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Cz stochowskie Towarzystwo Naukowe 

Walka o szko  polsk  w latach 1906–1914  

w Cz stochowie i pó niejsza aktywno   

jej uczestników 

W 2007 roku Pan Lech D browski, cz onek Cz stochowskiego Towarzystwa 

Naukowego, przys a  autorowi tej publikacji szereg materia ów i dokumentów 

rodzinnych, w ród których znajdowa o si  zaproszenie z 1958 roku dla jego 

matki Bronis awy Bana -D browskiej1 (fot. 1) (jednej z organizatorów Zjazdu) 

na Zjazd Uczestników Walki o Szko  Polsk  i Wychowanków Szkó  Polskich 

w Cz stochowie w latach 1906–1914, zorganizowany w ramach Obchodu 50- 

-lecia Walki o Szko  Polsk  (fot. 2), wraz z list  organizatorów i uczestników 

walki o Szko  Polsk  w Cz stochowie (fot. 3). 

W do czonym li cie Pan Lech D browski napisa  mi dzy innymi: „Likwi-

duj c swoje osobiste sprawy ze wzgl du na wiek i coraz gorsze samopoczucie, 

pozwalam sobie przes a  nieco historycznych materia ów […]. Cz  z nich po-

zosta a po mojej matce, która by a dzia aczk  niepodleg o ciow ”. Kilka lat 

pó niej Pan Lech D browski zmar . Materia y przele a y kilka lat do chwili 

obecnej. Dokumenty te oraz materia y i dokumenty Bronis awy D browskiej 

przekazane do Archiwum Pa stwowego przez jej wnuczk , Joann  Grochowsk  

                                                 
1  Bronis awa D browska z domu Bana  (1885–1973). Urodzona w B dzinie, do Cz stochowy 

przyby a w 1900 r. po przygotowaniu w zakresie szko y powszechnej przez korepetytorów, 

rozpocz a nauk  w 7-klasowym Zak adzie Naukowym e skim W. Golczewskiej-Chrzanow- 

skiej (dzi  Liceum S owackiego). W 1915 podj a prac  nauczycielki w szkole powszechnej  

w Rzerz czycach pod Cz stochow . W 1918 wysz a za m  za Zygmunta D browskiego.  

Z ma e stwa urodzili si  dwaj synowie: Lech Zygmunt i Bogdan Stefan. W 1913 za o y a 

pierwsz  e sk  dru yn  harcersk  ZHP. Od 1915 nale a a do Polskiej Organizacji skautowej. 

W 1940 bra a udzia  w organizowaniu Szarych Szeregów w Cz stochowie. Jej mieszkanie przy 

ul. Waszyngtona 26 by o miejscem konspiracyjnych spotka  i tajnych kompletów. Po wojnie 

pracowa a jako nauczycielka i bibliotekarka w szko ach podstawowych. Por. S towski J., 

Cmentarz Kule w Cz stochowie, Cz stochowskie Towarzystwo Naukowe, Cz stochowa 2005, s. 57. 
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– jako „Spu cizna Bronis awy D browskiej” (zespó  akt 866), zosta y wykorzy-

stane w niniejszej publikacji. 

 

Fot. 1. Zdj cie Bronis awy D browskiej z okresu mi dzywojennego  

ród o: Archiwum Pa stwowe w Cz stochowie, zespó  akt nr 866, sygn. 3. 

 

Fot. 2. Zdj cie oryginalnego zaproszenia Bronis awy D browskiej na Zjazd Uczestników Walki  

o Szko  Polsk  w latach 1906–1914 w Cz stochowie, zorganizowanego z okazji obchodów 50-lecia 

walki o szko  polsk  

ród o: ze zbiorów Lecha D browskiego przekazanych autorowi. 
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Rys. 3. Zdj cie stron oryginalnej listy uczestników Zjazdu Uczestników Walki o Szko  Polsk   

w latach 1906–1914 w Cz stochowie, zorganizowanego z okazji obchodów 50-lecia walki o szko-

 polsk , za czonej do zaproszenia na Zjazd  

ród o: ze zbiorów Lecha D browskiego przekazanych autorowi. 

Fakty zwi zane z walk  o szko  polsk  w progimnazjum rz dowym w Cz -

stochowie w ko cu XIX wieku opisa  ks. Jan Zwi zek2, a wydarzenia w czasie 

strajku szkolnego w 1905 w Cz stochowie zosta y przedstawione w publikacji 

Iwony Psyka y3. Niniejsza publikacja dotyczy okresu po strajkach szkolnych  

w 1905–1907 roku, zwi zanego z bojkotem szkó  rz dowych, w których obo-

wi zywa  j zyk rosyjski i powstawaniem prywatnych polskich szkó  oraz pó -

niejszej dzia alno ci uczestników walki o szko  polsk . 

