analytischen Geometrie, der Kegelschnitte
und der einfachen Reihen była dla Eduarda Fassbendera niezwykle
krzywdząca. Dostrzega się uchybienia w rozdziale poświęconym geome-
trii wykreślnej, jednakże niemalże cała dalsza część podręcznika jest już
ich pozbawiona30. Z pewnością, treści zawarte w tym podręczniku nie
30Fassbender logarytm dziesiętny błędnie nazywa „logarytmem Nepera” (v. [21],

s. 203). Logarytmami Nepera nazywane są logarytmy o podstawie e. Logarytmy
dziesiętne nazywane są logarytmami Briggsa.
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dyskwalifilikowały Eduarda Fassbendera jako nauczyciela matematyki
w klasach realnych.

A. Przypisy końcowe.

A.1. Typy szkół publicznych w pruskim systemie edukacji
w XIX wieku. W XIX wieku w pruskim systemie edukacji funkcjono-
wały trzy typy szkół publicznych (v. [66], s. 236-237):

- szkoły podstawowe, w tym m.in.: szkoły elementarne, szkoły kształ-
cące na poziomie średnim (Stadtschulen – szkoły miejskie, Bürger-
schulen – szkoły obywatelskie), seminaria przygotowujące do zawodu
nauczyciela w szkołach podstawowych, szkoły niedzielne i dokształca-
jące, żeńskie szkoły przemysłowe, instytucje opieki dla małych dzieci,
szkoły dla osób niewidomych i głuchych,

- szkoły wyższe, w tym m.in.: gimnazja i progimnazja (kształcące w za-
kresie nauk humanistycznych i przygotowujące młodzież do studiów
uniwersyteckich), szkoły realne i wyższe szkoły obywatelskie (kształ-
cące w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, przygotowujące
do zawodów w sposób naukowy), instytucje kształcenia wyższego dla
dziewcząt (np. höhere Töchterschule - wyższe szkoły dla dziewcząt),
technika i szkoły zawodowe takie, jak: szkoły nawigacji, handlowe, gór-
nicze, hutnicze, szkoły weterynarii, farmaceutyczne i medyczne, szkoły
wojskowe itd.,

- uniwersytety.

A.2. Pierwsze szkoły realne na terenach Prus. Pierwsza pru-
ska instytucja o nazwie szkoła realna powstała w 1709 roku w Halle.
Założył ją Christoph Selmer i określił jako szkołę „matematyczną i me-
chaniczną” (v. [26], s. 13). Nie cieszyła się ona jednak popularnością
i po kilku latach została zamknięta. Podobny los spotkał drugą „ma-
tematyczną, mechaniczną i ekonomiczną szkołę realną” (v. [26], s. 13)
założoną przez Selmera w 1738 roku. Jednakże, począwszy już od lat
czterdziestych XVIII wieku ten typ kształcenia zaczął zdobywać coraz
więcej zwolenników. W wielu miejscach próbowano otwierać szkoły o po-
dobnym charakterze. Wśród nich, na szczególną uwagę zasługuje szkoła
realna założona w 1747 roku w Berlinie przez Juliusza Heckera, w któ-
rej nacisk kładziono na zdobywanie umiejętności praktycznych w sposób
naukowy. Wykładano tam m. in.: języki starożytne (łacina, grecki, he-
brajski), języki nowożytne (francuski, angielski, włoski), matematykę,
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fizykę, historię, geografię, rysunek, mechanikę, budownictwo, ogrodnic-
two, anatomię i heraldykę. Uczniowie najstarszych klas przygotowywali
modele maszyn, budynków, statków, pługów, fortów, sklepień, czy przy-
rządów medycznych (v. [26], s. 15-16). Programy nauczania realizowane
w tej szkole stały się wzorem dla całej koncepcji kształcenia realnego. Od
tej pory wszystkie szkoły realne były tworzone na wzór modelu Heckera.
Pierwsze zarządzenia Ministerstwa Edukacji dotyczące organizacji szkół
realnych wydano 85 lat później – 8 marca 1832 roku (v. [71], s. 27).

A.3. Liczba szkół realnych funkcjonujących w Prusach w la-
tach 1859 oraz 1864. W poniższej tabeli 2 umieszczona została liczba
szkół realnych funkcjonujących w poszczególnych prowincjach Prus w la-
tach 1859 (v. [20], s. 29-31) oraz 1864 (v. [71], s. 46-48).

Tablica 2: Liczba szkół realnych w poszczególnych prowincjach Prus.

Prowincja
liczba szkół realnych w roku

1859 1864

Prowincja Prusy
11 10

(3I + 8II) (8I + 2II)

Brandenburgia
11 14

(6I + 5II) (10I + 2II)

Pomorze
3 4

(1I + 2II) (2I + 2II)

Śląsk
6 6

(3I + 3II) (5I + 1II)

Prowincja Poznańska
4 5

(2I + 2II) (5I + 0II)

Saksonia
8 7

(1I + 7II) (4I + 3II)

Westfalia
4 8

(4I + 0II) (6I + 2II)

Nadrenia
9 11

(6I + 3II) (9I + 2II)

Liczba z indeksem górnym I oznacza liczbę szkół realnych I stopnia, a liczba
z indeksem górnym II – liczbę szkół realnych II stopnia.

W szczególności, liczbę szkół w Prowincji Prusy przedstawiono w ta-
beli 3:
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Tablica 3: Liczba szkół realnych I i II stopnia w Prowincji Prusy.

Rejencja rok
liczba szkół realnych

I stopnia II stopnia

kwidzyńska
1859

- 2
Grudziądz, Chełmno

1864
1 1

Toruń Grudziądz

królewiecka
1859

2 2
obie w Królewcu Wehlau, Memel

1864
2 1

obie w Królewcu Wehlau

gąbińska
1859

- 2
Tylża, Insterburg

1864
2 -

Tylża, Insterburg

gdańska
1859

1 2
Elbląg obie w Gdańsku

1864
3 -

Elbląg, Gdańsk (dwie)

A.4. Pierwsze wyższe szkoły obywatelskie powstawały w Pru-
sach w drugim dziesięcioleciu XIX wieku (v. [27], s. 8). Było to skut-
kiem reformy miejskiej z 19 listopada 1808 roku i edyktu z 7 września
1811 roku. Reforma dała burżuazji większą siłę i niezależność, a edykt
wprowadził wolność wykonywania zawodu i handlu oraz zniósł średnio-
wieczny system cechowy. Taki stan rzeczy sprzyjał rozwojowi handlu
i rzemiosła, co znalazło odzwierciedlenie w dążeniu gmin do tworzenia
własnych instytucji edukacyjnych, stanowiących odpowiednik szkół real-
nych (v. [71], s. 29). Tymi instytucjami były wyższe szkoły obywatelskie.
Ich celem było „przygotowywanie synów obywateli [danej gminy] do ży-
cia obywatelskiego” (v. [71], s. 29) i miało ono odbywać się w sposób
naukowy.

