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z najbardziej ideowej i wartościowej młodzieży warszawy. wraz z nim do tego 
pułku wstąpili jego uczniowie. trudno nam odpowiedzieć, z powodu braku źródeł, 
czy przed wstąpieniem do wojska powstańczego uzyskał na to zezwolenie władz 
szkolnych5. Z powodu trudności lokacyjnych sformowany oddział 9 lutego 1831 
roku został przeniesiony na pragę do pełnienia służby obozowej i wartowniczej, 
gdyż nie był jeszcze dostatecznie zorganizowany i miał braki w uzbrojeniu. 25 lu-
tego 1831 roku znalazł się na tyłach armii polskiej jako rezerwowy w bitwie gro-
chowskiej. nie brał udziału w walce na pierwszej linii6. o służbie wojskowej Skło-
dowskiego w powstaniu listopadowym nie mamy żadnych wiadomości źródłowych. 

po upadku powstania listopadowego Józef Skłodowski był poszukiwany przez 
carską policję. dzięki pomocy i protekcji adama Sagtyńskiego, brata przyszłej 
jego narzeczonej, wyższego urzędnika państwowego, w styczniu 1832 roku udało 
mu się zatrzeć przeszłość powstańczą. w jego arkuszu osobowym odnotowano: 

w czasie powstania 1830/31 z miejsca swojej służby nigdzie nie oddalał się i stale 
spełniał obowiązki nauczyciela w muranowskiej szkole powiatowej, nie podejmując żad-
nego udziału w powstaniu7. 

następnie przeniósł się na prowincję, do kielc. 
historycy nie są zgodni co do tego, jak długo Skłodowski pełnił funkcję na-

uczyciela. Znany badacz dziejów kielecczyzny adam Massalski8 podaje, że Skło-
dowski w latach 1831–1832 był zastępcą profesora gimnazjum wojewódzkiego 
w kielcach, zaś henryk Sadaj9 przesuwa te daty o rok i wskazuje na lata 1832–1833. 
według niego Skłodowski był nauczycielem fizyki, chemii i matematyki. Massal-
ski podaje też, że nikt z grona nauczycieli gimnazjum kieleckiego raczej nie był 
w wojsku powstańczym10. nasuwa się przypuszczenie, że tę sytuację wykorzystał 
Sagtyński, zacierając powstańczą przeszłość Skłodowskiego. 

5 Studia z dziejów Warszawy 1830–31, warszawa 1937; a. M o r a c z e w s k i, Pułki „Dzieci 
Warszawskich” 5 Strzelców Pieszych i 6 Ułanów w powstaniu listopadowym, warszawa 1937, s. 159, 
162, 176. nazwa „dzieci warszawy” była nadawana oddziałom wojskowym wyłącznie przez za-
rząd miasta warszawy. władze rządowe nigdy w żadnym piśmie jej nie używały. J. S t e f a ń s k i, 
Maria Skłodowska-Curie (1867–1934). Uczona, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla, samarytan-
ka, twórczyni „Les Petites Curies”, [w:] Wybitni Polacy XIX wieku. Leksykon biograficzny, kraków 
1998, s. 305 (chodzi o udział Skłodowskiego w powstaniu listopadowym).

6 a. M o r a c z e w s k i, op. cit., s. 177–180.
7 h. S a d a j, Skłodowscy..., s. 139. 
8 a. M a s s a l s k i, Szkolnictwo średnie Kielc do roku 1862, kielce 1983, s. 85–87, 92; apl, gwl, 

sygn. 115, sygn. 195.
9 h. S a d a j, Skłodowscy..., s. 139. 

10 a. M a s s a l s k i, Szkolnictwo średnie Kielc..., s. 115. 
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dnia 5 lutego 1832 roku Skłodowski poślubił Salomeę Sagtyńską. 20 września 
tego roku w kielcach przyszedł na świat pierwszy ich syn, władysław, w przyszło-
ści ojciec Marii Skłodowskiej-Curie. Złe warunki lokalowe w kielcach, na co Skło-
dowscy często narzekali, spowodowały, że brat Salomei, wyjeżdżając do peters-
burga, zaproponował szwagrowi przeniesienie się do warszawy. oddał do dyspo-
zycji własne mieszkanie. po przyjeździe do stolicy w lipcu 1833 roku Skłodowski 
podjął na krótko pracę w Szkole wydziałowej na Muranowie11. Jeszcze w tym sa-
mym roku został nauczycielem w mieście powiatowym w województwie augustow-
skim – w Mariampolu. w latach 1834–1840 był profesorem w gimnazjum w łom-
ży12. przebieg terytorialny pracy nauczycielskiej Józefa Skłodowskiego przedsta-
wia mapa numer 113.

Mapa 1. przebieg terytorialny pracy nauczycielskiej 
Józefa Skłodowskiego. Ze zbiorów autora

11 h. S a d a j, Skłodowscy..., s. 139. 
12 apl, gwl, sygn. 115, sygn. 195. 
13 Ibid., sygn. 160, s. 182; M. a d r i a n e k, Skłodowski Józef, s. 198; h. S a d a j, Skłodowscy..., 

s. 139; a. M a s s a l s k i, Szkolnictwo średnie Kielc..., s. 85–87, 92. 
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po wprowadzeniu w królestwie polskim wymogu uznania szlachectwa urzęd-
ników, podobnie jak w Cesarstwie rosyjskim, Józef Skłodowski złożył stosowne 
dokumenty w utworzonej heroldii królestwa polskiego. na ich podstawie zostało 
mu przyznane szlachectwo, co ogłoszono w „dzienniku heroldii królestwa pol-
skiego”14. posiadanie szlachectwa ułatwiło mu awans. w październiku 1840 roku 
został powołany na inspektora gimnazjum w łukowie. funkcję tę pełnił do wrze-
śnia 1844 roku. po likwidacji gimnazjum łukowskiego przeniesiono go do Siedlec, 
gdzie pracował do roku 1851, najpierw jako nauczyciel fizyki, chemii i matematy-
ki, a w 1849 roku objął stanowisko dyrektora po przeniesionym do lublina baro-
nie Janie kaulbarsie. funkcję tę pełnił do 1851 roku, tj. do czasu przekształcenia 
gimnazjum w szkołę powiatową15. 

Częste zmiany miejsca pracy spowodowane były zapewne chęcią poprawy 
sytuacji materialnej rodziny. w ciągu pięciu lat (1829–1834) Skłodowski zmie-
niał pięciokrotnie, czyli co rok, miejsce pracy: w białej pracował w roku szkol-
nym 1829/1830, w warszawie – 1830/1831, w kielcach – 1831/1832, niecały rok, 
jak można przypuszczać, w warszawie (1833) i w Mariampolu (1833). Sześć lat 
(1834–1840) pracował w łomży, następnie cztery lata (1840–1844) w łukowie i sie-
dem lat (1844–1851) w Siedlcach. najdłużej w swej karierze nauczycielskiej, bo je-
denaście lat (1851–1862), przebywał w mieście gubernialnym lublinie, co świad-
czy o tym, że podjął decyzję o osiedleniu się tutaj na stałe. widocznie odpowiada-
ły mu tutejsze warunki pracy i płacy. Z relacji ewy Curie, prawnuczki Józefa, cór-
ki Marii Skłodowskiej-Curie wynika, że po różnych dramatycznych przejściach 
w walkach o polskę Józef Skłodowski osiadł w lublinie16.

na dyrektorSkieJ poSadZie w lublinie (1851–1862)

po otrzymaniu dyrektorskiej nominacji od pawła Muchanowa, kuratora okrę-
gu naukowego warszawskiego, Józef Skłodowski został szóstym z kolei dyrek-
torem w okresie międzypowstaniowym gimnazjum gubernialnego w lublinie.

14 Spis Szlachty Królestwa Polskiego z dodaniem krótkiej informacji o dowodach szlachectwa, 
warszawa 1851, s. 222.

15 apl, gwl, sygn. 115, sygn. 195; J. f r a n k o w s k i, Dzieje Gimnazjum Siedleckiego (1844–1905), 
[w:] Księga pamiątkowa Siedlczan (1844–1905) wraz z pamiętnikami zjazdów w r. 1920 i 1925, war-
szawa 1927, s. 38; Słownik biograficzny miasta Lublina..., s. 240–241; M. a d r i a n e k, Skłodow-
ski Józef, s. 198; h. r a c z e k, Gimnazjum Lubelskie w okresie międzypowstaniowym (1831–1863), 
[w:] Szkoła czterech wieków Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie, pod red. 
r. k u c h y, lublin 1992, s. 112–115. 

16 e. C u r i e, Maria Curie, warszawa 1969, s. 15. 
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ryc. 1. dyrektor gimnazjum gubernialnego w lublinie – Józef Skłodowski (1804–1882).  
M. wełna-adrianek, Józef Skłodowski – Dyrektor Gimnazjum Gubernialnego w Lublinie, 

„przegląd historyczno-oświatowy” 1969, 2, s. 147

pierwszy z nich, ignacy neuburg, piastujący tu urząd w latach 1828–1834, był 
gorliwym i energicznym dyrektorem, oddanym całkowicie szkole17. po nim stano-
wisko to objął doświadczony pedagog daniel truskolaski18. kierował szkołą krótko, 
bo zmarł 2 lipca 1835 roku19. w zastępstwie jego obowiązki przejął inspektor bo-
nifacy kobyliński20. trzecim z kolei dyrektorem był w latach 1835–1839 akademik 

17 k. p o z n a ń s k i, Czasy nadziei i rozczarowań (1809–1831), [w:] Szkoła czterech wieków..., 
s. 77; apl, gwl, sygn. 104, sygn. 115, sygn. 157, sygn. 296; h. r a c z e k, Nauczyciele Wojewódz-
kiego Gimnazjum w Lublinie w latach 1833–1840, „lubelski rocznik pedagogiczny” 1979, t. 7, 
s. 197–198; i. S a d u r s k i, Dyrektorzy gimnazjum wojewódzkiego (gubernialnego) w Lublinie w la-
tach 1832–1864, lublin 2008, s. 476–479. 

18 apl, gwl, sygn. 157, s. 101. 
19 apl, gwl, sygn. 394, sygn. 358.
20 Zbiór przepisów administracyjnych Królestwa Polskiego. Wydział Oświecenia, t. 3, warszawa 

1868, s. 167–169; apl, gwl, sygn. 158, s. 709.
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wileński kazimierz nahajewicz21. obowiązki dyrektorskie objął w wieku 47 lat, 
mając za sobą dwudziestoletni staż nauczycielski. włożył wiele wysiłku w sprawy 
oświatowe w województwie lubelskim22. w 1839 roku został przeniesiony na sta-
nowisko dyrektora gimnazjum w łukowie z powodu nieznanych bliżej problemów 
w szkole, wykrytych przez lojalistę, wizytatora bolesława hlebowicza23. dwaj po-
zostali dyrektorzy, wierni mikołajewskiemu systemowi szkolnemu, wrogo nasta-
wieni do polskości, nie byli polakami. piotr Sijanow (1839–1845), bez kwalifikacji 
pedagogicznych rodowity rosjanin, były wojskowy, narzucony był przez kuratora 
okręgu naukowego warszawskiego24. drugi – baron Jan kaulbars, dyrektor w la-
tach 1845–1851, był niemcem, zdymisjonowanym wyższym oficerem armii car-
skiej. dnia 1 lutego 1851 roku awansował i objął posadę dyrektora instytutu Szla-
checkiego w warszawie25. faktycznie szkołą za ich kadencji zarządzali inspektorzy26. 

Józef Skłodowski jako radca kolegialny objął stanowisko dyrektora gimna-
zjum gubernialnego w lublinie 1 lutego 1851 roku. pierwsze kontakty z oświatą 
lubelską tego pięćdziesięcioletniego pedagoga i przyrodnika okazały się niezwy-
kle trudne27. dostrzegł tu brak dobrze wykształconej kadry pedagogicznej i braki 
karności wśród grona profesorskiego oraz dyscypliny wśród uczniów. wizytując 

21 apl, gwl, sygn. 140, s. 2, 15; h. r a c z e k, Nauczyciele Wojewódzkiego Gimnazjum w Lu-
blinie..., s. 198–199; k. k o n a r s k i, Nasza szkoła. Księga pamiątkowa Warszawskiej Szkoły Real-
nej, t. 1: Dzieje Warszawskiej Szkoły Realnej, warszawa 1932, s. 322–324. 

22 apl, gwl, sygn. 140, s. 2, 15.
23 J. f r a n k o w s k i, Niszczenie szkół łukowskich po powstaniu listopadowym (1831–1852). Szkic 

historyczny, warszawa 1926, s. 22. 
24 Zbiór przepisów administracyjnych Królestwa Polskiego..., s. 255; apl, gwl, sygn. 149, s. 641, 

sygn. 160, s. 488, sygn. 180, s. 243, sygn. 330. piotr Syjanow, jako były wojskowy, nie miał żad-
nego przygotowania pedagogicznego, choć znał biegle języki polski, francuski i niemiecki. w la-
tach 1830–1831 służył w armii carskiej, wyróżniając się w wojnie z polskimi powstańcami. kil-
kakrotnie wykorzystywał urlopy z powodu choroby i różnych dolegliwości. Został zwolniony ze 
służby w 1845 roku. 