                                                 
2  Zwi zek J., Przeciwko rusyfikacji polskich uczniów w progimnazjum cz stochowskim (1880–

1894), „Cz stochowskie Studia Teologiczne”, t. 31, 2003, s. 293–313. 
3  Psyka a I., Wychowankowie cz stochowskiego gimnazjum rz dowego w ruchu niepodleg o-

ciowym, „Ziemia Cz stochowska”, t. 17, CzTN, Cz stochowa 1990, s. 198–211. 
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Rozwój szkolnictwa prywatnego w Cz stochowie po strajkach 

szkolnych w 1905 roku w odpowiedzi na rusyfikacj  szkolnictwa 

publicznego 

Wydarzenia w Cz stochowie z lat 1905–1907 by y fragmentem tego, co roz-

grywa o si  w ca ym imperium rosyjskim i w Królestwie Polskim, które wesz o 

w sk ad imperium. W nurcie wyst pie  rewolucyjnych i narodowych wielkie 

znaczenie mia a fala strajków szkolnych, prowadzonych pod has em walki  

o szko  polsk . Przebieg akcji strajkowej uczniów gimnazjum rz dowego  

w 1905 roku opisa a bardzo dok adnie wspomniana wcze niej Iwona Psyka a, 

za  dzia alno  niepodleg o ciow  m odzie y cz stochowskiej w latach 1890–

1914 – Juliusz S towski4. 

W Cz stochowie w strajku szkolnym wzi li udzia  uczniowie gimnazjum 

rz dowego, Szko y Handlowej Meiera oraz pensji e skiej Zofii Garszteckiej. 

Drug  faz  walki o polsk  szko  by  okres po strajkach. Rozpocz  si  wtedy 

bojkot szkolnictwa rz dowego. W zwi zku z bojkotem zacz o rozwija  si  rednie 

szkolnictwo prywatne. Pozwala  na to ukaz carski z pa dziernika1905 roku, pozwa-

laj cy na otwieranie szkó  z polskim j zykiem wyk adowym z wyj tkiem j zyka ro-

syjskiego, historii i geografii osobom prywatnym i stowarzyszeniom. Pocz tkowo 

w adze carskie nie utrudnia y powstawania prywatnych szkó  polskich „bez praw”, 

licz c na ujawnienie si  tajnych szkó  polskich. Szko y te ró ni y si  od szkó  z po-

przednich lat szerszymi programami i wy szym kursem. W guberni piotrkowskiej 

(do której nale a a Cz stochowa) w 1909 roku by o 41 polskich szkó  prywatnych. 

W Cz stochowie we wrze niu 1906 roku otwarto mi dzy innymi 8-klasowe m skie 

gimnazjum polskie pod dyrekcj  W. Kuropatwi skiego5. 

W zaborze rosyjskim, oprócz rednich szkó  rz dowych, w których j zykiem 

wyk adowym by  j zyk rosyjski, istnia y jeszcze w Królestwie inne typy szkó  

rednich, tzw. „szko y prywatne z prawami” i „szko y prywatne bez praw”. 

Szko y prywatne „z prawami” mia y inspektorów Rosjan i by y z ducha i j zyka 

wyk adowego szko ami rosyjskimi, jakkolwiek pracowa o w nich wi cej na-

uczycieli Polaków ni  w szkolnictwie rz dowym. Tote  nie by o najmniejszych 

w tpliwo ci, e szko y te by y bojkotowane na równi ze szko ami rz dowymi. 

M odzie  tych szkó  manifestowa a i klasy opustosza y. M odzie  przenosi a si  

do powstaj cych rednich szkó  prywatnych.  

Odmienny charakter mia y szko y prywatne „bez praw”, a przede wszystkim 

prywatne pensje „ e skie”. Szko y te cz sto nie sta y na najwy szym poziomie 

w zakresie wychowania, kszta cenia i warunków higienicznych, natomiast od-

                                                 
4  S towski J., Niepodleg o ciowe organizacje m odzie y w Cz stochowie, „Ziemia Cz stochow-

ska”, t. 26, WSP, Cz stochowa 1999, s. 7–9. 
5  R dzi ski K, Pocz tki redniego szkolnictwa e skiego w Cz stochowie (1863–1914), „Prace 

Naukowe AJD. Pedagogika”, t. 21, AJD, Cz stochowa 2012, s. 451–452. 
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grywa y olbrzymi  rol  w spo ecze stwie polskim. Potrafi y one mianowicie za-

chowa  charakter polski i atmosfer  patriotyczn . W szko ach tych j zykiem 

wyk adowym by  j zyk polski. Do rosyjskiego uciekano si  tylko w czasie urz -

dowych wizytacji. Prawie wszystkie mia y tajne klasy wy sze, gdzie profesoro-

wie uczyli literatury polskiej, historii Polski i nauk przyrodniczych, oficjalnie 

wykluczonych z programów szkó  e skich. Przygotowywa  przysz e matki do 

wychowania swoich dzieci w duchu patriotyzmu i mi o ci do Polski6. 

W 1909 roku w Cz stochowie istnia y 3 szko y rednie m skie. By y to: 

— gimnazjum filologiczne rz dowe przy ulicy Panny Marii (dzi  w III Al. NMP, 

mie ci si  tam Liceum im. H. Sienkiewicza), za o one w 1873 roku jako pro-

gimnazjum 4-klasowe. W 1885 utworzono pe ne 8-klasowe gimnazjum, 

— prywatny zak ad naukowy m ski 8-klasowy z kursem gimnazjum filologicz-

nego Gustawa Ko mi skiego przy ul. Teatralnej 7. Zak ad zosta  otwarty po 

strajkach w 1906 roku. Przez pierwsze dwa lata by  prowadzony przez  

W. Kuropatwi skiego. Zak ad wydawa  wiadectwa maturalne, 

— prywatny zak ad naukowy m ski 8-klasowy z kursem gimnazjum filologiczne-

go Bagie skiego przy ul. Szkolnej, za o ony w 1907 roku. Ogó em we wszyst-

kich trzech rednich zak adach naukowych m skich by o oko o 1000 uczniów7. 