A.5. Stanowiska zajmowane przez nauczycieli szkół real-
nych. Stanowiska w każdej ze szkół realnych były następujące (licząc
od najniższego):

- naukowy nauczyciel pomocniczy lub techniczny nauczyciel pomocni-
czy,



118 Troska o naukowy wymiar nauczania matematyki . . .

- nauczyciel zwyczajny,

- nauczyciel wyższy (tytuł ten otrzymywali najbardziej zasłużeni na-
uczyciele zwyczajni – zazwyczaj w szkole było trzech nauczycieli wyż-
szych),

- profesor (trzech najbardziej zasłużonych nauczycieli wyższych, z naj-
dłuższym stażem pracy w szkole, otrzymywało tytuł profesora).

Ministerstwo Edukacji zalecało, aby wszyscy nauczyciele zwyczajni, na-
uczyciele wyżsi i profesorowie mieli ukończone studia uniwersyteckie.
Odstępstwa od tej reguły mogły mieć miejsce jedynie w sytuacji, gdy
nauczyciel wykazywał wybitne zdolności dydaktyczne.

A.6. Grono pedagogiczne Szkoły Realnej w Toruniu. Podda-
jąc analizie skład grona pedagogicznego Gimnazjum Toruńskiego z roku
1866/67 otrzymujemy, że w czterech klasach Szkoły Realnej (Quarcie,
Tertii, Secundzie i Primie) oraz w dwóch klasach wspólnych Szkoły Real-
nej i Gimnazjum Klasycznego, czyli: Sexcie i Quincie, zajęcia prowadziło
łącznie 21 nauczycieli. Ośmiu z nich miało tytuł doktora. W tabeli 4
porównano te dane ze składem grona pedagogicznego sześcioklasowych
Szkół Realnych I stopnia w Bydgoszczy i Halle z roku 1866/67.

Tablica 4: Porównanie składu grona pedagogicznego Szkół Realnych
I stopnia w: Toruniu, Bydgoszczy i Halle, pod kątem liczby nauczy-
cieli z tytułem naukowym doktora. Porównanie obejmuje rok szkolny
1866/67.

Szkoła realna
Liczba wszystkich

nauczycieli
Liczba nauczycieli
z tytułem doktora

czteroklasowa Szkoła Realna
w Toruniu + dwie klasy wspólne
(v. [4], 1867, s. 40-41)

21
8

(ok. 38% liczby
wszystkich nauczycieli)

sześcioklasowa Szkoła Realna
I stopnia w Bydgoszczy (v. [6])

19
7

(ok. 37%)

sześcioklasowa Szkoła Realna
I stopnia w Halle (v. [5], s. 44-45)

23
8

(ok. 35%)

Widocznym jest, że poziom wykształcenia kadry nauczycielskiej w wy-
mienionych szkołach był podobny. W roku szkolnym 1884/85 w toruń-
skim Gimnazjum Realnym (do 1882 roku: Szkole Realnej I stopnia)
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oraz klasach wspólnych Gimnazjum Realnego i Gimnazjum Klasycz-
nego, pracowało łącznie 22 nauczycieli, jedynie trzech z nich miało ty-
tuł doktora. Tym samym, instytucja toruńska poziomem wykształcenia
grona pedagogicznego znacznie odbiegała od większości funkcjonujących
wówczas gimnazjów realnych. Przedstawia to tabela 5.

Tablica 5: Porównanie składu grona pedagogicznego Gimnazjów Re-
alnych w: Toruniu, Wrocławiu i Elblągu, pod kątem liczby nauczy-
cieli z tytułem naukowym doktora. Porównanie obejmuje rok szkolny
1884/85.

Szkoła realna
Liczba wszystkich

nauczycieli
Liczba nauczycieli
z tytułem doktora

Gimnazjum Realne w Toruniu
+ klasy wspólne (łącznie:
sześć klas) (v. [10], s. 16-19)

22
3

(ok. 14% liczby
wszystkich nauczycieli)

sześcioklasowe Gimnazjum
Realne „am Zwinger”
we Wrocławiu (v. [9], s. 4-7)

30
16

(ok. 53%)

sześcioklasowe Gimnazjum
Realne w Elblągu
(v. [11], s. 26-29)

19 w sem. zimowym
18 w sem. letnim

6 w sem. zimowym
(ok. 32%)

6 w sem. letnim
(ok. 33%)

A.7. Typy lekcji udzielanych w Gimnazjum Toruńskim. Lek-
cje udzielane w Gimnazjum Toruńskim zostały podzielone na trzy sek-
cje: obowiązkowe lekcje publiczne i prywatne oraz nadobowiązkowe lek-
cje typu „privatissime”. Lekcje publiczne przyjmowały zazwyczaj formę
wykładu, w trakcie którego nauczyciel przekazywał uczniom teorię, po-
sługując się odpowiednio wybranym w tym celu podręcznikiem lub sa-
modzielnie przygotowanym skryptem. Teorię tę zgłębiano na lekcjach
o charakterze ćwiczeniowym, czyli na lekcjach prywatnych i lekcjach
udzielanych „privatissime” (w ramach tych lekcji pojawiały się rów-
nież dodatkowe przedmioty). Lekcje prywatne odbywały się zazwyczaj
w małych 8-10 osobowych grupach i rezerwowano na nie czas przed
lekcjami publicznymi lub w przerwie między nimi, czyli w godzinach
7.00-8.00 rano oraz 2.00-3.00 po południu. Lekcje „privatissime” były
natomiast lekcjami indywidualnymi, które nauczyciele prowadzili w go-
dzinach wieczornych, w swoich prywatnych mieszkaniach. Lekcje pu-
bliczne były opłacane z kasy miasta, natomiast za pozostałe uczniowie
uiszczali dodatkową opłatę, która trafiała do kasy szkolnej i później była
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przeznaczana na pensje dla nauczycieli (v. [47], s. 118).