25 apl, gwl, sygn. 140, s. 71, sygn. 159, sygn. 265; r. p r z e g a l i ń s k i, Wspomnienia szkolne 
najstarszego wiekiem z b. wychowańców b. gimnazjum rosyjskiego w Lublinie, [w:] Pamiętnik zjaz-
du b. wychowańców Szkół Lubelskich, lublin 1926, s. 105–106, 117; J. f r a n k o w s k i, Dzieje Gim-
nazjum Siedleckiego..., s. 36–38. baron Jan kaulbars, zwolniony z wojska w 1838 roku, pełnił naj-
pierw obowiązki inspektora w gimnazjum gubernialnym w piotrkowie, a dwa lata później awan-
sował na dyrektora gimnazjum w łukowie.

26 apl, gwl, sygn. 159, s. 534, 577–578, sygn. 160, s. 488, 990–996, sygn. 265, s. 8. h. w i e r -
c i e ń s k i, Pamiętniki, lublin 1973, s. 75. bardzo często w takich przypadkach faktycznym kie-
rownikiem szkoły pozostawał inspektor, czyli zastępca dyrektora. w najtrudniejszych latach dla 
lubelskiej szkoły funkcję tę pełnili w latach 1840–1851 benedykt wierzbicki, w latach 1851–1856 
piotr Matuszewski, ówczesny wykładowca w gimnazjum, a w latach 1856–1861 Józef krasiński.

27 M. we ł n a - a d r i a n e k, Józef Skłodowski, dziad wielkiej..., s. 7; J. d o b r z a ń s k i, Życie umy-
słowe, szkolnictwo i oświata w połowie XIX w., [w:] Dzieje Lublina, t. 1, lublin 1965, s. 250; Z prze-
szłości dalekiej i bliskiej. Szkice z dziejów Lubelszczyzny, red. a. k o p r u k o w n i a k  i w. Ś l a d -
k o w s k i, lublin 1980, s. 181.
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pracownie szkolne, od razu zauważył, że były zaniedbane, niedostatecznie wypo-
sażone i zdekompletowane. okazując pozorną lojalność wobec rosyjskich władz 
oświatowych, miał przygotowany plan naprawy lubelskiego gimnazjum oraz szkol-
nictwa, który dzięki swemu gruntownemu wykształceniu i dużym zdolnościom 
organizacyjnym sukcesywnie i umiejętnie wprowadzał w życie28. 

do jego głównych obowiązków należał nadzór nad szkołą, personelem na-
uczycielskim oraz nad kształceniem i wychowaniem młodzieży. Szczególną uwa-
gę zwracał na konduitę grona pedagogicznego, sposób prowadzenia zajęć oraz po-
stępowanie wobec uczniów, a także na sprawowanie się uczniów mieszkających 
u nauczycieli i na sposób ich wychowywania. podlegał bezpośrednio kuratorowi 
onw, któremu zobowiązany był przedstawiać trzy razy do roku raporty o sta-
nie szkoły. ponadto corocznie do 1 sierpnia składał listy stanu służby wszystkich 
pracowników i urzędników gimnazjum29. Józef Skłodowski był zarazem zwierzch-
nikiem wszystkich szkół średnich i elementarnych na terenie województwa, a od 
1837 roku całej guberni lubelskiej30. organizował także, w drodze powoływania 
odpowiednich komisji, egzaminy dla osób kształcących się prywatnie. poddawa-
li się im kandydaci na nauczycieli elementarnych szkół prywatnych i państwo-
wych, na korepetytorów domowych, a także aspiranci do zawodu aptekarskiego. 
podczas posługi dyrektorskiej Skłodowskiego w lublinie patenty uzyskało łącz-
nie sto pięćdziesiąt osób. Skłodowski był także dyrektorem Szkoły realnej w lu-
blinie, która powstała w 1845 roku. Mieściła się w gmachu gimnazjum guber-
nialnego lubelskiego31. 

pracę na stanowisku dyrektorskim rozpoczął Skłodowski od doboru odpo-
wiedniej kadry nauczającej. Zwracał uwagę na patriotyczną postawę nauczycieli, 
oddanie dla młodzieży i kultywowanie wartości zakorzenionych w tradycji pol-
skiej. był to pewnego rodzaju ewenement, gdyż wiadomo, że w owym czasie sta-
nowiska dyrektorskie w szkolnictwie obsadzano byłymi wojskowymi bez kwa-
lifikacji do zawodu nauczycielskiego, bez przygotowania do pracy dydaktycznej 
i wychowawczej z młodzieżą. Często były to osoby zdeprawowane. dzięki sta-
raniom dyrektora Skłodowskiego udało się pozyskać do pracy w gimnazjum lu-

28 M. we ł n a - a d r i a n e k, Józef Skłodowski – Dyrektor..., s. 145–146.
29 Zbiór przepisów administracyjnych Królestwa Polskiego..., s. 165–167, 255; J. d o b r z a ń s k i, 

Oświata i szkolnictwo w Królestwie Polskim po upadku powstania listopadowego, [w:] Historia wy-
chowania, t. 2, red. ł. k u r d y b a c h, warszawa 1968, s. 329. 

30 Zbiór przepisów administracyjnych Królestwa Polskiego..., s. 151.
31 J. d o b r z a ń s k i, Życie umysłowe, szkolnictwo i oświata w I połowie XIX w., [w:] Dzieje Lu-

blina, t. 1, lublin 1965, s. 250; a. g r y c h o w s k i, Lublin i Lubelszczyzna w życiu i twórczości pisa-
rzy polskich od średniowiecza do 1968 r., lublin 1974, s. 157; i d e m, Lublin w życiu i twórczości pi-
sarzy polskich, lublin 1965, s. 120; M. we ł n a - a d r i a n e k, Józef Skłodowski, dziad wielkiej..., s. 7. 
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dzi z odpowiednimi kwalifikacjami, cieszących się w swoich środowiskach uzna-
niem. byli wśród nich między innymi wybitni nauczyciele nauk przyrodniczych 
i matematyczno-fizycznych: Jakub daniewski, Julian doborzyński, Józef łapiński, 
aleksander tołwiński i ludwik wasilkowski32. w gronie nauczycielskim znalazło 
się też wielu znakomitych nauczycieli innych dziedzin33: feliks Jezierski – profesor 
nauk filologicznych34, łukasz koncewicz – profesor języków starożytnych (łaciń-
skiego i greckiego)35, paweł dębowski – profesor historii36, oraz uwielbiany przez 
uczniów aleksander gostkowski – profesor fizyki i matematyki37. legitymowali 
się oni dyplomami renomowanych uniwersytetów rosyjskich i niemieckich: war-
szawskiego, petersburskiego, moskiewskiego, wileńskiego, wrocławskiego i ber-
lińskiego38. dzięki doborowi kompetentnych nauczycieli gimnazjum gubernial-
ne w lublinie szybko rozkwitło i mogło śmiało współzawodniczyć z odpowied-
nimi placówkami warszawy i krakowa39. 

SZkolna biblioteka

kolejnym celem dyrektora Skłodowskiego było zorganizowanie nowoczesnej 
szkolnej biblioteki, do czego przywiązywał dużą wagę. pozostawione w starym 
gmachu gimnazjalnym zbiory naukowe niszczały z powodu panującej wilgoci 
i braku miejsca, gdyż były układane przy ścianach budynku40. ubolewał nad zde-
kompletowaniem księgozbiorów oraz ich niestaranną dokumentacją, pełną błę-
dów i pomyłek w nazwiskach autorów i tytułach dzieł. w takim stanie zastał bi-

32 M. we ł n a - a d r i a n e k, Józef Skłodowski, dziad wielkiej..., s. 7; b. p r u s, Notatki z Lublina, 
„tygodnik ilustrowany” 1911, nr 5, s. 87.

33 h. r a c z e k, Gimnazjum Lubelskie w okresie międzypowstaniowym (1831–1863)..., s. 107. Zob. 
o roli inteligencji w xix wieku J. J e d l i c k i, Błędne koło 1832–1864, warszawa 2008, s. 219–243. 

34 apl, gwl, sygn. 160, s. 640, sygn. 195; h. wó j c i c k i, W szkołach przed pół wiekiem, kra-
ków 1912, s. 26; h. w i e r c i e ń s k i, Pamiętniki, s. 72–73; a. M a s s a l s k i, Nauczyciele szkół śred-
nich w Kielcach w roku 1845, „przegląd historyczno-oświatowy” 1980, r. 23, s. 36. 

35 apl, gwl, sygn. 138; M. p l e z i a, Koncewicz Łukasz, [w:] pSb, t. xiii, pod red. h. M a r -
k i e w i c z a, warszawa–kraków 1967–1968, s. 489; r. p r z e g a l i ń s k i, Wspomnienia szkolne..., 
s. 108–109; h. w i e r c i e ń s k i, Pamiętniki, s. 77. 

36 apl, gwl, sygn. 160, s. 1097–1101; h. w i e r c i e ń s k i, Pamiętniki, s. 73. h. wó j c i c k i, op. 
cit., s. 16, 26; i. b a r a n o w s k i, Pamiętniki (1840–1862), wyd. a. wr z o s e k, „rocznik poznański 
towarzystwa przyjaciół nauk” 1923, t. 49, s. 35. 

37 apl, gwl, sygn. 159, s. 195–96; ks. J. w ł a d z i ń s k i, Pamięci prof. A. Gostkowskiego, [w:] 
Pamiętnik zjazdu b. wychowańców..., s. 89–90.

38 apl, gwl, sygn. 115, sygn. 195, sygn. 140, s. 19, sygn. 160, s. 1097–1101. 
39 k. tu ł o d z i e c k i, Zarys historyczny powstania i rozwoju szkół lubelskich, [w:] Pamiętnik 

zjazdu b. wychowańców..., s. 84; M. we ł n a - a d r i a n e k, Józef Skłodowski – Dyrektor..., s. 146. 
40 apl, gwl sygn. 65, sygn. 77. h. r a c z e k, Gimnazjum Lubelskie w okresie międzypowsta-

niowym (1831–1863)..., s. 110. 
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bliotekę po swoim poprzedniku baronie kaulbarsie. nie należało do rzadkości, 
że jedno dzieło było odnotowane dwa, a nawet trzy razy, co zwiększało liczbę eg-
zemplarzy. Za podstawę swojej pracy przyjął ocalały inwentarz biblioteczny spo-
rządzony przez byłego dyrektora gimnazjum ignacego neuburga41. 

biblioteka szkolna nie była wyposażona w makiety zabytków historycznych ani 
pomoce dydaktyczne dotyczące starożytnych i średniowiecznych militariów. od-
czuwano również brak map i atlasów. w dydaktyce wykorzystywano wydawnic-
twa niemieckie. polskie były jedynie mapy Józefa herknera – medaliera, litogra-
fa, który w 1853 roku wykonał techniką litograficzną mapy królestwa polskiego42. 
ponieważ w planach dyrektora biblioteka miała stanowić integralną część szkoły, 
Skłodowski podjął się ustalenia braków, a następnie odzyskania utraconych eg-
zemplarzy, co wymagało długich lat pracy 43. nie cofnął się przed niczym, aby od-
zyskać utracone pozycje. początkowo zwrócił się z prośbą o pomoc do byłego bi-
bliotekarza łukasza koncewicza, emerytowanego nauczyciela greki i łaciny, który 
jako warunek postawił udzielanie lekcji prywatnych oraz godziwe wynagrodzenie. 
okazało się jednak, że dyrektor Skłodowski za braki pozostawione w księgozbio-
rze obciążył koncewicza kwotą 636 rubli, a więc sumą przewyższającą jego rocz-
ną profesorską emeryturę. ponieważ nie dysponował funduszami na katalogowa-
nie zbiorów, rozmiłowany w książkach dyrektor osobiście podjął się tych prac44. 

w ciągu dwóch lat (1852–1854) uporządkował szkolne archiwum i zbiory bi-
blioteczne, założył nowe inwentarze, aneksy, opracował pierwszy katalog kartko-
wy (alfabetyczny). wzbogacił bibliotekę o liczne książki, czasopisma, zbiory map, 
materiały graficzne oraz druki z xvi i xvii wieku. Zbiory zwiększyły się do dzie-
sięciu tysięcy tomów. Zbiory naukowe zostały poddane konserwacji i umieszczo-
ne w odpowiednim pomieszczeniu. wielu starań wymagało zgromadzenie odpo-
wiedniej ilości różnego rodzaju obiektów, niezbędnych do prowadzenia zajęć lek-
cyjnych, i zdobycie umiejętności posługiwania się nimi przez uczniów podczas 
procesu dydaktycznego z zakresu fizyki, chemii i mineralogii. o tym, jak bar-
dzo zależało na tym dyrektorowi, może świadczyć fakt, że w 1852 roku sprowa-
dził z warszawy introligatora Markusa wildemanna45. po latach bronisław Znato-
wicz, wychowanek szkoły, w swoich wspomnieniach napisał, że biblioteka licealna 

41 M. a d r i a n e k, Po trzykroć książki. Z historii lubelskich księgozbiorów, „biuletyn bibliotecz-
ny uMCS” 1978, nr 4, s. 12. 