W Cz stochowie w okresie strajku 1905 i pó niej dzia a o kilka szkó  dla 

dziewcz t. Najstarsz  by a szko a Emilii Szenke. Dzieje tej szko y zaczynaj  si  

od 1872 roku, kiedy przej a 2-letni  szko  elementarn  z pensjonatem od Marii 

Garszteckiej. W 1874 przekszta ci a si  w 4-klasowe progimnazjum. W 1893 

roku szko  przej a Kazimiera Garbalska i prowadzi a j  do 1908, kiedy zmar a. 

Szko  przej a Wac awa Golczewska-Chrzanowska. Uczennice klas starszych 

bra y czynny udzia  w strajku w 1905 roku.  

W 1911 otwarto te  dwie prywatne szko y e skie z prawami pa stwowymi: 

gimnazjum Marii S owikowskiej i hrabiny R. Kapnist. Gimnazja dzia a y do 

1914 roku. Jak ju  wspomniano wcze niej, nie by y to jednak rzeczywi cie szko-

y polskie8. 

W 1909 roku w Cz stochowie dzia a y 4 prywatne szko y rednie e skie. 

By y to: 

— wspomniany ju  wy ej zak ad naukowy e ski 7-klasowy Wac awy Golczew-

skiej-Chrzanowskiej, mieszcz cy si  przy ul. Teatralnej (dzi  Al. Wolno ci) 9, 

— zak ad naukowy e ski 7-klasowy Zofii Garzteckiej, przy ulicy Panny Marii 

23 istniej cy ju  w 1905 roku,  

                                                 
6  Ceisingerówna H., Liga Narodowa i Zwi zek Unarodowienia Szkó  w walce o szko  Polsk , 

[w:] Nasza walka o szko  polsk  1901–1917, t. 2: Opracowania, wspomnienia, dokumenty ze-

bra a Komisja Historyczna pod przewodnictwem prof. dra Bogdana Nawroczy skiego, Komitet 

Obchodu 25-lecia Walki o Szko  Polsk , Warszawa 1934, s. 26. 
7 Przewodnik po Cz stochowie i okolicy, Nak ad Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, War-

szawa 1909, s. 58–59. 
8 R dzi ski K., Pocz tki redniego szkolnictwa…, s. 447–452. 
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— pensja e ska 7-klasowa Leonii Komor przy ul. Szkolnej (dzi  ul. D brow-

skiego) 13, otwarta w 1908 roku, 

— zak ad naukowy e ski 7-klasowy S owikowskiej przy ul. Teatralnej 26, 

otwarty po 1906 roku. 

Do wszystkich powy szych zak adów naukowych e skich ucz szcza o oko-

o 725 uczennic. 

O tej formie walki o szko  polsk  od 1906 roku, w 25-lecie strajku w 1905 

roku, pisze w „Go cu Cz stochowskim” jeden z jego uczestników9: „W r. 1906, 

po rocznym trwaniu tzw. kompletów, powsta o w Cz stochowie pierwsze pol-

skie gimnazjum polskie, nie tylko z j zyka, ale co najwa niejsze polskie z du-

cha. Pierwszym dyrektorem tego polskiego gimnazjum by  tak kochany przez 

m odzie , czcigodny Walerian Kuropatwi ski. Dwa lata jego kierownictwa po-

zostawi o g bokie, trwa e a twórcze rysy w naszych duszach m odzie czych. 

Pisz c o tym, nie mo na pomin  wszelkich zas ug, po o onych przy orga-

nizowaniu gimnazjum polskiego przez p. doktora Pisarzewskiego, który z ca-

em po wi ceniem i zaparciem pracowa  niezmordowanie przy tworzeniu pol-

skiej uczelni. By  to wielki, wietlany duch, który wytrwale zmierza  do wiel-

kiego celu. Musz  wspomnie  o tak bardzo zas u onym w naszym mie cie p. 

doktorze W adys awie Biega skim, który by  profesorem logiki w tym pierw-

szym polskim gimnazjum – Cze  ich czcigodnej pami ci! W walce ze szko  

rosyjsk  bra a udzia  i polska klasa robotnicza. By o to w latach 1907/1908, Za-

rz d Okr gowy Narodowego Zwi zku Robotniczego, w którego sk ad wchodzili 

cz onkowie: p. Roman Szmid a, obecny genera  Orlicz-Dreszer, in . Kazimierz 

Michalski, Walenty Ulja ski, Józef l zak i Franciszek Lula, otrzyma  polecenie 

z Zarz du G ównego w Warszawie przyst pienie do ostrej walki o szko  polsk . 

Jednocze nie Zarz d Okr gowy Narodowego Zwi zku Robotniczego w Cz -

stochowie wy szych klas gimnazjum polskiego przyst pi  do tajnej o wiaty, tzw. 

a cuchowej, polegaj cej na tym, e jeden nauczony obowi zany by  zorgani-

zowa  dwóch innych i nauczy  ich czyta  i pisa  po polsku, a ci prowadzili to 

dalej. – Ni ej podpisany bra  czynny udzia , jako ucze  gimnazjum w pracy 

o wiatowo-spo ecznej w ród robotników. 