A.8. Rok 1772 otworzył lata kryzysu kadrowego i finansowego
szkoły, którym towarzyszył drastyczny spadek frekwencji. W dużej mie-
rze było to spowodowane sytuacją polityczną Torunia.

Od 1466 roku Toruń wchodził w skład państwa polskiego i wraz
z całą zachodnią częścią ziem pruskich przyłączonych do Polski na mocy
II pokoju toruńskiego nosił nazwę Prus Królewskich. Od chwili utworze-
nia Gimnazjum (w 1568 roku) nadzór administracyjny i pedagogiczny
nad szkołą pełnił tzw. Scholarchat. W skład Scholarchatu wchodziły
trzy osoby wydelegowane z ramienia władz miasta Torunia. Jedna z nich
była wyznaczana spośród burmistrzów miasta, druga z rajców, a trzecia
z ławników (v. [63], s. 27). Gimnazjum otrzymywało też wsparcie finan-
sowe od władz miejskich. Taka sytuacja, bez większych zakłóceń, trwała
przez ponad 200 lat. W tym czasie szkoła stała się jedną z czołowych
placówek edukacyjnych dla Prus Wschodnich i Zachodnich, Śląska oraz
Pomorza. Pomimo, że była to szkoła wyznaniowa, prowadzona w duchu
ewangelickim, uczęszczali do niej również chłopcy wyznania katolickiego
i mojżeszowego.

Sytuację Gimnazjum Toruńskiego zachwiały dopiero ruchy zbrojne
poprzedzające I rozbiór Polski, mający miejsce w 1772 roku. Sytuacja fi-
nansowa Torunia uległa wówczas znacznemu pogorszeniu. Władze mia-
sta nie były w stanie wspierać materialnie Gimnazjum Toruńskiego,
przez co szkoła nie miała funduszy na wypłacanie pensji nauczycie-
lom. Zaczęła borykać się z brakami kadrowymi. Sytuacja pogorszyła się
po ogłoszeniu traktatu rozbiorowego, na skutek którego Toruń pozo-
stał przy Rzeczypospolitej, podczas gdy większość ziem Prus Królew-
skich została zagarnięta przez Prusy. Do problemów finansowych dołą-
czyły wówczas problemy z frekwencją. Gimnazjum Toruńskie, odcięte od
Prus Królewskich, stało się szkołą o charakterze lokalnym – większość
uczniów stanowili mieszkańcy Torunia i okolic.

Braki w gronie pedagogicznym powodowały, że nauczyciele musieli
wykładać przedmioty, do których nauczania nie byli przygotowani. Ni-
ska frekwencja skutkowała natomiast koniecznością łączenia klas. Kon-
sekwencją tego było uszczuplenie programów nauczania. Szkoła toruń-
ska chyliła się ku upadkowi i nie mogła liczyć na jakąkolwiek pomoc
z zewnątrz. Wprawdzie, po I rozbiorze Polski (w latach 1773-1794) na
terenie Rzeczypospolitej działała Komisja Edukacji Narodowej, której
zadaniem było przeprowadzenie gruntownej reformy programów naucza-
nia we wszystkich funkcjonujących wówczas szkołach, jednakże reforma
ta całkowicie pominęła szkoły protestanckie (v. [15], s. 270). W takim
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stanie Gimnazjum Toruńskie funkcjonowało przez 20 lat. Sytuacja za-
częła się zmieniać dopiero po drugim rozbiorze Polski (w 1793 roku), gdy
Toruń został przyłączony do Prus a Gimnazjum zostało włączone do
pruskiego systemu edukacji. Szkoła powoli zaczęła się odradzać, otrzy-
mywała wsparcie finansowe od władz państwa pruskiego, a nad jej funk-
cjonowaniem (od 1787 roku) czuwało Wyższe Kolegium Szkolne (organ
państwowy nadzorujący pracę wszystkich szkół na terenie Prus) (v. [62],
s. 23). Z 1803 roku pochodzą też pierwsze źródła, dotyczące przeprowa-
dzenia egzaminu maturalnego w Gimnazjum Toruńskim.

Powrót Gimnazjum Toruńskiego do dawnej świetności przerwały
wojny napoleońsko-pruskie. 7 grudnia 1806 roku wojska francuskie wkro-
czyły do Torunia i objęły rządy nad miastem, a w lutym 1807 roku
przejęły siedzibę Gimnazjum i utworzyły w niej szpital wojskowy (po-
śpieszna przeprowadzka szkoły do ratusza miejskiego okazała się być
tragedią dla biblioteki gimnazjalnej – zniszczeniu lub zagubieniu uległo
2000 eksponatów). Na mocy traktatu pokojowego, podpisanego 9 lipca
1807 roku w Tylży, Toruń wszedł w skład Księstwa Warszawskiego, pod-
ległego Napoleonowi. Podczas działań wojennych pruska administracja
oświaty wraz z całą dokumentacją i funduszami została ewakuowana,
w związku z tym władze Księstwa musiały na nowo zająć się organizacją
oświaty i zapełnić puste kasy. Izba Edukacyjna w zakresie szkolnictwa
średniego stworzyła trzy typy szkół:

- szkoły departamentowe – sześcioklasowe, mające charakter humani-
styczny, jednakże kształcące również w zakresie nauk ścisłych, geogra-
fii oraz nauk filozoficzno-społecznych; z prawem do przeprowadzania
egzaminów maturalnych,

- szkoły wydziałowe – sześcioklasowe, w których główny nacisk kła-
dziono na naukę przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,

- szkoły podwydziałowe – szkoły pośrednie między szkołami elementar-
nymi a wydziałowymi; w departamencie bydgoskim (do którego nale-
żał Toruń) funkcjonowały dwie szkoły podwydziałowe, jedna w Pako-
ści, druga w Chełmnie – w szkole pakoskiej cykl kształcenia obejmował
trzy klasy, z których każda miała dwa oddziały, w szkole chełmińskiej
były jedynie dwie klasy (v. [61], s. 83).

Kontrolę nad szkołami z danego regionu miały sprawować tzw. dozory
szkolne.