42 h. w i e r c i e ń s k i, Pamiętniki, s. 82.
43 Słownik biograficzny miasta Lublina, t. 1, s. 240.
44 M. a d r i a n e k, Pierwsza oficjalna instrukcja katalogowania alfabetycznego w bibliotekach 

polskich, „przegląd biblioteczny” 1974, z. 2, s. 166; M. we ł n a - a d r i a n e k, Józef Skłodowski, 
dziad wielkiej..., s. 7. 

45 Słownik biograficzny miasta Lublina, t. 1, s. 240;  M. a d r i a n e k, Pierwsza oficjalna instruk-
cja katalogowania alfabetycznego..., s. 166; e a d e m, Skłodowski Józef, s. 198.
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była obficie zaopatrzona w literaturę polską, a on sam był jej stałym czytelnikiem. 
wypożyczał takie lektury, jak: Wojna chocimska wacława potockiego, przekłady 
Jana kochanowskiego i niektóre utwory ignacego krasickiego46. 

dyrektor Skłodowski opiekował się gimnazjalnym muzeum historii natural-
nej oraz gabinetami chemicznym i fizycznym. kiedy zaangażował się w budowę 
nowego gmachu dla gimnazjum, w 1856 roku był zmuszony uporządkowaną bi-
bliotekę przekazać nauczycielowi łaciny konstantemu Jezierskiemu. powierzone 
mu obowiązki Jezierski pełnił do 1862 roku47. 

dzięki staraniom Skłodowskiego gimnazjalna biblioteka stała się wkrótce bar-
dzo ważną i użyteczną placówką dla uczniów i personelu nauczycielskiego gim-
nazjum. biblioteczne zasoby książkowe i czasopiśmiennicze pozwalały dyrek-
torowi realizować główne cele, jakimi były ambitny i patriotyczny program na-
uczania, prowadzenie prac badawczych związanych przede wszystkim z potrze-
bami szkolnictwa oraz zawodowe szkolenie nauczycieli. na podstawie zachowa-
nych sprawozdań można stwierdzić, że grono profesorskie prowadziło wykłady 
dzięki zasobom szkolnej biblioteki48. aż do 1862 roku pozostawała ona jeszcze 
w starym budynku, sala przeznaczona na systematycznie powiększający się księ-
gozbiór nie była bowiem jeszcze ukończona49. dyrektor Skłodowski stworzył bi-
bliotekę, która stała się największym zakładem naukowym, a zarazem pierwszą 
publiczną czytelnią dla mieszkańców lublina, zdobywając wysoką pozycję w ca-
łym królestwie polskim50. 

wiZytaCJe urZędników pańStwowyCh w giMnaZJuM 

ważnym wydarzeniem w życiu pedagogicznym dyrektora Skłodowskiego 
były coroczne, odbywające się pod koniec roku szkolnego wizytacje urzędników 
państwowych z warszawy, którzy przyjeżdżali do lublina. ich przyjazd poruszał 
nie tylko uczniów, ale i całe grono nauczycielskie gimnazjum gubernialnego51. 

46 b. Z n a t o w i c z, Szkoła polska przed czterdziestu pięciu laty, „biblioteka warszawska”, t. 3, 
warszawa 1909, s. 549.

47 apl, gwl, sygn. 115, sygn. 195.
48 M. a d r i a n e k, Po trzykroć książki..., s. 13.
49 apl, gwl, sygn. 160, s. 1024–1025; h. r a c z e k, Gimnazjum Lubelskie w okresie między-

powstaniowym (1831–1863)..., s. 117. 
50 Słownik biograficzny miasta Lublina, t. 1, s. 240.
51 apl, gwl, sygn. 158, sygn. 159. w gimnazjum lubelskim bywał onufry lewicki, który 

w protokole z 20 lipca 1838 roku nie krył swojego zadowolenia z gorliwego pełnienia obowiązków 
pod względem wykładanych nauk oraz dozorowania uczniów w szkole i poza nią. Jego ponowny 
przyjazd do gimnazjum 10 czerwca 1841 roku również pozostawił pozytywne świadectwo o po-
stępach uczniów w nauce i sprawowaniu się. wizytator zwiedził wszystkie klasy oraz gimnazjalną 
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w dniach 11–23 czerwca 1852 roku szkołę wizytował radca stanu Józef Szmacz-
niński, który zapisał w księdze wizytatorskiej pochlebne zdania o moralnym pro-
wadzeniu i dozorze nad młodzieżą szkolną52. w raporcie sporządzonym w dniach 
11–17 maja 1853 roku przez radcę stanu Józefa korzeniowskiego stwierdzamy, że 
wizytator szkół onw w księdze wizyt także wyrażał się pochlebnie o „moralnym 
prowadzeniu młodzieży i odpowiednim nad nią dozorze i jak również o zadowa-
lającej w ogóle korzyści uczniów i pracowitości Zgromadzenia nauczycielskiego”53. 

w 1857 roku inspekcję szkoły w starym gmachu przeprowadził ówczesny mini-
ster oświecenia awraam norow. dwa tygodnie przed jego przyjazdem myto pod-
łogi, okna i ławki, w klasach odkurzano ściany i sufity. wizytacja ta była bardzo 
ważna dla dyrektora. wykorzystując pobyt ministra w gimnazjum, chciał on wy-
jednać od niego fundusze na budowę nowego gmachu. Minister wyraził dyrekto-
rowi swe zadowolenie, podziękował za dobre kierowanie powierzoną mu insty-
tucją oraz obiecał przyspieszyć decyzje o budowie nowej siedziby szkoły. dyrek-
tor Skłodowski zabiegał o to od pierwszej chwili pobytu w lublinie. budowa no-
wego gmachu stała się dla niego najważniejszym wyzwaniem54.

budowa gMaChu giMnaZJalnego w lublinie 

Stary przykatedralny gmach gimnazjum (obecnie siedziba archiwum pań-
stwowego w lublinie przy ul. Jezuickiej 13) był pozostałością po wielkim niegdyś 
kompleksie zabudowań jezuickich. na cele szkolne był przeznaczony od odległych 
czasów55. wybudowany w xvii wieku gmach wymagał częstych remontów, któ-
re okazywały się wystarczające tylko na krótko. w latach 1831–1857 budynek był 
poważnie zniszczony i wymagał kapitalnego remontu. kolejni dyrektorzy gim-
nazjum widzieli konieczność wybudowania nowej siedziby i czynili w tym kie-
runku wiele starań, ale wciąż brakowało środków na realizację kosztownej inwe-
stycji. dopiero Skłodowskiemu udało się w 1853 roku przekonać rosyjskie wła-
dze oświatowe, by wyasygnowały kwoty niezbędne do rozpoczęcia starań o bu-
dowę nowego gmachu56. 

w gmachu pojezuickim, brudnym i zniszczonym, na pierwszym i drugim 
piętrze znajdowały się klasy gimnazjalne, kancelaria i mieszkanie dyrektora, na 

bibliotekę. wszystko zastał w należytym porządku i czystości. wizytacje przeprowadzili również 
inni wizytatorzy: Jan radomiński, bolesław hlebowicz, Józef korzeniowski oraz Józef Smaczniński. 

52 apl, gwl, sygn. 160, s. 58.
53 Ibid., s. 29.
54 h. wó j c i c k i, op. cit., s. 23–24.
55 apl, gwl, sygn. 104, s. 201.
56 apl, gwl, sygn. 64. 
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trzecim piętrze – cztery klasy Szkoły realnej oraz gabinety fizyczny i chemicz-
ny57. dolne pomieszczenia gimnazjalne składały się z piwnicy, piekarni, mieszka-
nia stróża oraz dwóch izb przeznaczonych na skład drewna dla dyrektora i gim-
nazjum. najbardziej zaniedbanymi pomieszczeniami były piekarnia i izba miesz-
kalna stróża. na drugim piętrze mieściły się mieszkanie dyrektora, kancelaria, ar-
chiwum, biblioteka, sala do uroczystych posiedzeń dla nauczycieli oraz sala lek-
cyjna dla klasy trzeciej. Mieszkanie dyrektora składało się z pięciu pokoi i kuchni. 
Cztery pokoje zajmował dyrektor z rodziną, piąty pokój zaś połączony był z kuch-
nią. pomieszczenia te nie miały oddzielnego wejścia, do mieszkania bowiem pro-
wadził tylko jeden „ogólny wchowek z korytarza”. bez możliwości rozdzielenia 
pomieszczeń nie można było przeprowadzić cząstkowych reperacji. Mieszkanie 
nienaprawiane przez kilkanaście lat nie nadawało się do użytku. wszystkie izby 
wymagały odnowienia i pomalowania58. 

kiedy w 1851 roku Józef Skłodowski objął stanowisko dyrektora gimnazjum, 
zastał w swoim mieszkaniu zupełnie nienadającą się do użytku dymiącą kuchnię 
angielską i wybite przez burzę gradową w maju tego roku szyby. największy pro-
blem pojawił się wiosną 1852 roku, gdy okazało się, że zewnętrzne ściany gmachu 
grożą zawaleniem. niedługo po zakończeniu pierwszego semestru, podczas ferii, 
dyrektor poinformował kuratora onw pawła Muchanowa, że spadający kamień, 
który odpadł z jednej ze ścian, omal nie zabił przechodzącego obok niej ucznia klasy 
trzeciej romanowskiego. w reskrypcie kuratorskim z czerwca tego roku dyrektor 
uzyskał zapewnienie, że w czasie zbliżających się wakacji zostaną przeprowadzone 
prace remontowe wszystkich pomieszczeń i murów zewnętrznych. w październi-
ku polecono również wykonać trzydzieści cztery lufciki w salach szkolnych. prace 
zostały zakończone dopiero w maju następnego roku, gdyż jesienią okna „zalepio-
no” na zimę. dyrektor Skłodowski polecił budowniczemu rządu gubernialnego 
lubelskiego sporządzić dokładny opis stanu zaawansowania robót59. 

na początku 1854 roku kosztorys remontu był gotowy. opiewał na sumę 1075 
rubli 79 kopiejek. niebawem Skłodowski otrzymał od kuratora Muchanowa pro-
jekt budowy nowego gmachu, opracowany przez inżyniera Juliana ankiewicza 
na wzór jednej ze szkół warszawskich, zwanej instytutem Szlacheckim60. kurator 
mianował Skłodowskiego członkiem komitetu nadzoru budowy w przekona-
niu, że „dyrektor powołany jedynie dobrem instytucji pod zwierzchnictwem jego 

57 h. wó j c i c k i, op. cit., s. 5.
58 apl, gwl, sygn. 63. 
59 l. S z y m a ń s k i, Higiena i wychowanie fizyczne w szkolnictwie ogólnokształcącym w Króle-

stwie Polskim 1815–1915, wrocław 1979, s. 69–70. 
60 h. S a d a j, Z dziejów budowy gimnazjum męskiego w Lublinie, „rocznik ogniska nauczy-

cielskiego w lublinie” 1972, t. 4, s. 11.
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pozostającej do ścisłego wykonywania poruczonych komitetowi czynności usilnie 
przykładać się będzie”61. po zapoznaniu się z projektem Skłodowski poczynił do 
niego szczegółowe uwagi. przede wszystkim ustosunkował się do rozplanowania 
izb lekcyjnych i pokoi mieszkalnych. wykazał, że brakuje pomieszczeń na przecho-
wywanie produktów żywnościowych dla potrzeb pensjonatu, spiżarni przy miesz-
kaniach pracowników, piwnic, składu na opał i wozowni. Sale lekcyjne ocenił jako 
ciasne, „bo nawet 50 uczniów nie będą mogły wygodnie w sobie pomieścić”. wy-
raził także swoje niezadowolenie z wyznaczenia sali przewidzianej na kancelarię. 
Zaopiniowany przez siebie plan budowy złożył najpierw miejscowemu guberna-
torowi w celu uczynienia uwag przez niego, po czym odesłał kuratorowi do war-
szawy 62. w maju 1855 roku Skłodowski przedstawił swój projekt wyremontowania 
sali aresztanckiej z przeznaczeniem jej na kancelarię. Stosowniejszym miejscem na 
areszt mógłby być, jego zdaniem, gabinet dyrektora, gdyż okna tego pomieszcze-
nia wychodziły na dziedziniec. ułatwiłoby to dozór szkolny i umożliwiło kontro-
lowanie uczniów podczas zajęć. dotychczasowa sala, z oknami wychodzącymi na 
ulicę, była niedogodna także z tego powodu, iż bici i zamknięci w areszcie ucznio-
wie swoimi krzykami powodowali, że przed gmachem gromadzili się przechodnie. 