Walka o szko  polsk , by a wielkim fragmentem w epopei bojów o niepod-

leg e Pa stwo Polskie. e tak jest, wskazuje na to wyra na i bij ca w oczy ci-

s a, organiczna czno  strajkuj cej m odzie y z wojn  w r. 1914. Wielu wy-

chowanków szko y polskiej od razu w r. 1914 zaci gn o si  do Legionów Pi -

sudskiego. Do tych nale y i ni ej podpisany. Niejeden kolega i towarzysz broni 

– poleg  na polu chwa y. Do tych nale : p. Tadeusz Waze, Boles aw Kurek, 

Wies aw Klepacki, Franciszek Stetkiewicz i inni. Tych i innych krew przelana 

bujnie u y ni a wolno ciowo polsk  ziemi . Cze  pami ci rycerskiej naszych 

drogich towarzyszy broni”. 

                                                 
9  „Goniec Cz stochowski”, nr 218, z 1930 roku. 
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Poza szko ami rednimi w 1909 roku Cz stochowa posiada a 9 szkó  elementar-

nych miejskich, chrze cija skich i dwie ydowskie. Cztery by y przeznaczone dla 

ch opców, cztery dla dziewcz t i jedna koedukacyjna. Ze szkó  ydowskich jedna 

jest przeznaczona dla ch opców, druga dla dziewcz t. Ogó em do tych szkó  ucz sz-

cza 810 dzieci (500 do szkó  chrze cija skich, 250 do ydowskich). 

Istnia o oprócz szkó  miejskich 8 szkó  elementarnych prywatnych, jedno-  

i dwuklasowych, w tym jedna subwencjonowana przez zarz d fabryki Mot et 

Company, jedna szko a pocz tkowa fabryczna (Peltzer et Fils) i szko a kolejowa 

„Jedno ”. Do tych 8 szkó  ucz szcza o oko o 2100 dzieci. Oprócz tego by y 

jeszcze dwie szko y niedzielno-rzemie lnicze w lokalach szkó  elementarnych, 

do których ucz szcza o oko o 100 terminatorów. 

Niezale nie od dwóch szkó  miejskich ydowskich istnia a jeszcze szko a 

zwana „Talmud-Tora”, do której ucz szcza o oko o 100 dzieci. Przy szkole tej  

w 1898 r. za o ono warsztaty rzemie lnicze, które w 1908 roku zosta y prze-

kszta cone w szko  rzemie lnicz . Istnia a jeszcze szko a ogrodnicza ydowska. 

Obie one by y utrzymywane przez Towarzystwo „Ica”10. 

W roku 1913 czynnych by o 7 szkó  elementarnych prywatnych koeduka-

cyjnych, jedna dla ch opców i jedna dla dziewcz t. Ponadto zak ady przemys o-

we „Stradom” i „Peltzer” utrzymywa y po jednej szkole, a jedna szko a dla 

ch opców funkcjonowa a przy Zarz dzie Kolei Warszawsko-Wiede skiej. 

cznie dzia a o 12 jednoklasowych szkó  elementarnych dla dzieci chrze-

cija skich. 

By a te  jednoklasowa szko a elementarna ydowska przy Towarzystwie 

„Talmud-Tora” i w ydowskiej szkole rzemios . Istnia o te  5 szkó  elementar-

nych 2-klasowych w tym 3 dla ch opców, 1 dla dziewcz t i 1 koedukacyjna.  

W roku szkolnym 1913/1914 dzia a o w Cz stochowie cznie 39 szkó  elemen-

tarnych, w tym 20 rz dowych i 19 prywatnych11. 

Stowarzyszenie Uczestników Walki o Szko  Polsk  

Na mocy decyzji Komisarza Rz du m.st. Warszawy z dnia 8 marca 1933 r. nr 

BS II-3/18II, wydanej na podstawie artyku u 21 prawa o stowarzyszeniach z dnia 27 

pa dziernika 1932 r. (Dziennik U.R.P nr 94, poz. 808), wpisano do rejestru stowa-

rzysze  i zwi zków Komisariatu Rz du m.st. Warszawy pod nr. 22 stowarzyszenie 

(zwi zek) pod nazw  „Stowarzyszenie Uczestników Walki o Szko  Polsk ”12. Mia-

o ono na celu, wg § 5,6 Statutu (pisownia oryginalna) (fot. 4): 

                                                 
10  Przewodnik po Cz stochowie…, s. 59–61.  
11 Szczygie  M., Szkolnictwo i o wiata w okresie rozbiorów, [w:] Monografia Cz stochowy, t. 2, 

Urz d Miasta, Cz stochowa 2005, s. 198–204. 
12 Statut Stowarzyszenia Uczestników Walki o Szko  Polsk , Warszawa 1933, s. 3–5 (orygina  

Statutu znajduje si  w zbiorach Biblioteki Polskiej w Pary u – sygn. BPPFN41516 I). 
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a) utrzymywanie czno ci ideowej i wi zi kole e skiej pomi dzy uczestnika-

mi walk o szko  polsk ; 

b) propagowanie postulatów polskiej szko y opartej o tradycj  narodow  i kie-

runek ideowy strejkowego pokolenia; 

c) dzia anie w obronie m odzie y polskiej przed wynarodowieniem na terenach 

zagro onych i wspó dzia anie z organizacjami, maj cemi pokrewne cele. 