Gimnazjum Toruńskie, ze względu na kryzys programowy i braki
w kadrze nauczycielskiej, początkowo otrzymało status szkoły wydzia-
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łowej, tym samym utraciło prawo do przeprowadzania egzaminów matu-
ralnych. Usilne działania ówczesnego rektora Gimnazjum Toruńskiego
Carla Schirmera doprowadziły jednak do wyeliminowania wszystkich
uchybień i w 1812 roku przyznano Gimnazjum status szkoły departa-
mentowej (początkowo szkołą departamentową było Gimnazjum w Byd-
goszczy, w 1812 roku zdegradowano je do szkoły wydziałowej) (v. [61],
s. 84-87). Rok 1812 przyniósł również inwazję Napoleona na Rosję,
w trakcie której Napoleon poniósł sromotną klęskę. W konsekwencji, na
początku 1813 roku wojska rosyjskie opanowały Toruń (8 marca 1813
w budynku Gimnazjum Toruńskiego po raz kolejny powstał szpital woj-
skowy, szkoła ponownie rozpoczęła swoją działalność 2 maja tego roku),
a 17 kwietnia miasto znalazło się pod okupacją rosyjską. Nie wywołało
to żadnych zmian w sprawach oświaty i szkoła toruńska funkcjonowała
na takich samych zasadach, jak wcześniej (v. [61], s. 87).

We wrześniu 1815 roku, na mocy postanowień Kongresu Wiedeń-
skiego, Toruń znów znalazł się pod panowaniem pruskim. Do Gimna-
zjum uczęszczało wówczas 150 uczniów. Pierwszą decyzją podjętą przez
władze pruskie w sprawie Gimnazjum Toruńskiego był remont budynku
szkolnego. Władzę zwierzchnią nad szkolnictwem pruskim sprawował
wówczas Departament Oświaty i Nauczania Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych w Berlinie (v. [62], s. 24). W 1815 roku podzielono państwo
pruskie na 10 prowincji (Brandenburgia, Prusy Wschodnie z przynależą-
cym doń Toruniem, Prusy Zachodnie, Pomorze, Śląsk, Wielkie Księstwo
Poznańskie, Prowincja Jülich-Kleve-Berg, Wielkie Księstwo Nadrenii,
Westfalia, Saksonia) i 25 rejencji. Na czele każdej prowincji powstały
tzw. konsystorze, sprawujące nadzór nad sprawami szkolnymi. W 1817
roku Departament Oświaty i Nauczania został przekształcony w Mini-
sterstwo Oświaty, a w 1825 roku miejsce konsystorzy zajęły królewskie
prowincjonalne kolegia szkolne. Gimnazjum Toruńskie podlegało wów-
czas Prowincjonalnemu Kolegium Szkolnemu w Gdańsku oraz rejencji
kwidzyńskiej. W 1831 roku miejsce Prowincjonalnego Kolegium Szkol-
nego w Gdańsku zajęło Prowincjonalne Kolegium Szkolne w Królewcu
(v. [71], s. 7). Stało się to na skutek połączenia dwóch prowincji: Prus
Wschodnich i Prus Zachodnich, i utworzenia z nich jednej Prowincji
Prusy (1829 rok). Od 1825 roku główny patronat nad Gimnazjum To-
ruńskim sprawowało państwo, miasto Toruń miało prawo konpatronatu
(v. [62], s. 25-26). Tym samym, od tego momentu Gimnazjum Toruńskie
miało zagwarantowane stałe dotacje, zarówno od państwa pruskiego, jak
i władz miasta Torunia.

A.9. Obowiązek szkolny. Zarządzenia szkolne z 11 grudnia 1845
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roku oraz zarządzenia rejencji kwidzyńskiej z 1 lipca 1828 roku sta-
nowiły, że obowiązek szkolny w Prowincji Prusy obejmował uczniów,
którzy ukończyli 6 rok życia (możliwym było rozpoczęcie nauki przez
pięciolatków) i trwał do ukończenia 14 roku życia (v. [66], s. 560). Wy-
jątkowo traktowano uczniów, którzy mieli kształcić się w instytucjach
odległych od ich miejsca zamieszkania. 11 lipca 1833 roku w Królewcu
wydane zostało zarządzenie, że tacy uczniowie mogą rozpocząć naukę
dopiero w chwili ukończenia 7 lat (v. [66], s. 562-563).

Jedno z zarządzeń ministerialnych z 1859 roku stanowiło, że każda
szkoła realna ma możliwość otworzenia przy niej dwóch klas przedszkol-
nych z jednorocznym cyklem kształcenia w każdej (przedszkole nie wcho-
dziło w skład szkoły realnej) (v. [2], s. 46). Tym samym, uczniowie mogli
spędzić wszystkie lata obowiązku szkolnego w jednej instytucji.

B. Zagadnienia omówione w podręczniku Karla Koppego.

B.1. Podstawowe Twierdzenie Algebry: Liczba pierwiastków
rzeczywistych i urojonych równania algebraicznego F (x) = 0 jest równa
stopniowi funkcji wielomianowej F (x), zostało udowodnione w 1799
roku przez Carla Friedricha Gaussa. Dowód był częścią jego rozprawy
doktorskiej, którą przygotowywał pod kierunkiem Johanna Friedricha
Pfaffa na Uniwersytecie w Helmstädt. W ciągu dalszej działalności na-
ukowej, Gauss opublikował jeszcze dwa inne dowody tego twierdzenia
– w latach 1816 i 1849. Dowód z 1849 roku nawiązywał do pierwszej
próby udowodnienia Podstawowego Twierdzenia Algebry, której pod-
jął się d’Alembert w 1746 roku. Rozumowanie d’Alemberta okazało się
niekompletne (v. [65], s. 2).

B.2. Logarytmy Briggsa. Autor nazywa nimi logarytmy dzie-
siętne. Henry Briggs był matematykiem angielskim, który większość
swojego życia poświęcił badaniu logarytmów dziesiętnych. W 1624 roku
w dziele pt. Arithmetica Logarithmica [Arytmetyka logarytmiczna] umie-
ścił tablice logarytmów dziesiętnych liczb całkowitych od 1 do 20000
oraz od 90000 do 100000 z dokładnością do 14 miejsc dziesiętnych. Opra-
cowywał też tablice logarytmów dziesiętnych „wstaw i stycznych wszyst-
kich stopni i setnych części stopni łuków, mieszczących się w czwartej
części okręgu koła” (v. [12], s. 251) (w dzisiejszym języku: sinusów i tan-
gensów kątów od 0 do π

2 ). Jednak nie udało mu się tych tablic dokończyć.
Zmarł w 1630 roku. Tablice te ukończył Henryk Gellibrand i publiko-
wał w 1633 roku w traktacie zatytułowanym Trigonometria Britannica
[Trygonometria brytyjska] (v. [12], s. 251). Henry Briggs był uważany
za „drugiego ojca” logarytmów. „Pierwszym ojcem” był John Neper –
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odkrywca logarytmów.