Sprawa nabycia placu pod budowę gimnazjum była przedmiotem obrad rządu 
gubernialnego lubelskiego w styczniu 1856 roku63. w lipcu 1856 roku, po wcze-
śniejszym dokonaniu pomiarów i zbadaniu przydatności gruntu przez inżynie-
ra gubernialnego miasta lublina feliksa bieczyńskiego, został wytyczony obszar 
placu, położonego przy ul. namiestnikowskiej (obecnie narutowicza) i pl. bry-
gidkowskim, na którym odbywały się wówczas targi i jarmarki64. decyzja rady 
administracyjnej królestwa polskiego o rozpoczęciu budowy zapadła 26 lutego 
1857 roku. Zgodnie z treścią uchwały rgl rada administracyjna postanowiła 
odsprzedać wytyczony plac65. akt kupna-sprzedaży został zawarty w lublinie 27 
czerwca 1857 roku przez Józefa białobłockiego, prezydenta miasta lublina, i Jó-
zefa Skłodowskiego, dyrektora gimnazjum. ostatecznie prace budowlane rozpo-
częły się latem 1857 roku66. 

wmurowanie i poświęcenie kamienia węgielnego w dniu 12 listopada 1857 
roku zbiegło się z trzema dniami wolnymi od nauki. na uroczystość przyjechał 
specjalnie kurator Muchanow, postrach personelu nauczycielskiego i młodzie-

61 M. we ł n a - a d r i a n e k, Józef Skłodowski, dziad wielkiej..., s. 7.
62 h. S a d a j, Z dziejów budowy gimnazjum..., s. 11.
63 Ibid., s. 13. 
64 apl, Magistrat Miasta lublina, sygn. 629.
65 Ibidem.
66 h. S a d a j, Z dziejów budowy gimnazjum..., s. 13.
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ży szkolnej, którą nieubłaganie prześladował i karał aresztem67. po blisko dwóch 
latach, 11 września 1859 roku, gimnazjum gubernialne lubelskie wraz z interna-
tem zostało przeniesione do dużego nowego gmachu, który nie graniczył z żadną 
inną budowlą miejską68. w lubelskiej katedrze w dniu rozpoczęcia roku szkolne-
go zostało odprawione nabożeństwo, po czym wszyscy uczniowie, ustawieni we-
dług klas, pod wodzą inspektora i nauczycieli, pomaszerowali do kościoła powi-
zytkowskiego, niemal sąsiadującego ze szkołą. tam odbyło się drugie nabożeń-
stwo, a po nim nastąpiło uroczyste poświęcenie nowego gmachu. po wprowadze-
niu uczniów do szkoły i rozmieszczeniu ich w salach lekcyjnych rozpoczęto nowy 
rok szkolny 1859/186069. 

nowy gmach imponował swoimi rozmiarami. od razu stał się wizytówką 
gubernialnego miasta. był na owe czasy funkcjonalnie przygotowany do potrzeb 
szkoły. Zapewniał dobre warunki pracy. Sale były wysokie, jasne, korytarze sze-
rokie. dwa frontowe wejścia zwiększały bezpieczeństwo kilkuset osób przebywa-
jących w ciągu dnia w budynku. w razie zagrożenia można było go opuścić przez 
niezakratowane okna na niewysokim parterze. bogato wyposażone były pracow-
nie naukowe, księgozbiór szkolnej biblioteki liczył na początku lat sześćdziesią-
tych blisko osiemnaście tysięcy książek70. w wydzielonej wschodniej części gma-
chu mieścił się pensjonat dla około stu uczniów71. gmach przy ul. namiestnikow-
skiej był na tyle atrakcyjny, że dawał możliwości organizowania publicznych zgro-
madzeń, zebrań towarzystw rolniczych oraz spotkań o charakterze towarzyskim, 

67 h. wó j c i c k i, op. cit., s. 23–24; a. k r a u s h a r, Kartki z pamiętnika Alkara. Czasy szkolne 
przed rokiem 1861, t. 1, kraków 1910, s. 19; M. d e n y s, M. w y s z k o w s k i, Lublin i okolice. Prze-
wodnik, lublin 2000, s. 90. Szkołę wzniósł architekt Julian ankiewicz według projektu antonie-
go Sulimowskiego, budowniczego okręgu naukowego. J. k o w a l c z y k, Lublin. Przewodnik tury-
styczny, lublin 2001, s. 59. 

68 apl, gwl, sygn. 64.
69 w. to ł w i ń s k i, Historia szkół lubelskich, [w:] Pamiętnik zjazdu b. wychowańców..., s. 25.
70 Ibidem; b. Z n a t o w i c z, op. cit., s. 544. nowy gmach gimnazjum gubernialnego w lublinie 

miał dwa fronty: jeden zwrócony w stronę placu naprzeciwko teatru, obok kościoła powizytkow-
skiego, drugi w stronę ul. namiestnikowskiej. do głównego wejścia, znajdującego się w pierwszym 
froncie, prowadził przedsionek, który łączył się z korytarzem wiodącym przez całe dolne piętro. 
dalej ciąg komunikacyjny przecinał dziedziniec gospodarczy i obszerniejszy dziedziniec, na któ-
rym młodzież spędzała wolny czas na przerwach między lekcjami, wreszcie przez bramę, znajdu-
jącą się na drugim końcu gmachu, wychodził na ul. namiestnikowską. na dziedzińcu szkolnym 
była studnia, która ciągle się psuła i z powodu złej konstrukcji była mało użyteczna. po obu stro-
nach korytarza nad żelaznymi hakami do wieszania ubrań umieszczono trzysta tabliczek z nume-
rami uczniów. podczas niepogody, kiedy nie można było korzystać z dużego zadrzewionego dzie-
dzińca, na którym znajdowały się przyrządy gimnastyczne, do zabaw i przechadzek w przerwie 
między lekcjami służył korytarz. 

71 h. S a d a j, Z dziejów budowy gimnazjum..., s. 13. 
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np. związanych z uroczystym zakończeniem roku szkolnego72. powstały wówczas 
budynek służy nieprzerwanie kolejnym pokoleniom młodych lublinian, zachowu-
jąc swoje pierwotne edukacyjne przeznaczenie. 

prZySięga wiernoŚCi i poSłuSZeńStwa na poSadZie rZądoweJ

Zgodnie z ustawodawstwem obowiązującym w królestwie polskim po 1831 
roku każda osoba obejmująca stanowisko urzędnicze musiała złożyć przysięgę 
wierności. Jak wynika z naszych badań nad tekstami przysięgi, które udało nam 
się zebrać na podstawie materiałów rękopiśmiennych przechowywanych w archi-
wum państwowym w lublinie, możemy stwierdzić, że rota przysięgi była iden-
tyczna dla wszystkich kategorii urzędników państwowych, od nauczycieli poczy-
nając, na burmistrzach miast, urzędnikach szczebla komisji wojewódzkiej i du-
chownych kończąc73. osoba składająca przysięgę zobowiązywała się do następu-
jących rzeczy: 

[...] wiernie i nieobłudnie służyć, i we wszystkim być posłusznym, nie szczędzić ży-
cia mego do ostatniej kropli krwi we wszystko do wySokiego Jego CeSarSkieJ 
MoŚCi Samowładztwa, potęgi i władzy należące prawa i prerogatywy, postanowione 
i w przyszłości postanowić się mające, podług najściślejszego pojęcia, mocy i możliwości 
przestrzegać i bronić, a nadto wszelką miarą starać się popierać wszystko, co tylko Jego 
CeSarSkieJ MoŚCi wiernie służyć i dobra państwa we wszystkich wypadkach doty-
czyć może; o uszczerbku zaś dobra Jego CeSarSkieJ MoŚCi, szkodzie i stracie, sko-
ro się o tem dowiem, nie tylko wcześnie oznajmiać, lecz oraz wszelkimi środkami od-
wracać i dopuszczać starać się, i każdą powierzoną tajemnicę ściśle zachowywać będę, 
a poruczony i włożony na mnie urząd, tak według niniejszej (ogólnej jako i szczególnej) 
przepisanej i od czasu do czasu w Jego CeSarSkieJ MoŚCi imieniu przez przełożo-
nych nade mną zwierzchników, postawionych instrukcji, regulaminów ukazów, należy-
cie podług sumienia mego sprawować, a dla własnej korzyści, pokrewieństwa, przyjaźni 

72 apl, gwl, sygn. 64; b. Z n a t o w i c z, op. cit., s. 543. Za zgodą kuratorską dyrektor gimna-
zjum zezwolił baronowi rastawieckiemu, który w kwietniu 1860 roku przewodniczył Zgromadze-
niu obywatelskiemu przy wyborze urzędników do towarzystwa kredytowego, aby wydał w gma-
chu szkoły obiad obywatelski. w czerwcu 1860 roku w sali jadalnej pensjonatu odbyła się wystawa  
dla oddziałów płodów i wyrobów. w ostatnich dniach sierpnia 1860 roku w gmachu gimnazjal-
nym miała miejsce pierwsza w królestwie wystawa przemysłowo-rolnicza, urządzona staraniem 
towarzystwa rolniczego, uroczyście otwarta przez jej prezesa, andrzeja Zamoyskiego. dom Zle-
ceń rolników nadwiślańskich, mający pozwolenie od p.o. namiestnika gen. lüdersa, za zgodą dy-
rektora Skłodowskiego gościł w styczniu 1862 roku akcjonariuszy. obecnie mieści się w nim in-
stytut pedagogiki uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w lublinie.

73 apl, rząd gubernialny lubelski (1837–1866) [dalej: rgl], sygn. 2324, akta osobowe burmi-
strza teodora Żyburskiego; apl, gwl, sygn. 111. 
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i nienawiści, przeciw obowiązkowi swemu i przysiędze nie postępować, a tak się zacho-
wywać i postępować, jak wiernemu Jego CeSarSkieJ MoŚCi poddanemu przystoi 
i należy; a jako ja przed bogiem i strasznym Jego Sądem z tego zawsze zdać sprawę mogę, 
tak mi panie boże na duszy i na ciele dopomóż. na dokończenie tej mojej przysięgi, ca-
łuję słowa i krzyż Zbawiciela mego. amen74.

Z roty przysięgi wynika, że na wszystkich, którzy obejmowali posadę rządową, 
w tym na nauczycieli, nakładano obowiązek całkowitego posłuszeństwa władzy 
zwierzchniej. przysięga była tak sformułowana, co wynika z cytatu, że w pewnych 
sytuacjach czyniła ich delatorami. w okresie międzypowstaniowym, niezależnie 
od homagialnego charakteru przysięgi, z czasem stawiała ona składającego ją przed 
trudnym wyborem: informować władzę zwierzchnią o wszelkich „wrogich” wobec 
niej przedsięwzięciach, podejmowanych przez otoczenie lub różne grupy społecz-
ne, czy nie informować?75 osoby, które w swoich aktach szkolnych nie miały do-
wodu złożenia przysięgi, musiały składać pisemne własnoręcznie podpisane de-
klaracje, że dopełnili tego w innym miejscu. deklaracje, potwierdzone przez dy-
rektora, przesyłano kuratorowi Mikołajowi okuniewowi do warszawy76. tej tre-
ści przysięgę złożył także dyrektor Skłodowski, potwierdzając to swoim podpisem. 

Z rozkazu namiestnika królestwa reskryptem dyrektora głównego prezydują-
cego w komisji rządowej Spraw wewnętrznych i duchowych z 26 lutego/10 marca 
1855 roku w całym królestwie polskim ogłoszony został Manifest najwyższy, któ-
ry informował o zgonie cesarza i króla Mikołaja i oraz wstąpieniu na tron alek-
sandra ii. Manifest nakazywał odebranie przysięgi na wierność poddaństwa naj-
jaśniejszemu Cesarzowi i naznaczył termin jej wykonania w dniu 13 marca, dla 
poszczególnych wyznań w ich kościołach. korpus profesorski i uczniowie gim-
nazjum gubernialnego mieli złożyć przysięgę o godzinie 12 w kościele katedral-
nym w lublinie, gdzie został im odczytany Manifest. po jego odczytaniu wszyscy 
uczestnicy tej uroczystości potwierdzili złożoną przysięgę własnoręcznym podpi-
sem w obecności dyrektora Skłodowskiego77. 

74 Ibid., s. 34.
75 Ibid., s. 55–56. w aktach gimnazjalnych zachowały się informacje, że jeszcze w grudniu 1848 

roku nie wszyscy nauczyciele dopełnili obowiązku złożenia przysięgi (byli to: feliks kirkor, feliks 
Jezierski, Marceli Jarnuszewski, Józef górski, ludwik wasilkowski i konstanty Morawski). dy-
rektor gimnazjum, baron Jan von kaulbars, powiadomił Magistrat Miasta lublina, by aktu tego 
dokonać w biurze magistrackim.