Stowarzyszenie osi ga o swoje cele przy zachowaniu odpowiednich przepi-

sów przez: 

a) urz dzanie zebra  i zjazdów cz onków Stowarzyszenia; 

b) wydawnictwo czasopism i ksi ek; 

c) wspó dzia anie z Funduszem Szkolnictwa Polskiego Zagranic  w zakresie 

realizacji jego zada  przez delegowanie do rady Funduszu w ilo ci przewi-

dzianej przez statut Funduszu; 

d) wspó dzia anie w tworzeniu kolonij i ognisk m odzie y polskiej, znajduj cej 

si  zagranic , celem podtrzymania po ród niej polskiego ducha; 

e) zak adanie i prowadzenie bibliotek, czytelni, muzeów itp.; 

f) organizowanie widowisk, loteryj, zbiórek publicznych, obchodów, odczytów itp.; 

g) organizowanie samopomocy kole e skiej; 

h) budowanie w asnych domów, osiedli, schronisk itp.13 

 

Fot. 4. Kopia oryginalnej strony tytu owej Statutu Stowarzyszenia Uczestników Walki o Szko  Polsk  

ród o: Biblioteka Polska w Pary u. 

                                                 
13 Tam e, s. 4–6. 
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Cele Stowarzyszenia nie ogranicza y si  tylko do wspomnie  z okresu zabo-

rów, ale zawiera y elementy walki o szko  polsk  dla m odzie y za granic  oraz 

bie ce problemy szkolnictwa w kraju.  

Wg § 7 Statutu, cz onkowie Stowarzyszenia dziel  si  na zwyczajnych i ho-

norowych (wg oryginalnej pisowni). Cz onkiem zwyczajnym mo e by  uczest-

nik walki o szko  polsk  b d  uczestnik bojkotu szko y obcej, przyj ty przez 

zarz d po zaopiniowaniu przez komisj  odznaczeniow , oraz osoba zas u ona  

w walce o utrzymanie narodowego ducha w ród polskiej m odzie y za granic , 

przyj ta przez komitet na wniosek zarz du. 

Cz onków honorowych mianuje zarz d Stowarzyszenia na wniosek komitetu 

spo ród uczestników Stowarzyszenia, którzy po o yli szczególne zas ugi w wal-

ce o szko  polsk  lub rozwoju Stowarzyszenia. 

W 1934 kierownikiem biura zosta  Ludwik Go ci ski (1890–1969), polski 

dzia acz samorz dowy, prezydent Przemy la (1948–1950), by y duchowny kato-

licki (opu ci  stan duchowny w 1934), pami tnikarz14. 

Ostatni Zjazd Stowarzyszenia Uczestników Walki o Szko  Polsk  odby  si  

w Warszawie 1 stycznia 1939 roku (fot. 5). Po II wojnie wiatowej Stowarzy-

szenie nie wznowi o dzia alno ci15. 

 

Fot. 5. Uczestnicy Zjazdu w dn. 1.01.1939 r. s uchaj  przemówienia uczestnika strajku szkolnego 

w zaborze rosyjskim w 1905 roku, Stanis awa Dobrowolskiego. Widoczny m.in. prezes Najwy -

szego Trybuna u Administracyjnego Bronis aw He czy ski (w 1 rz dzie w rodku) 

ród o: http://audiovis.nac.gov.pl/obraz/167209/. 

                                                 
14 Stecko K., has o: Go ci ski L., [w:] S ownik biograficzny dzia aczy polskiego ruchu robotni-

czego, red. Tych F., t. 2: E–J, Ksi ka i Wiedza, Warszawa 1987. 
15  ród o: http://audiovis.nac.gov.pl/obraz/167209/. 
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Zjazdy Uczestników Walki o Szko  Polsk  i Wychowanków 

Szkó  Polskich w latach 1906–1914, zorganizowane  

w Cz stochowie w ramach obchodu 25- i 50-lecia walki o szko  

polsk  

Zjazd Uczestników Walki o Szko  Polsk  z okazji 25-lecia strajku szkolne-

go odby  si  w dniach 20–21 wrze nia 1930 roku w Liceum im. H. Sienkiewi-

cza. Program zjazdu przedstawia fot. 6.  

 

Fot. 6. Zdj cie Programu Zjazdu Uczestników Walki o Szko  Polsk  z okazji 25-lecia strajku 

szkolnego, który odby  si  20–21 wrze nia 1930 roku 

ród o: Archiwum Pa stwowe w Cz stochowie, zespó  akt nr 866 sygn. 14. 

Zjazd rozpocz  si  w sobot  uroczyst  Msz  wi t  w Katedrze w. Rodzi-

ny z udzia em uczniów szkó  powszechnych i rednich. Nast pnie odby  si  uro-

czysty przemarsz do gimnazjum im. H. Sienkiewicza, ze sztandarami i orkiestr . 