B.3. Metoda Kombinacji. Rozwiązaniem układu równań ax+ by = c

dx+ fy = g

metodą kombinacji, autor nazywa następujące rozumowanie (v. [40],
s. 110):

1. wyznaczenie z obu równań wartości jednej ze zmiennych, z tym, że
w obu przypadkach musi być to ta sama zmienna, niech to będzie
np. y:  y = c−ax

b

y = g−dx
f

2. następnie, znalezienie wartości x, będącej rozwiązaniem równania:

c− ax
b

=
g − dx
f

,

czyli

x =
cf − bg
af − bd

.

3. Wyznaczenie y jest wówczas następstwem wstawienia wartości x
otrzymanej w punkcie 2. do jednego z równań z punktu 1.

B.4. Przykładowe zadanie. Na stronie 115 autor poleca uczniom
samodzielne rozwiązanie następującego układu równań:


x+ y − 2z = 5

5x− 5y + 4z = 5
2− 3y + 7z = 19

Podaje też odpowiedź. Jest nią


x = 2
y = 3
z = 4
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Odpowiedź ta jest błędna. Rozwiązaniem powyższego układu równań
jest następująca trójka liczb:

x = 712
14

y = 131
2

z = 8 3
14

B.5. Liczby kwadratowe. Liczba kwadratowa, to liczba pewnych
obiektów, które umieszczone w regularny sposób mogą utworzyć kształt
kwadratu. Liczbami kwadratowymi są np. 1, 4, 9, 16, 25. Ich reprezenta-
cje geometryczne zaznaczone zostały na poniższym rysunku:

Rysunek 2: Liczby kwadratowe.

Analogicznie, liczbą sześcienną, nazywamy liczbę pewnych obiektów,
które umieszczone w regularny sposób mogą utworzyć kształt sześcianu.
Liczbami sześciennymi są np. 1, 8, 27, 64, 125.

B.6. Liczby trójkątne. Kolejne wyrazy ciągu drugiego rzędu na-
zywane są również kolejnymi liczbami trójkątnymi. Każdy wyraz tego
ciągu, jest liczbą obiektów, które ustawione w regularny sposób, mogą
utworzyć kształt trójkąta równobocznego, np. na poniższym rysunku
mamy interpretację geometryczną liczb 1, 3, 6, 10, 15 oraz 21:

Rysunek 3: Liczby trójkątne.
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B.7. Trójkąt Pascala. Współcześnie, na lekcjach matematyki u-
czniowie zapoznają się z trójkątem Pascala (znajdują w nim współczyn-
niki dwumianu Newtona), w którym łatwo można odnaleźć, omawiane
przez Koppego, ciągi wyższych rzędów:

Rysunek 4: Trójkąt Pascala.

B.8. Obeliski i ich ściany boczne. Koppe definiuje trapez jako
czworokąt, który ma parę boków równoległych (v. [39], s. 47). Zgodnie
z tą definicją, szczególnym rodzajem trapezu jest równoległobok.

Przykładami obelisków są następujące wielościany:

Rysunek 5: Przykłady obelisków.

Szczególnym rodzajem obelisków są ostrosłupy ścięte. W tym przy-
padku, podstawy są wielokątami równoległymi i jednocześnie podob-
nymi. Przykładowo:

Rysunek 6: Ostrosłupy ścięte - szczególny rodzaj obelisków.
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C. Krótkie biogramy.

C.1. Adam Freytag urodził się w 1608 roku w Toruniu. Jego
ojciec, również Adam, był w tym czasie profesorem Gimnazjum Toruń-
skiego i wykładał tam grekę oraz łacinę. Adam Freytag (syn) pierwsze
nauki pobierał w Gimnazjum Toruńskim. Gdy miał 10 lat do Torunia
przyjechał matematyk (specjalista od fortyfikacji wojskowych), profe-
sor Akademii Krakowskiej, Jan Brożek. Zauważył on wybitny talent
matematyczny Freytaga i jako zachętę do dalszej nauki podarował mu
podręcznik do geometrii Piotra Ramusa (v. [14], s. 75). Nieprzeciętne
zdolności Freytaga zauważyła również Rada Miejska Torunia i przyznała
mu stypendium uniwersyteckie. Przebieg jego studiów nie jest dokład-
nie znany, wiadomo jedynie, że w 1625 roku zapisał się na uniwersytet
we Frankfurcie nad Odrą. Po ukończeniu studiów wstąpił do wojska
Republiki Zjednoczonych Niderlandów, gdzie poznał podstawy sztuki
oblężniczej i jednocześnie zdobył fundusze na kolejne studia. W 1629
roku wstąpił na wydział medyczny uniwersytetu w Lejdzie, gdzie trzy
lata później otrzymał tytuł doktora medycyny (v. [14], s. 76).

W 1631 roku opublikował dzieło pt. Architectura militaris [Archi-
tektura wojskowa] (v. [23]) opisujące budowę oraz metody zdobywania
i obrony fortyfikacji bastionowych typu staroholenderskiego. Jak pisze
Tadeusz Nowak w [60] na s. 128 (1965 rok): „było ono w chwili ukazania
się i jest do dziś uważane za najlepszą na świecie pracę w tej dziedzi-
nie”. Dzieło to przyniosło Freytagowi wielką sławę. Spowodowało też,
że książę Janusz Radziwiłł uczynił go inżynierem wojskowym w wojnie
z Rosją. Freytag miał wówczas 25 lat i był to początek jego wieloletniej
służby dla Radziwiłłów.

W 1634 roku Freytag przybył do rodzinnego Torunia (nie zrywając
jednak związków z Radziwiłłami). Przyjął propozycję prowadzenia wy-
kładów w Gimnazjum Toruńskim i jednocześnie doradzał przy rozbudo-
wie fortyfikacji miejskich. Pozostał tam do początku lat czterdziestych.

Jego dalsze losy związane były z Gimnazjum w Kiejdanach, gdzie był
profesorem matematyki. Jednocześnie towarzyszył księciu Januszowi
jako osobisty lekarz. Zmarł w 1650 roku w Kiejdanach.