76 Ibid., s. 75, 79. reskrypt kuratora okręgu naukowego warszawskiego z 22 maja 1849 roku, 
przypominający nauczycielom o obowiązku składania deklaracji lojalności, świadczy o tym, że  
z bliżej nieznanych nam powodów nie wszyscy dopełnili tego obowiązku.

77 Ibid., s. 121–126. Spośród wszystkich nauczycieli z powodu choroby zabrakło tylko piotra 
Maruszewskiego. „Słabość zdrowotna” i zakaz opuszczania domu były powodem, że nie złożyło 
wymaganej przysięgi dziesięciu gimnazjalistów; byli to z klasy ii kazimierz urbański i tomasz 
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penSJe nauCZyCielSkie 

wysokość pensji zależała od dwóch czynników: od zajmowanego stanowiska 
i wykładanego przedmiotu oraz od narodowości. nauczyciel w królestwie miał 
status słabo płatnego urzędnika państwowego. Z materiałów archiwalnych wyni-
ka, że nauczyciele pobierali wynagrodzenie różnej wysokości. dla polaków waha-
ło się od 200 rubli do 750 rubli rocznie78. wyraźnie preferowano rosjan, którym 
przydzielono specjalny dodatek ad personam wynoszący dla dyrektora 350 rubli, 
a dla nauczycieli 100 rubli rocznie79. ponadto rosjanom przysługiwał zwrot kosz-
tów przejazdu i zakwaterowania. Zróżnicowanie to było wyrazem dążenia rosyj-
skich władz oświatowych do wprowadzenia do szkół średniego szczebla jak naj-
większej liczby nauczycieli z Cesarstwa rosyjskiego, aby stworzyć lepsze warun-
ki do nauki języka rosyjskiego w szkołach królestwa, co w konsekwencji miało 
służyć planowanej rusyfikacji szkolnictwa80. 

dyrektor Skłodowski z racji zajmowanego stanowiska pobierał gażę wyno-
szącą 1050 rubli rocznie81. równocześnie pełnił funkcje dyrektora Szkoły realnej 
i opiekuna szkół niższego szczebla w całej guberni lubelskiej82. Z mocy obowiązu-
jącej ustawy zajmował wraz z rodziną mieszkanie służbowe w gmachu gimnazjal-
nym83. poprawa uposażenia nauczycieli w królestwie nastąpiła w związku z refor-
mą szkolnictwa, przeprowadzoną przez margrabiego aleksandra wielopolskiego 
w 1861 roku. Zarobki dyrektora Skłodowskiego wzrosły o 150 rubli, inspektora  
o 25 rubli, pozostałym nauczycielom od 40 do 110 rubli rocznie84. dla porówna-
nia w analogicznym okresie pensja urzędnika średniego szczebla administracji  
państwowej, np. burmistrza, wahała się od 90 do 450 rubli85.

witkowski, z klasy iii henryk dunin i damian poznański, z klasy iv Mieczysław hryniewiecki, 
władysław kiełczewski i gustaw wasilkowski, z klasy v adolf rakowski, aleksander Skrzyński 
i aleksander Zwierzchowski – ośmiu uczniów ze Szkoły realnej. nauczyciele i uczniowie wyzna-
nia prawosławnego i ewangelickiego przysięgę złożyli w swoich kościołach wyznaniowych.

78 apl, gwl, sygn. 115, sygn. 195. 
79 k. p o z n a ń s k i, Walka caratu ze szkołą polską w Królestwie Polskim w latach 1831–1870. Ma-

teriały źródłoznawcze, warszawa 1993, s. 466, 480; h. r a c z e k, Gimnazjum Lubelskie w okresie 
międzypowstaniowym (1831–1863)..., s. 106–107, 112. 

80 h. r a c z e k, Nauczyciele Wojewódzkiego Gimnazjum w Lublinie..., s. 200–201.
81 apl, gwl, sygn. 160, s. 1097–1101.
82 apl, gwl, sygn. 115, sygn. 195.
83 apl, gwl, sygn. 64. 
84 k. p o z n a ń s k i, Walka caratu ze szkołą polską w Królestwie Polskim..., s. 466, 480; h. r a -

c z e k, Gimnazjum Lubelskie w okresie międzypowstaniowym (1831–1863)..., s. 106–107, 112. 
85 apl, rgl, sygn. 527, akta osobowe burmistrza wincentego gorazdowskiego; apl, rgl, 

sygn. 1181, akta osobowe burmistrza augustyna Marewicza. 
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ŻyCie CodZienne w giMnaZJuM gubernialnyM 

uczniowie i absolwenci gimnazjum gubernialnego w lublinie zapamiętali, 
że dyrektor Józef Skłodowski robił na nich wrażenie groźnego puchacza i hołdo-
wał dawnej zasadzie: „różdżka napędza rozumu do głowy, uczy pacierza, a broni 
złej mowy”. przezywano go Stary86. był szczerym patriotą, ale umiejętność oka-
zywania pozornej lojalności w stosunku do władz carskich pozwoliła mu piąć się 
po śliskich szczeblach kariery urzędniczej. do tego rodzaju postawy w ówcze-
snych warunkach politycznych było zmuszonych wielu polaków w kraju. dyrek-
tor Skłodowski był energiczny, ambitny, uczciwy, niezwykle systematyczny. dał 
się poznać jako człowiek o nieprzeciętnym umyśle i wielu walorach duchowych. 
bogate doświadczenie pedagogiczne i wybitne zdolności organizacyjne pozwoli-
ły mu zreformować codzienne w życie w gimnazjum i uczynić z niego renomo-
waną placówkę, cenioną przez społeczność polską za wysoki poziom nauczania87.

od momentu objęcia funkcji dyrektora w 1851 roku Skłodowski przywiązy-
wał szczególną wagę do tzw. dozoru zewnętrznego ucznia. Zalecił wszystkim na-
uczycielom odwiedzanie nieobecnych uczniów w ich miejscu zamieszkania, aby 
ustalić powód nieobecności. nazwiska nieobecnych uczniów były wywieszane 
na tablicy ogłoszeń szkolnych „za kratą”. każdy uczeń, który znalazł się na liście, 
miał obowiązek wyjaśnić dyrektorowi przyczynę absencji w szkole88. kiedy w 1852 
roku szalała epidemia cholery, Skłodowski nakazał nauczycielom, aby codzien-
nie wizytowali miejsca zamieszkania uczniów, by zdobyć informacje o stanie ich 
zdrowia89. dyrektor był zwolennikiem zadawania większej ilości pracy domowej. 
Chodziło mu o to, żeby uczniowie dłużej przebywali w domu, zajęci odrabianiem 
lekcji90. od 1858 roku nauczyciel oddelegowany do swojego rewiru miał wizyto-
wać każdego podopiecznego dwa razy w tygodniu. właściciel posesji zobowiąza-
ny był składać dyrektorowi sprawozdania o sprawowaniu się ucznia91.

Codzienność okresu międzypowstaniowego normowały przepisy o karności 
szkolnej, które wprowadzały do szkół donosicielstwo oraz dyscyplinę i bardzo su-
rowy nadzór nad uczniami. 

86 h. w i e r c i e ń s k i, Pamiętniki, s. 73; b. Z n a t o w i c z, op. cit., s. 544; h. wó j c i c k i, op. cit., 
s. 16–17. 

87 M. we ł n a - a d r i a n e k, Józef Skłodowski – Dyrektor..., s. 145–146; i. S a d u r s k i, Dyrekto-
rzy gimnazjum wojewódzkiego..., s. 475–488. 

88 apl, gwl, sygn. 969. 
89 Ibidem. 
90 Ibidem. 
91 apl, gwl, sygn. 867.
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głównym środkiem wychowania miały być kary, w tym chłosta. intencją 
władz zaborczych było ograniczenie wpływu rodziców na proces wychowania92. 
System policyjnego nadzoru miał służyć kontroli gimnazjalistów, aby wychować 
młodzież do ślepego posłuszeństwa wobec władz zwierzchnich, a jednocześnie był 
zręcznym instrumentem łamania charakterów i deprawowania młodzieży. wpro-
wadzenie bezwzględnego nakazu noszenia mundurków szkolnych, a od 1840 roku 
wybijania na czapkach imienia i nazwiska ucznia ułatwiało kontrolę i inwigilację93. 

Z zachowanej dokumentacji źródłowej wynika, że uczniowie podczas zajęć 
szkolnych nie sprawiali nauczycielom poważniejszych kłopotów94. Jeśli pojawiły 
się drobne przewinienia, załatwiane były bezpośrednio przez opiekuna klasy bądź 
przez dyrektora95. gorzej było z zachowaniem młodzieży poza szkołą. uczniom 
zabroniony był wstęp do bilardów, kawiarni, cukierni i innych podobnych miejsc 
publicznych, także udział w redutach, maskaradach, balach publicznych i pry-
watnych spotkaniach, „nawet najmniejszych w jakimkolwiek choćby najlepszym 
celu”. władze szkolne surowo pilnowały, żeby uczeń nie nocował poza stałym 
miejscem zamieszkania96. 

dyrektor Skłodowski był zdecydowanym przeciwnikiem gry w karty na pie-
niądze, dlatego niekiedy musiał uciekać się do pomocy władz miejskich. Zjawi-
sko młodzieżowego hazardu zwalczane było aresztem, karami cielesnymi, nawet  
usunięciem ze szkoły97. Szczytowe nasilenie nadzoru nad uczniami przypadło na 
lata pięćdziesiąte, gdy na polecenie namiestnika iwana paskiewicza kurator onw 
paweł Muchanow 15 czerwca 1852 roku wydał zarządzenie, aby uczniowie od-
dawali honory wojskowe nie tylko generałom, ale wszystkim wyższym oficerom 
armii carskiej, a także osobom duchownym i urzędnikom. Zarządzenie to było 
wielokrotnie przypominane uczniom i nauczycielom w gimnazjum kieleckim98 

92 Instrukcja dla Zwierzchności Szkolnej, co do utrzymania w szkołach karności, [w:] Powody, ja-
kie skłoniły do uzupełnienia przepisów karności szkolnej, z dodaniem Instrukcji dla tejżej Zwierzch-
ności, tudzież przepisów dla uczniów, warszawa 1835, s. 38–54; a. M a s s a l s k i, Szkoły Rządowe 
1816–1840, [w:] Księga pamiątkowa I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kiel-
cach, red. J. d a n i e l, a. M a s s a l s k i, M. S z c z e p a n e k, kielce 1985, s. 25.

93 l. l e s z c z y ń s k i, Zarys polityki caratu wobec szkolnictwa ogólnokształcącego w Królestwie 
Polskim w latach 1815–1919, wrocław 1983, s. 29–30. 

94 apl, gwl, sygn. 389. 
95 J. d o b r z a ń s k i, Czasy szkolne Bolesława Prusa w świetle źródeł archiwalnych, „roczniki 

humanistyczne”, lublin 1949, s. 168. 
96 apl, gwl, sygn. 112, s. 1–4; l. S z y m a ń s k i, Higiena i wychowanie fizyczne w szkolnic-

twie..., s. 105. apl, gwl, sygn. 369. Znamienne zachowanie nauczyciela literatury polskiej an-
drzeja konstantynowicza, który jesienią 1855 roku odmówił dyrektorowi wskazania ucznia, któ-
rego złapał na paleniu cygara, argumentując, że nie chce uchodzić za denuncjanta czy szpiega.

97 J. d o b r z a ń s k i, Czasy szkolne Bolesława Prusa..., s. 168–169.
98 b. a n c, Wspomnienia szkolne z czasów Mikołaja I i Aleksandra II, [w:] Kielce w pamiętni-

kach i wspomnieniach z XIX wieku, kielce 1992, s. 76.
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i warszawskim99. Zapewne musiało być odczytywane również w lublinie. Żoł-
nierski rygor był coraz bardziej dokuczliwy. pomimo ciągłej kontroli ze strony 
zwierzchności szkolnej uczniowie znajdowali czas na rozrywkę i wypoczynek. 
w świetle ówczesnych przepisów szkolnych dozwolonymi formami wypoczynku 
dla uczniów gimnazjum były: spacer pod okiem nauczycieli, kąpiel w rzece by-
strzycy oraz niezwykle lubiana i popularna gra w palanta100. 

potrzeba ruchu i swobody doprowadzała do częstego łamania przez uczniów 
regulaminów. Chłopcy chętnie kąpali się w stawie w podlubelskim Czechowie. 
na pewien czas z tej przyjemności rezygnowali, ponieważ zastępca inspektora 
wysyłał za nimi diadkę, aby ich śledził. gdy dopadł ubrania, zabierał czapkę. na 
spodzie daszka każdy uczeń musiał mieć wybite imię, nazwisko i klasę, do której 
uczęszcza. aby uniknąć donosu i kary, uczniowie na ogół nie zdejmowali czapek, 
a w razie wpadki ratowali się łapówką w postaci złotówki101. Miejscami wypoczyn-
ku były także rozległe błonia bronowickie, wieniawa, górki czechowskie, rogatka 
warszawska. wiosną odbywały się wycieczki szkolne za miasto na tzw. pomiary 
i na ekskursje. przygotowywano się do nich już dwa tygodnie przed terminem102. 

rzeczywistość okazywała się nieadekwatna do wszelkich zarządzeń i zakazów 
szkolnych. nawet surowy dyrektor Skłodowski pod różnymi pretekstami starał się 
obchodzić obowiązujące przepisy. pozwalał uczniom na pomiarach geometrycz-
nych śpiewać pieśni patriotyczne i nawiązywał do ważnych wydarzeń z historii  
polski103. Zmiana sytuacji politycznej na przełomie 1855 i 1856 roku, związana z tzw. 
wiosną posewastopolską, wywarła wpływ także na uczniów gimnazjum lubelskiego. 
wśród gimnazjalistów zaczęły krążyć zagraniczne broszury. wielką popularnością 

99 k. k o n a r s k i, op. cit., s. 354–355.
100 h. wó j c i c k i, op. cit. , s. 18–19.
101 Ibid., s. 19; S. J. C z a r n o w s k i, Szkolne czasy moje w Kielcach (1856–1863), [w:] Pamiętniki. 