W szkole wyg oszono odczyt o przebiegu strajku szkolnego w Cz stochowie  

w 1905 roku oraz zbiórka na Fundusz Szkolnictwa. Reszt  czasu wype ni y ob-

chody specjalne: Przysposobienia Wojskowego, Zwi zku Strzeleckiego, Soko a, 

Stra y Po arnej oraz innych stowarzysze  i zwi zków w Cz stochowie. 

W niedziel  rano uczestnicy zebrali si  na dziedzi cu I Gimnazjum Polskiego, 

ul. Ko ciuszki 7 (dzi  liceum im. J. S owackiego), gdzie wykonano pami tkowe 

zdj cie (fot. 7), po czym przeszli na Jasn  Gór , gdzie brali udzia  we Mszy wi -

tej Koncelebrowanej przez biskupa cz stochowskiego, Teodora Kubin . 

Po nabo e stwie uczestnicy przeszli na plac przed klasztorem, gdzie wyko-

nano kolejne pami tkowe zdj cie (fot. 8), i udali si  do Grobu Nieznanego o -
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nierza, gdzie z o yli wieniec. Udali si  potem do liceum im. Henryka Sienkiewi-

cza, gdzie nast pi o ods oni cie tablicy pami tkowej po wi conej strajkowi 

szkolnemu w 1905 roku. Przemówienie okoliczno ciowe wyg osi  dyrektor 

szko y Wac aw P odowski.  

Nast pnie odby a si  uroczysta akademia w sali gimnastycznej szko y. Po 

akademii uczestnicy spotkali si  na kawie w sali Rady Miejskiej. Zjazd zako -

czy  si  bankietem w sali hotelu „Polonia”, który by  miejscem noclegu uczest-

ników Zjazdu. 

Miejscowy dziennik „Goniec Cz stochowski” po wi ci  szeroki artyku  

zwi zany z 25 rocznic  walki o szko  polsk , opisuj cy okoliczno ci oraz prze-

bieg strajku szkolnego w 1905 roku i pó niejsz  walk  z rusycyzacj  szkó   

w Cz stochowie do 1914 roku16. 

 

Fot. 7. Zdj cie zbiorowe uczestników Zjazdu Uczestników Walki o Szko  Polsk  w latach 1906–

1914 w Cz stochowie, zorganizowanego z okazji obchodów 25-lecia walki o szko   

ród o: ze zbiorów Lecha D browskiego przekazanych autorowi. 

Po uroczysto ci odby a si  akademia sali gimnastycznej szko y. Po niej 

uczestnicy spotkali si  na kawie w sali Rady Miejskiej. Zjazd zako czy  si  ban-

kietem w Sali hotelu „Polonia”, miejscu noclegu uczestników Zjazdu. 

Miejscowy dziennik „Goniec Cz stochowski” po wi ci  szeroki artyku  

zwi zany z 25-rocznic  walki o szko  polsk  opisuj cy okoliczno ci oraz prze-

bieg strajku szkolnego w 1905 roku i pó niejsz  walk  z rusycyzacj  szkó   

w Cz stochowie do 1914 roku17. 

                                                 
16 W 25-  rocznic  walki o szko  polsk , „Goniec Cz stochowski”, nr 218, z 21 wrze nia 1930 r. 
17 Tam e. 
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Fot. 8. Zdj cie zbiorowe uczestników Zjazdu Uczestników Walki o Szko  Polsk  w latach 1906–

1914 w Cz stochowie zorganizowanego z okazji obchodów 50-lecia walki o szko  polsk  w Cz -

stochowie w dniu 4 maja1958 roku 

ród o: ze zbiorów Lecha D browskiego przekazanych autorowi. 

Kolejny Zjazd Uczestników Walki o Szko  Polsk  i Wychowanków Szkó  

Polskich w Cz stochowie w latach 1906–1914 zosta  zorganizowany z okazji 

obchodów 50-lecia walki o szko  polsk , a odby  si  w dniu 4 maja 1958 roku 

w liceum im. Henryka Sienkiewicza w Cz stochowie. W zaproszeniu na zjazd 

Komitet Organizacyjny pisa : 

W roku 1956 up yn o 50 lat od chwili, gdy patriotyczna m odzie  cz stochowska podj -

a walk  o szko  polsk , w wyniku akcji strajkowej i bojkotowej powsta y w naszym 

mie cie szko y z ducha i j zyka polskie. Warunki materialne nie pozwoli y na zorgani-

zowanie obchodu tej rocznicy we w a ciwym czasie. Obecnie, pragn c uczci  i przypo-

mnie  spo ecze stwu te tak wa ne dla Narodu Polskiego momenty walki o niepodle-

g o , organizujemy Zjazd18.  

Wieczorem 3 maja odby a si  kolacja dla przybywaj cych wcze niej i nocu-

j cych w Hotelu „Centralnym”. 4 maja, po mszy na Jasnej Górze, po której zro-

biono okoliczno ciowe zdj cie (fot. 7), udano si  do liceum im. Henryka Sien-

kiewicza, gdzie odbywa y si  obrady.  

Tam równie  zrobiono zbiorowe zdj cie (fot. 8). Po obradach uroczy cie od-

s oni to tablic  pami tkow  i udano si  autokarem do Olsztyna. Po powrocie 

spotkanie zako czono kole e skim obiadem19. Organizatorzy Zjazdu przygoto-

                                                 
18 „Almanach Absolwentów Sienkiewicza”, http://www.absolwenci.sieniu.czest.pl/. 
19 Zaproszenie na Zjazd dla Bronis awy D browskiej pochodz ce ze zbiorów Lecha D browskie-

go przekazanych autorowi. 
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wali list  organizatorów i uczestników „wychowa ców” walki o szko  polsk . 