C.2. Paweł Pater urodził się w 1656 roku we wsi Wierzbów na Spi-
szu w węgiersko-niemieckiej rodzinie duchownego luterańskiego (v. [34],
s. 311). Gdy był małym chłopcem jego rodzina, uciekając przed prześla-
dowaniami religijnymi, przeniosła się do Wrocławia. Początkowo uczył
się w szkole w Kieżmarku, a po przeprowadzce do Wrocławia kontynu-
ował naukę w Gimnazjum św. Marii Magdaleny. Gimnazjum ukończył
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w 1679 roku (v. [59], s. 180), a później, dzięki stypendium otrzymanemu
od Rady Miasta, rozpoczął studia w Lipsku i Jenie. Tam zainteresował
się matematyką i astronomią. Edukację ukończył w 1685 roku, zdoby-
wając stopień magistra filozofii. Kolejne trzy lata spędził na udzielaniu
lekcji prywatnych. W 1688 roku rozpoczął pracę w Gimnazjum Toruń-
skim i kontynuował ją do 30 października 1704 roku (v. [50], s. 13; Kubik
w [47] na s. 120 podał, iż Pater wyjechał z Torunia w 1703 roku). Toruń
opuścił na skutek wybuchu wojny północnej w mieście i opanowania go
przez Szwedów. Przeprowadził się wówczas do Gdańska, gdzie począt-
kowo udzielał jedynie prywatnych lekcji drukarstwa. W 1705 roku, przy
wsparciu ówczesnego burmistrza, objął posadę profesora matematyki
w gdańskim Gimnazjum Akademickim i niezwłocznie dodał do progra-
mów nauczania optykę, chronologię i statystykę.

Pater miał bardzo szerokie zainteresowania, interesował się żeglugą
i nawigacją, astronomią (zwłaszcza koniunkcją Słońca i Wenus, zorzą
polarną i kometami), sztuką (jeszcze podczas pobytu w Toruniu napisał
sztukę teatralną, w której wychwalał matematykę i astronomię). Jego
wielką miłością była poligrafia.

W 1707 roku założył w Gdańsku szkołę poligraficzną, która była
pierwszą szkołą techniczną w Gdańsku (v. [17], s. 153). Na jej potrzeby
otworzył też niewielką drukarnię „Kunst-Offizin”. Drukarnia, oprócz ce-
lów dydaktycznych, służyła m.in. do drukowania kalendarzy, które za-
wierały artykuły popularnonaukowe z zakresu matematyki, astronomii,
fizyki i geografii. Zmarł 7 grudnia 1724 roku po krótkiej chorobie.

C.3. Friedrich Reinhold Bornmann urodził się około 1685 roku
(dokładna data urodzenia nie jest znana) w Królewcu, jako syn drobnego
kupca i wiceprzewodniczącego sądu ławniczego (v. [57], s. 40). W 1703
roku rozpoczął studia filozoficzne i matematyczne w Królewcu. Magi-
sterium z filozofii uzyskał w 1709 roku w Gryfii (v. [67], s. 108). Kolejne
trzy lata poświęcił na podróże po Europie, podczas których zapoznawał
się z programami studiów matematyczno-przyrodniczych i filozoficznych
uniwersytetów w Halle, Jenie, Hamburgu i Lejdzie. Do Królewca wrócił
w 1712 roku, już jako wszechstronnie wykształcony pedagog. Nieba-
wem został nominowany na profesora w Gimnazjum Toruńskim. Pracę
tam rozpoczął 23 lipca 1713 roku (v. [50], s. 15), a ukończył w 1724
roku po tumulcie toruńskim. W tym czasie, prowadził wykłady z nie-
mal wszystkich nauk ścisłych, na czele z: matematyką, fizyką, geografią
i astronomią (v. [47], s. 120-128).

Przez cały okres pracy w Gimnazjum Toruńskim wykładał teorię ko-
pernikańską, dołączył ją też do dysput uczniowskich, w których uczest-
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nicy wypowiadali się na temat jej prawdziwości. Było to szeroko kryty-
kowane przez luterańskie kręgi kościelne, ponieważ ortodoksyjni prote-
stanci uważali, że teoria heliocentryczna jest sprzeczna z Biblią (v. [15],
s. 274-275). Po ukończeniu pracy w Gimnazjum Toruńskim poświęcił się
działalności pastorskiej w Prusach Królewskich (v. [72], s. 628). Zmarł
w 1747 roku (v. [47], s. 122).

C.4. Jan Arnd urodził się 6 czerwca 1682 roku w Gdańsku. Pierw-
sze nauki pobierał w tamtejszym Gimnazjum Akademickim. Następnie
wyjechał na studia do Rostoku i Gryfii, gdzie zdobywał wiedzę z filo-
zofii, historii, prawa i matematyki. Po uzyskaniu magisterium z filozofii
wyjechał na uniwersytet w Lejdzie. W 1716 roku wrócił do Gdańska
i niedługo później otrzymał nominację na profesora Gimnazjum Toruń-
skiego. Pracę w Toruniu rozpoczął 24 kwietnia 1716 roku (v. [50], s. 15).
Prowadził wykłady z prawa cywilnego, prawa natury, retoryki, języka
greckiego, filozofii oraz matematyki (v. [47], s. 120).

Arnd był zagorzałym wrogiem katolików. W Wielki Piątek 1719 roku
wystawił przedstawienie teatralne, w którym pod maską Kajfasza wy-
śmiewał Papieża. Oburzeni katolicy toruńscy złożyli na niego skargę
do biskupa chełmińskiego, a później przed sąd asesorski w Warszawie
(v. [29], s. 156). Sytuacja stała się na tyle napięta, że od momentu wy-
stawienia wspomnianej sztuki teatralnej Arnd większość czasu spędzał
w Gdańsku, 5 maja 1720 roku złożył oficjalną rezygnację ze stanowi-
ska profesora Gimnazjum Toruńskiego i wyjechał do Królewca (v. [64],
s. 36). Do 1728 roku pracował na tamtejszym uniwersytecie jako profe-
sor retoryki i historii (v. [47], s. 129). W tym roku przeniósł się do Tylży,
aby objąć stanowisko retora w szkole łacińskiej, na którym pozostał aż
do śmierci. Zmarł 26 października 1748 roku.

Pozostawił po sobie liczne prace historyczne, astronomiczne i mete-
orologiczne (v. [52], s. 24), m.in. De astrognosia. . . (Rostochii, 1710),
Lunae in vorticae Sarmatico nova. . . (Gedani, 1713), Joanuius arndii. . .
orations (Gedani, 1714), Ungemeines Meteorn oder himmlisches Wun-
derlicht. . . (Thorn, 1716), Epitafium für Otto Eugenius Fridericus. . .
(Regiomonti, 1772).