Wspomnienia z trzech stuleci XVIII, XIX i XX, z. 3, warszawa 1921, s. 8; J. k u c h a r z e w s k i, Epo-
ka paskiewiczowska w Królestwie Polskim. Losy oświaty, warszawa–kraków 1914, s. 556; t. M a n -
t e u f f e l, Centralne władze oświatowe na terenie byłego Księstwa Kongresowego (1807–1915), war-
szawa 1929, s. 87. paweł Muchanow, ur. w 1800 roku, wyznania prawosławnego, w 1815 roku wstą-
pił w szeregi wojska i wziął udział w kampaniach 1829 i 1831 roku. Za odznaczenie się w kampa-
nii polskiej awansował na stopień pułkownika. w 1832 roku został mianowany dyrektorem komi-
sji kwaterunkowej w warszawie. w 1834 roku z powodu licznych ran został przeniesiony na eme-
ryturę. rada wychowania publicznego w 1852 roku ustanowiła przy gimnazjach dozorców, tzw. 
diadków. na ogół byli to dymisjonowani podoficerowie, którzy mieli nadzorować gimnazjalistów, 
a przede wszystkim wykonywać kary cielesne. realizatorem tej polityki był nowy kurator okrę-
gu naukowego warszawskiego paweł Muchanow. 

102 apl, gwl, sygn. 864, sygn. 867, sygn. 427; h. wó j c i c k i, op. cit., s. 9–10; b. Z n a t o w i c z, op. 
cit., s. 555–556. bardziej zamożni uczniowie uprawiali jazdę konną, powożenie oraz strzelanie do 
celu. Zwolennicy bilardu i kart na ogół działali w najgłębszej tajemnicy. w porze zimowej wzgórza 
i jary kalinowszczyzny zamieniały się w fortece, które zdobywano bryłami twardo ubitego śniegu. 

103 r. p r z e g a l i ń s k i, Wspomnienia szkolne..., s. 26.
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cieszyły się wizerunki bohaterów poległych za ojczyznę oraz portery emigrantów, 
z generałem ludwikiem Mierosławskim na czele104. Jest rzeczą charakterystyczną, 
że z poezją romantyczną, która stawała się ulubioną lekturą gimnazjalistów, zapo-
znawał uczniów potajemnie profesor matematyki Jakub daniewski, który w klasie 
szóstej wprowadzał kurs literatury emigracyjnej, czytał na lekcjach zakazaną iii 
część Dziadów adama Mickiewicza, Irydiona i Psalmy przyszłości Zygmunta kra-
sińskiego. Czynnie przykład patriotyzmu dawali też inni nauczyciele. paweł dem-
bowski, profesor historii polski, wykraczał poza ramy programu tego przedmiotu 
i podawał uczniom o wiele bogatsze wiadomości z przeszłości ojczyzny. uczył mi-
łości do kraju, kształtując postawę patriotyczną i obywatelską uczniów105. 

dzięki inicjatywie i odwadze kilku członków grona nauczycielskiego poezja 
romantyczna kształtowała charaktery i rozpalała uczucia patriotyczne lubelskich 
gimnazjalistów. Szczególnie uwidaczniało się to na szkolnych wycieczkach, we 
wspólnym śpiewaniu zakazanych pieśni. dyrektor Skłodowski, słysząc słowa pie-
śni Jeszcze Polska nie zginęła, uśmiechał się przez łzy i był dumny ze swoich wy-
chowanków106. podczas ekskursji botanicznej w maju lub na początku czerwca 
1859 roku po raz pierwszy jawnie i głośno zostały wygłoszone przez nauczycie-
li gimnazjum słowa dotąd niewypowiadane. profesor matematyki Józef łaciń-
ski nazwał swych uczniów młodzieżą polską. uczniowie doznali „wrażenia, jak-
by umysł i serca objęło naraz nieznane nam przedtem światło”107. 

dzięki staraniom dyrektora Skłodowskiego po przeniesieniu gimnazjum do 
gmachu przy ul. namiestnikowskiej uczniowie w 1859 roku zyskali możliwość 
zabawy i zażywania ruchu. Ciąg komunikacyjny gmachu przecinał dziedziniec, 
na którym młodzież spędzała wolny czas w czasie przerw między lekcjami. pod-
czas niepogody, kiedy nie można było korzystać z dużego zadrzewionego dzie-
dzińca, na którym znajdowały się przyrządy gimnastyczne, przechadzano się po 
korytarzu108. wychowankowie pensji utworzonej w 1859 roku przy gimnazjum 
mieli zapewnioną pomoc lekarską109. warto nadmienić, że nawet zalecone przez 

104 h. w i e r c i e ń s k i, Pamiętniki, s. 92–94. 
105 r. p r z e g a l i ń s k i, Wspomnienia szkolne..., s. 124–125; wiMbp im. h. łopacińskiego w lu-

blinie, sygn. 1874, Wyjątek z pamiętników Roberta Przegalińskiego, kraśnik 1920, k. 3–4; h. w i e r -
c i e ń s k i, Pamiętniki, s. 73; t. M e n c e l, Lublin w okresie walk narodowowyzwoleńczych, [w:] Lu-
blin 1317–1967, pod red. h. Z i n s a, lublin 1967, s. 146. 

106 r. p r z e g a l i ń s k i, Wspomnienia szkolne..., s. 124–126; wiMbp im. h. łopacińskiego w lu-
blinie, sygn. 1874, Wyjątek z pamiętników..., k. 2–3; J. to m c z y k, Lublin w okresie powstania stycz-
niowego, „rocznik lubelski” 1962, t. 4, s. 132. 

107 h. w i e r c i e ń s k i, Pamiętniki, s. 80–81. 
108 b. Z n a t o w i c z, op. cit., s. 544.
109 Ustawa dla pensjonatu przy gimnazjum w Lublinie (2 XI 1859), [w:] Zbiór przepisów admini-

stracyjnych Królestwa Polskiego, t. 4, warszawa 1868, s. 309–311.
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lekarza noszenie okularów z powodu osłabionego wzroku wymagało specjalnego 
zezwolenia dyrektora szkoły110. 

dzięki świadomemu i celowemu doborowi personelu nauczycielskiego przez 
dyrektora Skłodowskiego gimnazjum gubernialne w lublinie miało profesorów 
i pedagogów o wysokim poziomie kwalifikacji naukowych, którzy wzorowo wy-
pełniali obowiązek obywatelski111. 

StanCJe uCZniowSkie 

rozporządzenie komisji rządowej Spraw wewnętrznych, duchownych i oświe-
cenia publicznego z 6 sierpnia 1833 roku nakazywało dyrektorom gimnazjów, aby 
przy zapisie uczniów do szkoły odnotowywali dokładnie miejsce ich zamieszkania 
oraz zwracali szczególną uwagę na dozór domowy112. dyrektor gimnazjum za po-
średnictwem urzędu Municypalnego informował osoby, które zamierzały wynaj-
mować uczniom stancje, aby podawały, jakim dysponują lokalem, pod jakim ad-
resem, ilu uczniów mogą u siebie pomieścić113. rodzicom uczniów nie wskazywał 
konkretnych adresów, pozostawiając im swobodę wyboru114. Jeśli obydwie stro-
ny nie mogły dojść do porozumienia i miały jakieś pretensje, odwoływano się do 
dyrektora115. Zgodnie zaleceniem krzSwdiop po odbyciu wizytacji lokalu przez 
inspektora lub nauczyciela dyrektor gimnazjum wydawał urzędowe zaświadcze-
nia, że dana osoba może prowadzić stancje116. dyrektor decydował też, czy stan-
cje może prowadzić cudzoziemiec przebywający na terenie królestwa117. dyrektor 
nie miał obowiązku informowania kuratora onw o wydanych upoważnieniach 
do trzymania uczniów na stancji118. 

110 l. S z y m a ń s k i, Zarys polityki caratu wobec szkolnictwa ogólnokształcącego w Królestwie 
Polskim w latach 1815–1915, wrocław 1983, s. 30; k. k o n a r s k i, op. cit., s. 354–355. 

111 b. Z n a t o w i c z, op. cit., s. 548.
112 apl, gwl, sygn. 104, s. 81.
113 a. b a r a ń s k a, Uczniowie Gimnazjum Gubernialnego na stancjach w Lublinie w latach 

1833–1867 (maszynopis pracy magisterskiej w archiwum kul), lublin 1989, s. 25–26. Zobowiąza-
ne były także przedstawić krótki „opis biegu swojego życia”. podania były rozpatrywane na posie-
dzeniu rady gimnazjalnej przed końcem roku szkolnego. rada ustalała listę gospodarzy, którym 
wydawano specjalne upoważnienia do trzymania uczniów. były one wydawane na okres jednego 
roku szkolnego. następnie należało złożyć podanie o jego przedłużenie. ubiegający się o pozwo-
lenie podpisywał oświadczenie, że zobowiązuje się do przestrzegania przepisów szkolnych. Ibidem.

114 Ibid., s. 34.
115 apl, rgl, sygn. 180, tajne, s. 178. 
116 a. b a r a ń s k a, op. cit., s. 26–27.
117 apl, gwl, sygn. 434. 
118 apl, gwl, sygn. 433.
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dyrektor Skłodowski zwracał baczną uwagę na to, by stancje znajdowały się 
w bliskim sąsiedztwie szkoły. Zdecydowana większość stancji była w pobliżu gma-
chu szkolnego, na Starym Mieście. przeniesienie gimnazjum w 1859 roku do no-
wego gmachu przy ul. namiestnikowskiej nie miało większego wpływu na zmia-
nę lokalizacji stancji. większość uczniów nadal mieszkała na Starym Mieście119. 
w tym samym roku dyrektor Skłodowski wstrzymał w ogóle wydawanie nowych 
upoważnień, gdyż chciał w ten sposób zapełnić nowo otwarty pensjonat rządo-
wy120. w roku szkolnym 1859/1860 prosił kuratora o zaspokojenie potrzeb gim-
nazjalnych w tym zakresie, gdyż w etacie pensjonatu na ten cel nie przewidzia-
no funduszu. wliczając rodziny urzędników, oficjalistów pensjonatu oraz służbę, 
na terenie gimnazjum mieszkało blisko sto osób. przychodzących uczniów było 
trzystu sześćdziesięciu121. 

Zdarzało się, że niektórzy uczniowie prosili dyrektora o zezwolenie na wcze-
śniejszy wyjazd do rodzinnego domu na ferie, kilka dni przed oficjalnym termi-
nem ich rozpoczęcia. dyrektor na ogół przychylał się do tych próśb. w 1853 roku 
urząd kuratoryjny zarzucił Skłodowskiemu, że faworyzuje w tej sprawie uczniów 
bogatych rodziców, czemu on zaprzeczał, twierdząc że jego decyzje nie zależały 
od stanu majątkowego ucznia122. 

wyCieCZka patriotyCZna MłodZieŻy giMnaZJalneJ do dąbrowiCy w 1855 roku

dyrektor Skłodowski, na ile mógł, omijał przepisy i rozporządzenia wła-
dzy zwierzchniej. przy różnych okazjach osobiście uczył uczniów historii polski, 
przekazywał im tradycję narodową. do historii szkoły przeszły wspólne wyciecz-
ki w różne okolice lublina: na Sławinek, dziesiątą, do dąbrowicy, którym sam  

119 apl, gwl, sygn. 421. 51,83% uczniów mieszkało na Starym Mieście, najwięcej przy ul. 
grodzkiej (66 osób), rynek (46) i Jezuickiej (44). kolejne miejsca zajmowały ulice Złota (13) i ryb-
na (12). nieznacznie więcej osób w porównaniu do poprzednich lat przeniosło się dalej od stare-
go gmachu gimnazjalnego.