Na li cie tej znajdowali si  mi dzy innymi cz stochowianie20 (fot. 3): 

Organizatorzy: 

Chodnikiewicz-Michalska Nowak Stanis aw 

Glikson Jan Reklewski 

G uchowska-Okuszkowa Zofia Ro kowski Karol 

Januszajtis Wies aw (senior) S dzimir Zygmunt 

Krakowiecki Wies aw Uzi b o 

Kuropatwi scy Walerian i Zofia Wrze niowski W adys aw 

Kosieradzki  Wolfke 

Marczewski Józef  

Wychowa cy mieszkaj cy w Cz stochowie: 

Bielobradek Kazimierz Jastrz bski Stanis aw 

Bogus awski Tadeusz Koczberski 

Banasiówna-D browska Bronis awa Kanczewski Tymoteusz 

Barylski Jan Koz owska Janina 

Barylski Stanis aw Löewenhoff Aleksy 

Borz cka Mieczys awa Michalski Kazimierz 

Chaw owski Leon Oczko Janusz 

Dzierzbicki Edward Paciorkowski Jan 

Dziuba Józef Rylski Boles aw 

Domaszewski Stanis aw wieczkowski Stefan 

Domagalski Ignacy wi cki Wac aw 

D browski Józef Szaniawski Stanis aw 

Fulman Eugeniusz Sobieraj Kazimierz 

Godlewski Stefan Wajnberg Marian 

Helman Boles aw Widera Zdzis aw 

Imich Alfred Zbierski Dominik 

Jastrz bska-Kurpi ska Zofia Zaj c Stanis aw 

Rok pó niej, w dniach 5–6 kwietnia 1959 roku, w Warszawie odby  si  Cen-

tralny Zjazd Uczestników Walki o Szko  Polsk . Program Zjazdu umieszczono 

w zaproszeniu (fot. 9). 

Witold Suchodolski w wyst pieniu otwieraj cym Zjazd powiedzia , e:  

„w stosunku do 50-tej rocznicy strajku szkolnego 1905 r. w by ym Królestwie 

Polski zosta  spó niony o par  lat z przyczyn niezale nych i nale y go wi za  

raczej z rozpoczynaj c  si  jego 55 rocznic ”21. 

Najwa niejszymi postulatami uchwalonymi na Zje dzie by y: 

                                                 
20 Za cznik do zaproszenia na Zjazd Bronis awy D browskiej ze spisem organizatorów i uczestni-

ków walki o szko  polsk , pochodzi ze zbiorów Lecha D browskiego przekazanych autorowi. 
21 „Przegl d Historyczno-O wiatowy”, nr 1, VII–IX, 1959, s. 1. 
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— wszcz  starania o popraw  bytu uczestników walki o szko  polsk , znajdu-

j cych si  w trudnych warunkach, podj  starania o reaktywowanie Stowa-

rzyszenia Uczestników Walki o Szko  Polsk  2424 i wydanie oznak pa-

mi tkowych, które w wielu wypadkach zagin y,  

— podj  starania celem zorganizowania opieki i pomocy dla szkolnictwa pol-

skiego za granic 22. 

 

Fot. 9. Zdj cie zaproszenia Bronis awy D browskiej na Zjazd Uczestników Walki o Szko  Pol-

sk , który odby  si  w Warszawie w dniach 5–6 kwietnia 1859 roku 

ród o: Archiwum Pa stwowe w Cz stochowie, zespó  akt nr 866, sygn. 15. 

Podsumowanie 

Walka o szko  z j zykiem wyk adowym polskim, wychowuj c  w polskim 

duchu w oparciu o lekcje narodowej, nieprzek amanej historii polskiej, zosta a 

rozpocz ta spontanicznie w ca ym zaborze rosyjskim w styczniu 1905 roku 

przez m odzie  polsk , zmuszon  ucz szcza  do rosyjskich gimnazjów pa -

stwowych, których g ównym celem by a rusyfikacja uczniów. Tak by o równie  

                                                 
22 Tam e, s. 9. 
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w Cz stochowie. Po okresie strajków w 1906 roku walka ta wesz a w now  faz . 

Zacz y powstawa  polskie szko y prywatne kszta c ce m odzie  w duchu pa-

triotyzmu i przygotowuj ce do dzia ania w chwili powstania Polski Niepodle-

g ej. I tak si  sta o. Po uzyskaniu niepodleg o ci bardzo wielu uczestników wal-

czy o w wojnie z bolszewikami w 1920 roku, a potem sta o si  podstawow  ka-

dr  w harcerstwie, szkolnictwie, w wojsku i w polityce. 