C.5. Eduard Fassbender urodził się 18 lutego 1816 roku w miej-
scowości Burg an der Wupper w okręgu Lennep. Po ukończeniu Gim-
nazjum w Soest odbył studia na uniwersytecie w Bonn. Następnie zdał
egzamin pro facultate docendi (czyli egzamin na nauczyciela w insty-
tucjach kształcenia wyższego typu: gimnazjum, progimnazjum, szkoła
realna oraz wyższa szkoła obywatelska) z matematyki i fizyki oraz na
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„św. Michała” 1839 roku rozpoczął roczny staż pedagogiczny w Gimna-
zjum w Elberfeld (v. [8], s. 39). Pięć kolejnych lat spędził w „höheren
Stadtschule” (wyższej szkole miejskiej) w Iserlohn, a w latach 1845-1856
pracował w Szkole Realnej w Barmen (v. [43]). Na Wielkanoc 1856 roku
otrzymał stanowisko trzeciego nauczyciela wyższego w Gimnazjum To-
ruńskim, a w 1860 roku awansował na profesora. W 1865 roku miano-
wano go pierwszym profesorem, czyli pierwszym nauczycielem wyższym,
i pozostał nim aż do przejścia na emeryturę.

Głównymi przedmiotami wykładanymi przez Fassbendera były: ma-
tematyka, fizyka i przyroda. Rzadziej prowadził zajęcia z historii (w roku
szkolnym 1861/62), języka francuskiego (w roku szkolnym 1863/64)
i chemii (w roku szkolnym 1870/71). Był doktorem filozofii. Po tym,
jak 3 sierpnia 1864 roku zmarł ówczesny dyrektor Gimnazjum Toruń-
skiego Wilhelm Arthur Passow, Fassbender został poproszony o spra-
wowanie funkcji zarządcy szkoły. Pełnił ją do 22 kwietnia 1865 (v. [4],
1865, s. 29-31), czyli do momentu zatrudnienia nowego dyrektora. Na
emeryturę odszedł 29 września 1883 roku. Zmarł 3 kwietnia 1892 roku.

W programach Gimnazjum w Barmen opublikował m.in. następu-
jące eseje o tematyce matematycznej: Über einige Analogien des körper-
lichen und sphärischen Dreiecks mit dem ebenen [O pewnych analogiach
trójkątów bryłowych i sferycznych z płaskimi ] (1846) (v. [69], s. 33) oraz
Mémoire sur les triangles inscrits maxima et les triangles circonscrits
de l’ellipse [Wspomnienie o maksymalnych trójkątach wpisanych i trój-
kątach opisanych na elipsie] (1853) (v. [69], s. 34).

C.6. Jan Fryderyk Bachstrom urodził się 24 listopada 1686
roku w Rawiczu jako syn złotnika. Pierwsze nauki pobierał w Gimna-
zjum św. Elżbiety we Wrocławiu. Następnie wyjechał na studia do Jeny,
gdzie szczególnym zainteresowaniem obdarzył teologię, filozofię, nauki
ścisłe oraz medycynę. W tym czasie zainteresował się też filozofią eklek-
tyczną i pietyzmem, co doprowadziło do jego wieloletnich kontaktów
z głównym ośrodkiem pietyzmu w Halle. W 1716 roku został kaznodzieją
w kościele nowomiejskim w Toruniu, a 21 maja 1717 roku mianowano
go profesorem nadzwyczajnym w Gimnazjum Toruńskim (v. [55], s. 26).
Wykładał tam: retorykę, język grecki, arytmetykę, fizykę, architekturę
i geometrię oraz trygonometrię i geografię (v. [47], s. 131).

30 listopada 1717 roku wygłosił kazanie, w którym zarzucił duchow-
nym luterańskim odejście od ideałów życia chrześcijańskiego pełnego
prostoty i wiary. Stało się ono przyczyną sporu Bachstroma z Radą
Miasta i rektorem Gimnazjum. Skutkiem tego było odsunięcie go od
działalności kaznodziejskiej, a później, w 1720 roku, od prowadzenia za-
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jęć w szkole (v. [55], s. 26). 5 października 1720 roku opuścił Toruń
i został pastorem w podwarszawskim Węgrowie. W 1723 roku, podczas
pobytu w Kopenhadze, uzyskał tytuł doktora medycyny. Pięć lat póź-
niej wyjechał do Konstantynopola, gdzie działał jako lekarz, tłumacz
i drukarz (v. [55], s. 26). W 1736 roku rozpoczął służbę u Radziwiłłów,
najpierw jako prywatny nauczyciel, a później kierownik manufaktur ra-
dziwiłłowskich. W 1742 roku został wtrącony do więzienia za znieważe-
nie Radziwiłła. Zmarł po 10 dniach pobytu w celi (najprawdopodobniej
popełnił samobójstwo) (v. [64], s. 36).

Bachstrom był osobą o wszechstronnych zainteresowaniach. Był rzecz-
nikiem nowoczesnej pedagogiki, walczył o prawo kobiet do studiowania
na uniwersytetach, propagował higienę i kulturę fizyczną, pisał prace
m.in. o chorobach wenerycznych i meteorologii (v. [55], s. 26-27). Jego
pasjami życiowymi były nauki ścisłe, medycyna i technika.

C.7. Samuel Teodor Schönwald urodził się najprawdopodob-
niej 26 maja 1698 roku w Górsku koło Torunia (v. [54], s. 363; K. Kubik
w [47] na s. 131 podał, iż Schönwald pochodził z Torunia, nie podał
tam dokładnej daty jego urodzin, jednakże zaznaczył, że w 1696 roku
Schönwald, jako uczeń Gimnazjum Toruńskiego, brał udział w dys-
putach publicznych, w trakcie których prezentował swoją pracę zwią-
zaną z historią Polski). W latach 1716-1720 studiował na uniwersytecie
w Jenie. Po ukończeniu studiów wyjechał do Wittenbergi, a później do
Utrechtu i Lejdy (v. [54], s. 362). W 1721 lub 1722 roku został mia-
nowany na profesora nadzwyczajnego w Gimnazjum Toruńskim (w [54]
na s. 362 widnieje rok 1721, a w [47] na s. 131 – rok 1722). Początkowo
wykładał tam jedynie arytmetykę i geometrię, z biegiem lat rozszerzył
to m.in. o mechanikę, statykę, hydrostatykę, trygonometrię sferyczną,
architekturę wojskową oraz rachunek różniczkowy i całkowy Leibnitza
(v. [47], s. 133). Przez prawie cały okres działalności w Gimnazjum pro-
wadził również lekcje geografii. W 1732 roku został profesorem zwyczaj-
nym, a 20 kwietnia 1761 roku – prorektorem Gimnazjum Toruńskiego.