120 apl, gwl, sygn. 410, k. 21; b. Z n a t o w i c z, op. cit., s. 549. autor w swoich wspomnieniach 
pisze, że w pensjonacie przez rok mieszkało niewielu uczniów i nie cieszył się uznaniem; h. S a d a j, 
Z dziejów budowy gimnazjum męskiego..., s. 13. liczba uczniów corocznie się zmniejszała, wobec 
czego pensjonat jesienią 1862 roku został rozwiązany. 

121 apl, gwl, sygn. 64. 
122 apl, gwl, sygn. 410, k. 13; apl, gwl, sygn. 421. w aktach archiwum państwowego w lu-

blinie zachował się dokument wyjazdu ucznia klasy v hieronima laskowskiego, wystawiony 23 
marca 1861 roku przez dyrektora Skłodowskiego. obowiązkiem dyrektora było odnotowanie m.in. 
informacji o pochodzeniu społecznym, wieku oraz rekrutacji terytorialnej ucznia. dokument ten 
miał zarazem formę rysopisu, z którego wiadomo, że uczeń był miernego wzrostu, miał pociągłą 
twarz, włosy blond, oczy piwne, usta i nos mierne. 
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przewodził123. Śmierć cara Mikołaja i (1855) i przegrana wojna krymska (1853–1856) 
spowodowała odwilż w królestwie polskim. Społeczeństwo poczuło powiew wol-
ności. Zanosiło się na duże zmiany, o czym świadczyła amnestia ułatwiająca po-
wrót sybirakom i emigrantom z europy Zachodniej do królestwa. wykorzystując 
tę sytuację, Skłodowski w maju 1855 roku zorganizował pieszą wyprawę trzech naj-
starszych klas gimnazjum do miejsca ustronnego – podlubelskiej wsi dąbrowica, 
oddalonej od miasta o 10 km, gdzie zachowały się ruiny zamku rodu firlejów124. 

przeszło stu gimnazjalistów z chorągiewkami sformułowało jakby wojskowy 
oddział. na czele kroczył dyrektor szkoły. gdy tylko „kohorta” uczniowska zni-
kła w polu, chłopcy czując się wyzwolonymi spod nacisku politycznego władzy 
zaborczej, w warunkach pełnej swobody, zaczęli śpiewać pieśni narodowe: cho-
rał ujejskiego Z dymem pożarów, Jeszcze Polska nie zginęła. dyrektor był dum-
ny ze swoich wychowanków. wszyscy poczuli się wolnymi polakami, a ten mały 
skrawek wolnej ziemi urósł do symbolu niepodległej polski. wycieczka była też 
ważna dla dyrektora Skłodowskiego. podczas tego spotkania w atmosferze patrio-
tycznych uniesień mógł budzić wśród uczniów tęsknotę za wolną ojczyzną, przy-
gotowując ich w ten sposób do jej odbudowy, wbrew zakazom władz rosyjskich. 

ruiny zamku w dąbrowicy, jednej z rezydencji magnackich, symbolizowały 
świetność dawnej rzeczypospolitej. Z dala od agentów carskich dyrektor Skło-
dowski opowiedział uczestnikom wycieczki dzieje siedziby znakomitego niegdyś 
rodu firlejów, mającego duże zasługi dla ojczyzny. Miało to uczyć młodzież po-
stawy pracy na rzecz kraju, poświęcenia dla dobra ogólnego, gotowości do ofiar. 
po prelekcji uczniowie pływali w stawie firlejowskim. pod wieczór powrócili do 
lublina na wynajętych wozach drabiniastych. w obecności furmanów nie śpie-
wano już pieśni patriotycznych, lecz bardziej aluzyjną Czarną sukienkę125. 

123 r. p r z e g a l i ń s k i, Wspomnienia szkolne..., s. 126; i d e m, Moja działalność w powstaniu 1863 
roku, [w:] Powstanie styczniowe na Lubelszczyźnie. Pamiętniki, pod red. t. M e n c l a, lublin 1966, 
s. 123–125. robert przegaliński, syn Jana, urodził się w 1840 roku. pochodził ze zubożałej rodzi-
ny szlacheckiej „pieczętującej się herbem Jastrzebiec”. gimnazjum gubernialne lubelskie ukoń-
czył w 1856 roku. przez rok studiował dodatkową klasę specjalną „z wykładem praw obowiązują-
cych w królestwie”, a po jej ukończeniu podjął pracę podpisarza Sądu pokoju w Szczebrzeszynie. 
Zgromadzone przez siebie zbiory biblioteczne pod koniec życia przekazał katolickiemu uniwer-
sytetowi lubelskiemu. Zmarł 20 sierpnia 1927 roku w grabówce i został pochowany w rodzinnym 
grobowcu na cmentarzu w księżomierzu. 

124 Ilustrowany przewodnik po Lublinie, ułożony przez M. a. r o n i k e r o w ą, warszawa 1901, 
s. 231–232. Zob. Tabela miast, wsi, osad Królestwa Polskiego z wyrażeniem ich położenia i ludno-
ści alfabetycznie ułożona w Biórze Kommissyi Rządowey Spraw Wewnętrznych i Policyi, t. 1, war-
szawa 1827, s. 90. 

125 r. p r z e g a l i ń s k i, Wspomnienia szkolne..., 126; w. to ł w i ń s k i, op. cit., s. 26; w. Ś l a d -
k o w s k i, Lublin powstańczy, [w:] Lublin w dziejach i kulturze Polski, lublin 1997, s. 198; Z przeszło-
ści dalekiej i bliskiej. Szkice z dziejów Lubelszczyzny, pod red. a. k o p r u k o w n i a k a i w. Ś l a d -
k o w s k i e g o, lublin 1980, s. 181.
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wioSenna wyCieCZka w 1862 roku

na szczególne upamiętnienie zasługuje jeszcze jedna wycieczka, którą w swo-
ich wspomnieniach odnotował absolwent gimnazjum hipolit wójcicki126, stwier-
dzając, że „udała się nam znakomicie i pozostawiła na zawsze miłe wspomnienie”. 
odbyła się wiosną 1862 roku, kiedy ze śpiewem i muzykantami Czechami ucznio-
wie przybyli do wioski dzierżawionej przez ojca jednego z nich. Zaprosił on dy-
rektora Skłodowskiego wraz z nauczycielami na podwieczorek, wysyłając po nich 
do lublina drabiniaste wozy. gdy dyrektor nadjeżdżał, muzykanci przywitali go 
melodią i śpiewem Jeszcze polska nie zginęła. uczniowie stanęli w dwóch szere-
gach i głośno krzyknęli: „niech żyje nasz dyrektor!”, wyrzucając z radości czap-
ki w górę. kilku uczniów, ująwszy konie za cugle, przeprowadziło powóz przed 
bramę dworu. dyrektor, wzruszony do głębi, wysiadł z powozu i powitał wszyst-
kich słowami: „Jak się macie, moje dzieci”, a następnie ucałował każdego w głowę. 
gospodarz spotkania zaprosił wszystkich do obszernej izby dworskiej. po prze-
kąsce i kawie zaczęły się toasty i mowy prozą oraz wierszem, za które był odpo-
wiedzialny nauczyciel języka polskiego Maciej berliński. rozochoceni uczniowie 
podrzucali w górę po kolei nauczycieli, oprócz dyrektora, był bowiem za poważ-
ny i za ciężki. potem strzelano na wiwat i nad wodą puszczano sztuczne ognie. 
przez cały dzień zażywano ruchu i świeżego powietrza. po spotkaniu na drabi-
niastych wozach zaprzężonych w czwórkę koni wrócono na rogatki miasta. ulicą 
uczniowie szli już cicho, gwarząc tylko o różnych figlach, toastach i planach no-
wej wycieczki. wycieczka w 1862 roku była już ostatnią w historii szkoły z udzia-
łem dyrektora Skłodowskiego127. 

kary Za Spóźnienia do SZkoły

Choć dyrektor Skłodowski był groźny „dla próżniaków i urwisów” i często 
skazywał ich na karę przebywania w „kozie”, to powszechnie go szanowano i lu-
biano128. Zajęcia w szkole rozpoczynały się punktualnie o godzinie 8 i poprzedzo-
ne były dwoma dzwonkami. kwadrans przed godziną 8 na korytarzach rozle-
gał się pierwszy dzwonek. ledwie uczniowie zdążyli wejść do sal i włożyć książ-
ki do ławek, punktualnie o godzinie 8 dzwoniono po raz drugi. wtedy do kla-
sy wchodził nauczyciel. na jego powitanie wszyscy uczniowie wstawali, po czym 

126 apl, gwl, sygn. 495, s. 771. hipolit wójcicki, lat 17, syn aleksego, stanu szlacheckiego, ro-
dem z warszawy, uczeń gimnazjum gubernialnego lubelskiego w latach 1857–1862. 

127 h. wó j c i c k i, op. cit., s. 10–11.
128 apl, gwl, sygn. 195; h. wó j c i c k i, op. cit., s. 16–17. 
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klękali w ławkach, a jeden z nich odmawiał głośno modlitwę przed nauką129. po 
jej skończeniu odbywał się apel. najlepszy uczeń w klasie, zwany prymusem (pri-
musem), stawiał na katedrze kałamarz z atramentem, podawał nauczycielowi pió-
ro i dziennik, z którego ten odczytywał listę i w którym zapisywał nieobecnych. 
po drugim dzwonku dyrektor, idąc korytarzem szkolnym, wyłapywał wszystkich, 
którzy spóźnili się choćby o kilka minut. 

we wspomnieniach szkolnych hipolita wójcickiego zachował się opis takiego 
zdarzenia. Jak grom z jasnego nieba spadło na niego zapytanie, wypowiedziane 
głębokim basem: „i dlaczego to spóźniłeś się, bałwanie?”. był to ulubiony zwrot 
dyrektora Skłodowskiego. przestraszony i zadyszany uczeń wyliczał przeróżne po-
wody, jakie mu tylko przyszły do głowy: „panie dyrektorze, zegar się późni, śniada-
nie późno mi podali, w domu ktoś jest chory”. dyrektor słuchał w milczeniu tych 
usprawiedliwień, a na koniec nakazywał: „Zostaniesz po 12 i dostaniesz w skó-
rę, bałwanie, a teraz ruszaj do klasy”. rzadko kończyło się takie zajście na wytar-
ganiu za czuprynę lub pokręceniu za ucho. Zazwyczaj przed godziną 12 dyrektor 
pukał do drzwi klasowych, wywoływał po nazwisku uczniów, którzy się spóźnili 
i wysyłał ich do kozy, gdzie już czekał na nich wysłużony żołnierz, zwany diadką, 
który wykonywał egzekucję, wyliczając liczbę plag wyznaczonych przez dyrekto-
ra130. trzeba przyznać, że dyrektor Skłodowski w wyjątkowych tylko wypadkach 
kierował egzekucją. głównie zajmował się tym inspektor gimnazjum piotr Ma-
tuszewski lub jego następca Józef krasiński, który był wyszkolony w regulaminie 
pod okiem kuratora Muchanowa w warszawie131. aby nie dopuszczać do takich sy-
tuacji, jednym z obowiązków prymusa podczas przerw między lekcjami było ob-
serwowanie z katedry zachowania kolegów, za których był odpowiedzialny wobec 
władz szkolnych. funkcja ta była drażliwa, gdyż po trosze miała charakter policyj-
ny132. porządek pracy w gimnazjum nie ulegał większym zmianom. w pierwszych 
ławkach siedzieli najniżsi uczniowie, za nimi wyżsi, bez różnicy stopni. Z brzegu 
każdej ławki, od strony przejścia między dwoma ich szeregami, sadzano prymusów 

129 h. w i e r c i e ń s k i, Pamiętniki, s. 84; b. p i ę t k a, Czerwony lampas i niebieskie kepi. Wspo-
mnienia i wrażenia szkolne za czasów 1859 do 1869, warszawa 1927, s. 22–23; apl, gwl, sygn. 
800, s. 1. „przyjdź, duchu Święty, napełnij serca wiernych twoich, zapal w nich ogień miłości two-
jej, panie! ty jesteś źródłem mądrości i dawcą wszystkiego dobra, oświeć umysły nasze, aby zdol-
ne były do nabywania tych wiadomości, które prowadzą nas do poznania obowiązków względem 
Ciebie, względem Monarchy, ojca naszego, względem naszych starszych i bliźnich i względem nas 
samych. niech te godziny, które poświęcamy nauce, staną się nam korzystne i zmierzają do Chwa-
ły i uwielbienia twojego. amen”.