Walka o szko  polsk  w kraju by a wygrana, ale bardzo wielu Polaków znala-

z o si  za granic  w ramach emigracji politycznej po powstaniach listopadowym  

i styczniowym oraz emigracji zarobkowej. Pojawi  si  problem pomocy dla Polonii 

w zakresie powstawania szkó  polskich. W 1933 roku uczestnicy walki o szko  pol-

sk  w okresie zaborów za o yli Stowarzyszenie Uczestników Walki o Szko  Pol-

sk , które za jeden z celów postawi o sobie spraw  pomocy Polonii w zakresie po-

wstawania szkó  polskich oraz ró nych dzia a  podtrzymuj cych ducha polsko ci 

w ród m odzie y polonijnej. Stowarzyszenie dzia a o do II wojny wiatowej. 

Próby reaktywowania Stowarzyszenia zosta y podj te na Centralnym Zje -

dzie Uczestników Walki o Szko  Polsk , który odby  si  w 1959 roku. Na zje -

dzie tym postanowiono równie  podj  starania celem zorganizowania opieki  

i pomocy dla szkolnictwa polskiego za granic . Niestety, nie uda o si  reakty-

wowa  Stowarzyszenia Uczestników Walki o Szko  Polsk  i wyda  odznaki 

cz onków oraz zorganizowa  pomocy dla szkolnictwa polskiego za granic .  

Sprawa dzia a  w kierunku pomocy dla szkolnictwa polskiego za granic  

pozosta a nierozwi zana do dzi , mimo e w latach powojennych, przed 1989 

rokiem, wielu Polaków wyemigrowa o na Zachód ze wzgl dów politycznych,  

a po 1989 – w celach zarobkowych, zw aszcza po wej ciu Polski do Unii Euro-

pejskiej. Wielu Polaków pozosta o na Syberii po zes aniu w okresie powsta , 

tak e wywiezionych w 1939 roku oraz w Kazachstanie po wywózkach w 1939 

roku oraz w czasie II wojny wiatowej. Kolejny problem stanowi  szko y pol-

skie dla dzieci Polaków na Litwie, Bia orusi i Ukrainie. 

Walka o polsk  szko  za granic  jest wi c problemem wspó czesnym. Pol-

skie rodowiska emigracyjne, zarówno te starsze, jak i wspó czesne, nie maj  

mo liwo ci nauki po polsku i o Polsce. Pewne nadzieje w tym wzgl dzie daje 

or dzie Prezydenta RP Andrzeja Dudy wyg oszone na Zgromadzeniu Narodo-

wym w dniu 6 sierpnia 2015 r. Prezydent m.in. powiedzia : „By em, rozmawia-

em w Londynie, w Brukseli, w innych miejscach i powiem pa stwu tak: dzisiaj 

oni potrzebuj  wsparcia, je li chodzi o polskie szkolnictwo, eby ich dzieci mo-

g y si  uczy  j zyka polskiego i polskiej historii, eby mog y si  uczy  po pol-

sku. Dzisiaj nauczyciele, którzy tam s  i ucz , mówi : chcieliby my mie  taki 

status jak nauczyciele w Polsce, przecie  uczymy polskie dzieci, chyba jeste my 

tego godni, czy polskie pa stwo tego nie rozumie?”. Za s owami posz y czyny. 

W Kancelarii Prezydenta zosta o powo ane zupe nie nowe biuro do spraw kon-

taktów z Polakami za granic , które zajmuje si  sprawami Polonii, inicjatywami 

w tym zakresie, szeroko poj tymi sprawami emigracyjnymi. 
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Walka o szko  polsk  w latach 1906–1914 w Cz stochowie  

i pó niejsza aktywno  jej uczestników 

Streszczenie 

Walka o szko  z polskim j zykiem wyk adowym rozpocz a si  w Królestwie Polskim  

w styczniu 1905 roku. G ównymi jej uczestnikami by a m odzie , która wyst powa a przeciwko 

rusyfikacji szkolnictwa. Równie  Cz stochowa w latach 1906–1914 by a ilustracj  tego procesu. 

Wielu uczniów wykazuj cych aktywno  w tej walce w przysz o ci wykazywa a si  tak e patrio-

tyzmem w walce o granice Polski Odrodzonej, a nast pnie pe ni o w niej wiele odpowiedzialnych 

ról spo ecznych i obywatelskich. 

S owa kluczowe: Polska, szko a, rusyfikacja, Cz stochowa, patriotyzm. 

The Struggle for Polish Schools in Cz stochowa in 1906–1914 

and Its Participants’ Later Activities 

Summary 

The school strike that took place in Czestochowa in 1905, and was the first stage of the struggle 

for Polish school, has been described in many papers already mentioned in the introduction. The 

second stage of the struggle for Polish school, that is the period after the strikes in 1905–1907 in 

Cz stochowa, connected with the boycott of state schools where the official language of teaching 

was Russian, and with formation of Polish private schools as well as the school struggle partici-

pants’ activities that followed is discussed in this paper. Formation of private schools in 

Cz stochowa after 1906 as the response to Russianization of public schools is also mentioned. It 

describes the objectives of the Association of Fighters for Polish School established in 1933, fo-

cused mainly on fighting for Polish schools for countrymen living abroad. The paper also covers 

the materials concerning the Conventions of the Association of Fighters for Polish School and 

Polish Schools Students Who Graduated in 1906–1914, that took place in Cz stochowa to cele-

brate the 25th and the 50th anniversaries of the struggles for Polish school and referring to the Main 

Convention of the Association of Fighters for Polish Schools in 1959.  

Keywords: Poland, school, Russianization, Cz stochowa, patriotism. 

 

 