Zmarł 20 lutego 1762 roku (v. [50], s. 20; [54], s. 363; inną datę
śmierci podał K. Kubik w [48] na s. 159, według niego, Schönwald zmarł
w 1764 roku).

W 1740 roku opublikował traktat pt. Astronomische und Geogra-
phische Abhandlung von Sonn- und Mond-Finsternüssen, bey Gelegen-
heit Der grossen Sonnen-Finsternüß Anno 1739. den 4. Aug. und der
grossen Total-Mond-Finsternüß Anno 1740. den 13. und 14. Januar
[Astronomiczno-geograficzna rozprawa naukowa o zaćmieniu słońca i księ-
życa, napisana na podstawie zaćmienia słońca mającego miejsce 4 sier-
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pinia 1739 roku oraz zaćmienia księżyca z 13 i 14 stycznia 1740 roku],
w którym opisał swoje spostrzeżenia na temat ciał niebieskich, szcze-
gólną uwagę poświęcił zaćmieniu słońca, które miało miejsce w Toruniu
4 września 1739 roku. Do traktatu dołączył mapę sklepienia niebie-
skiego.

C.8. Ludwig Martin Lauber urodził się 28 czerwca 1793 roku
we Wrocławiu. W 1812 roku rozpoczął studia matematyczne na Uniwer-
sytecie we Wrocławiu i kontynuował je w Berlinie (v. [3], 1859, s. 38-
39). W latach 1820-1821 był inspektorem berlińskiego gimnazjum (Joa-
chimsthalschen Gymnasium) (v. [24], s. 16). W 1821 roku uzyskał ty-
tuł doktora na uniwersytecie w Halle w oparciu o rozprawę dotyczącą
liczb naturalnych (v. [56], s. 132). W semestrze letnim tego roku po-
wołano go na stanowisko nauczyciela wyższego w Gimnazjum Toruń-
skim, a 22 sierpnia 1822 mianowano profesorem. W latach 1837-1839
pełnił obowiązki dyrektora Gimnazjum (nie zasiadał na stanowisku dy-
rektora), a od 1839 roku do 1858 pełnoprawnie sprawował ten urząd. Był
nauczycielem gimnazjalnym przez 37 lat, a kierował Gimnazjum przez
23 lata. Spod swoich skrzydeł wypuścił łącznie 1398 uczniów, w tym
114 maturzystów (v. [3], 1859, s. 38-39).

Pomimo licznych obowiązków, Lauber zawsze miał czas i energię
na pracę naukową. Większość jego dysertacji była poświęcona matema-
tyce, niektóre z nich znajdowały się w podręcznikach dla uczniów, a
inne były oddzielnymi traktatami, np. Elemente der Geometrie [Ele-
menty geometrii ] (Berlin, 1835), Arithmetik und Algebra [Arytmetyka i
algebra] (Berlin, 1836), Unterricht in der Reiner Elementar-Mathematik
[Wykład czystej matematyki elementarnej ] (Berlin, 1836). Był też auto-
rem wielu rozpraw dotyczących zagadnień edukacyjnych, m.in. Ueber die
Mathematik als Lehrobject auf Gymnasien [O matematyce jako przed-
miocie nauczania w gimnazjach] (Berlin, 1832), Versuch einer rein wis-
senschaftlichen Darstellung der Mathematik [Próba czysto naukowego
przedstawienia matematyki ], Tom 1-2 (Berlin, 1834), Die allgem. Prin-
cipien der Grössenlehre nebst d. Elementen d. Zahlenlehre [Ogólne za-
sady nauki o wielkościach wraz z elementami teorii liczb] (Berlin, 1834)
(v. [7]).

Na emeryturę odszedł wraz z końcem roku szkolnego 1857/58, a jego
oficjalne pożegnanie zorganizowane przez Gimnazjum Toruńskie miało
miejsce 28 września 1859 roku. Podczas ceremonii został odznaczony
Orderem Czerwonego Orła. Zmarł 28 marca 1867 roku.
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D. Pomoce naukowe znajdujące się w Muzeum Gimnazjum,
Szkoły Realnej I stopnia oraz Gimnazjum Realnego w Toru-
niu31

Rysunek 7: Ryciny przedstawiające czaszki hipopotama i konia.

Rysunek 8: Gablota z herbatami prawdziwymi, substytutami herbat
oraz herbatami ziołowymi.

31Muzeum mieści się w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu (przy ul. Zaułek Prosowy 1). Wcześniej, budynek ten był siedzibą
Gimnazjum (w latach 1855-1920), Szkoły Realnej I stopnia (lata: 1861-1882) oraz
Gimnazjum Realnego (lata: 1882-1920) w Toruniu (v. [62], s. 40, 78).
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Rysunek 9: Gablota z chorobami i szkodnikami drzew, owoców i krze-
wów.

Rysunek 10: Sala lekcyjna: tablica i ławka pochodzą najprawdopodob-
niej z XIX wieku; obok tablicy znajduje się mapa Stanów Zjednoczonych
(wraz z podziałem na 50 stanów) i Meksyku (z początku XX wieku).
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Rysunek 11: Tabliczka łupkowa z rysikami (po jednej stronie tabliczki
znajduje się kratka, po odwrotnej – linie).

Rysunek 12: Ławka lekcyjna pochodząca najprawdopodobniej z XIX
wieku.
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siums am 24 August 1907, vol. 2 (Zur Statistik des Königl. Joachimsthalschen Gymnasiums).
Buchhandlung des Waisenhauses, Halle, 1907.

[25] F. Grashof, R. R. Werner, R. Weber and H. Ludewig. Zeitschrift des Vereins deutsche
Ingenieure, vol. 5. Selbstverlag des Vereins deutsche Ingenieure, 1861. Berlin.

[26] G. F. Hartung. Akademisches Erinnerungs-Buch für die welche in den Jahren 1817 bis 1844
die Königsberger Universität bezogen haben. Druck und Verlag der Hartungschen Hof- und
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