130 h. wó j c i c k i, op. cit., s. 17.
131 h. w i e r c i e ń s k i, Pamiętniki, s. 74–75, 85.
132 J. S z e l i s k i, Ze wspomnień szkolnych (1863–1870), [w:] Księga pamiątkowa Siedlczan (1844–

1905) wraz z pamiętnikami zjazdów w r. 1920 i 1925, warszawa 1927, s. 101.
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poszczególnych ławek, według porządku stopni w nauce i sprawowaniu. był więc 
prymus ławki pierwszej, drugiej, trzeciej. prymus ławki pierwszej był jednocze-
śnie prymusem całej klasy, odpowiedzialnym za ład i ciszę. rzadko wywiązywa-
no się z tego policyjnego obowiązku. najlepiej oddaje to znana maksyma szkolna: 

„Choćby cię pieczono, smażono w smole, nie gadaj tego, co się dzieje w szkole”133. 
dopiero za dyrektorowania Skłodowskiego zaczęto sadzać uczniów według stop-
ni uzyskanych w nauce, co jednak nie bardzo podobało się synom hrubieszow-
skiej szlachty, przezywanych przez lubelskich gimnazjalistów „merynosami”134. 

egZaMin uCZniów proMowanyCh do klaSy piąteJ

Z uwagi na nowe zasady urządzania gimnazjów filologicznych, wedle których 
kurs specjalny zaczynał się od klasy czwartej, minister oświecenia narodowego 
reskryptem z 16 kwietnia 1852 roku zezwolił w ramach próby przez trzy lata nie 
obligować uczniów promowanych z klasy czwartej do klasy piątej do składania 
oddzielnego egzaminu. na dyrektorów gimnazjów nałożono specjalny obowią-
zek składania wniosków i własnych spostrzeżeń po upływie trzech lat. dyrektor 
Skłodowski przedstawił raport 3 maja 1855 roku. Stwierdził w nim, że poddawa-
nie uczniów promowanych do klasy piątej powakacyjnemu egzaminowi jest zu-
pełnie zbyteczne, skoro przed końcem roku szkolnego składają oni egzamin indy-
widualny przed nauczycielem właściwego przedmiotu oraz starszym wykładow-
cą. Są więc dostatecznie usposobieni, aby przez miesiąc wakacji mogli zupełnie 
zapomnieć nabyte wiadomości. powtórzony egzamin nie przynosił żadnego po-
zytywnego skutku, a zabierał młodzież niepotrzebnie wiele czasu135. Z jego punk-
tu widzenia jako pedagoga było to bardzo ciekawe spostrzeżenie, biorące jedno-
cześnie uczniów w obronę. 

kuplet dla profeSora winCentego łaparewiCZa

Józef Skłodowski jako dyrektor szkoły stawał czasami przed trudnymi do roz-
wiązania sprawami w relacjach między nauczycielem a uczniami. robert przega-
liński odnotował różne epizody i wybryki uczniów z początku dyrektorstwa Skło-
dowskiego. uczniowie tworzyli grupki przyjaciół. przegaliński, będąc uczniem 
klasy czwartej, najbliższą przyjaźń zawarł ze Zdzisławem niedobylskim136, synem 

133 h. w i e r c i e ń s k i, Pamiętniki, s. 86. 
134 r. p r z e g a l i ń s k i, Wspomnienia szkolne..., s. 117.
135 apl, gwl, sygn. 471.
136 apl, gwl, sygn. 489, sygn. 762. Księga Wpisowa Uczniów Gimnazjum Gubwernialnego 

Lubelskiego w roku szkolnym 1850–1851, nr 106. Zdzisław niedobylski lat 17, rodem z opola, syn 
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właściciela niedużego folwarku lin, który z wielką łatwością tworzył dowcipne 
wierszyki i kuplety o profesorach137. w 1853 roku na lekcji łaciny wykładanej przez 
profesora wincentego łaparewicza nauczyciel oskarżył przegalińskiego, że napisał 
on na tablicy pamflet przeciwko niemu, co stało się powodem zbiegowiska. Sprawa 
trafiła do dyrektora Skłodowskiego, który polecił przeprowadzenie ekspertyzy pi-
sma profesorowi kaligrafii ignacemu urbańskiemu. do końca nie było jasne, kto 
był sprawcą. ostatecznie przegaliński otrzymał karę pięciu rózg za upór w zezna-
niu. dla ucznia, który otrzymywał na koniec roku szkolnego nagrody w postaci 
listów pochwalnych, kara była nie tyle bolesna, ile hańbiąca. Zdesperowany chło-
piec miał samobójcze myśli. psychicznie załamany chciał utopić się w bystrzycy. po 
trzech dniach jego nieobecności na lekcjach na stancji, gdzie zamieszkiwał u swo-
jej babki, zjawił się dyrektor Skłodowski i jeszcze raz podjął rozmowę w celu wyja-
śnienia całej sprawy. gdy chłopak złożył uroczystą przysięgę na pamięć swej mat-
ki, dyrektor Skłodowski rzekł: „no, dosyć! wierzę już, żeś to nie ty pisał, ale już 
nie pytam, kto to zrobił, bo choć jestem przekonany, że wiesz, lecz tobie nie wolno 
zdradzić kolegi. Chodź do klasy”. nałożył mu płaszcz i silnie trzymając go za rękę, 
zaprowadził do szkoły. gdy weszli razem do klasy, powiedział do uczniów: „ko-
chajcie go, bo to dobry kolega138. w ten sposób docenił prawość młodego człowieka.

epiZod Z koCieM

po powrocie z wakacji nauczyciela łaciny konstantego Jezierskiego, zwanego 
przez uczniów kociem, doszło do spotkania z dyrektorem Skłodowskim, bardzo 

ignacego, urzędnika, stanu szlacheckiego, religii rzymskokatolickiej, uczeń gimnazjum lubelskie-
go w latach 1850–1856. Mieszkał w lublinie przy ul. Złotej 64 u Skibowskiego.

137 r. p r z e g a l i ń s k i, Wspomnienia szkolne..., s. 118. na majówkach śpiewano często utrzymy-
wany w rytmie marszowym kuplet poświęcony nowemu inspektorowi piotrowi Maruszewskiemu: 

„nasz inspektor, Maruszewski to gęś postrzelona, wtedy tylko zły na uczniów, gdy go zbije żona”.
138 Ibid., s. 120–121; wiMbp im. h. łopacińskiego w lublinie, sygn. 1874, Wyjątek z pamięt-

ników..., k. 4. robert przegaliński, lat 18, syn Jana, urzędnika klasy vii, rodem z łukowa, religii 
rzymskokatolickiej, uczeń gimnazjum gubernialnego lubelskiego w latach 1849–1856. listy po-
chwalne otrzymał w klasie ii, iii i iv. Mieszkał przy ul. królewskiej pod numerem 201 u swojej 
babki Zieleniewskiej; apl, gwl, sygn. 489, sygn. 762, Księga Wpisowa Uczniów Gimnazjum Gu-
bernialnego Lubelskiego w roku szkolnym 1849–1850; apl, gwl, sygn. 160, s. 488; apl, gwl, sygn. 
132, s. 41–42. wincenty łaparewicz obowiązki młodszego nauczyciela języka rosyjskiego w gim-
nazjum gubernialnym w lublinie wykonywał przez 14 lat, po czym awansował na starszego na-
uczyciela literatury rosyjskiej do instytutu Szlacheckiego w warszawie. był to bardzo zacny, sym-
patyczny człowiek, światowiec, wyborny tancerz i wodzirej, aranżer zabaw na przyjacielskich wie-
czorkach. Z powodu braku paru zębów na przodzie niewyraźnie mówił. popularny i lubiany przez 
uczniów, przezywany był przez nich wicek; h. w i e r c i e ń s k i, Pamiętniki, s. 77; r. p r z e g a l i ń -
s k i, Wspomnienia szkolne..., s. 108–109; S. o s t r o ł ę c k i, Cmentarz parafialny rzymsko-katolicki 
w Lublinie, warszawa 1902, s. 64. Zmarł 23 kwietnia 1885 roku w lublinie. apl, gwl, sygn. 384.
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surowym nie tylko dla uczniów, ale i dla nauczycieli. podczas rozmowy kocio opo-
wiadał swoje przeżycia z wakacji, bardzo przy tym gestykulując, jak miał w zwy-
czaju. dyrektor nagle mu przerwał, popatrzył na niego surowo i rzekł: „idź no 
pan i każ sobie naprzód ogolić te wąsięta, potem pogadamy”. kocio, niezadowo-
lony, machnąwszy ręką, odszedł. Jednak wąsy zgolił. Świadczyło to o dużym au-
torytecie dyrektora Skłodowskiego. przez całe bowiem panowanie cara Mikoła-
ja i urzędnicy państwowi mieli zakaz noszenia wąsów. dotyczyło to również na-
uczycieli szkół rządowych139. 

lekCJa hiStorii roSJi

wiele światła na osobę dyrektora Skłodowskiego rzuca konflikt, jaki powstał, 
między nauczycielem historii a uczniami. nauczyciel religii prawosławnej ksiądz 
klemens Czechowicz, wcześniej nauczyciel gimnazjum w warszawie, wykładał 
w lubelskim gimnazjum historię rosji i polski140. Chcąc przypodobać się władzom 
wyższego szczebla, korzystał z podręcznika pawliszczewa, który był napisany ten-
dencyjnie, był pełen fałszów, które raziły nawet uczniów klasy trzeciej. lekcje pro-
wadził „kawałkami”, nigdy nie objaśniał, a od uczniów bardzo mało wymagał. ła-
two stawiał trójki, nie przeszkadzał w promocji do następnej klasy. Zależało mu 
jedynie na pensji, jaką mu płacono. Zawsze mówił po rosyjsku. nigdy w szkole 
nie wyszło z jego ust słowo polskie, choć zupełnie poprawnie potrafił się wypo-
wiadać po polsku141. rozpoczął karierę duchowną w jakimś klasztorze dominika-
nów. po wydaleniu przeszedł na prawosławie i przyjął imię klemens. ponieważ 
nie był zbyt mocny w historii przybranej ojczyzny, stosował bardzo uproszczony 
system nauczania. poczynając już od klasy trzeciej, „mordował” uczniów pamię-
ciową historią rosji, nie tolerował najmniejszej zmiany jakiegoś wyrażenia auto-
ra. uczniowie nazywali go popem142. po nieudanej, jego zdaniem, lekcji oskarżył 
uczniów o bunt, o to że nie chcieli asymilować się z osobami narodowości ruskiej. 
Ze złości wybiegł na korytarz, poszukując dyrektora. Skłodowski zdecydowanie 
stanął w obronie uczniów, mówiąc: „Ja polskich dzieci ruszczyć nie pozwolę, bo 

139 h. wó j c i c k i, op. cit., s. 8–9. 
140 apl, gwl, sygn. 384.
141 i. b a r a n o w s k i, op. cit., s. 32. „w kilkanaście lat po skończeniu gimnazjum, gdy ks. Cze-

chowicz był dygnitarzem w cerkwi na ul. długiej, jako lekarz widywałem go i jego rodzinę, która 
mówiła po polsku, ale sądzić można, że byli to zjadacze chleba bez tendencji i ideałów”. 

142 r. p r z e g a l i ń s k i, Wspomnienia szkolne..., s. 110. wysoki, przystojny, blondyn o rysach 
Chrystusowych, gdy szedł ulicami miasta w swej niebieskiej ryzie o szerokich rękawach, z włosa-
mi wijącymi się w puklach, ze złotym łańcuchem na piersi, z długą laską hebanową o złotej gałce 
w dłoni, zwracał na siebie uwagę swym majestatycznym wyglądem. w hierarchii duchownej do-
szedł do godności biskupiej. Zmarł w warszawie.
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i sam cesarz tego nie wymaga”. dzięki takiej postawie dyrektora więcej tego typu 
problemów już nigdy w szkole nie było143. 

w kręgu probleMu nauki JęZyka roSyJSkiego

praktycznie w gimnazjum lubelskim rusyfikacja w okresie międzypowsta-
niowym nie przybrała ostrych form i nie przyniosła znaczących rezultatów. było 
to skutkiem postawy kadry nauczycielskiej, która opieszale wykonywała zalece-
nia rosyjskich władz oświatowych. wykład języka i literatury rosyjskiej w okre-
sie dyrektorowania Skłodowskiego prowadziło pięciu rosjan144. nie wyróżniali 
się ani fachowością, ani sumiennością. typowym tego przykładem może być po-
stać dymitra krawczenki, który zaniedbywał swoje obowiązki, spóźniał się czę-
sto na lekcje, ale jeśli chodzi o sprawy polityczne, to bynajmniej nie angażował się 
w rusyfikowanie młodzieży145. Spośród nich jedynie profesor eugeniusz Stepanow 
był człowiekiem o wielkiej europejskiej kulturze i rzadkiej prawości charakteru. 
przejawiał wyraźną sympatię do młodego pokolenia polaków. nigdy nie uraził ich 
uczuć narodowych146. Jako nauczyciel był niewymagający i delikatny w obejściu. 
uczniom ze starszych klas pożyczał rosyjskie miesięczniki z powieściami dicken-
sa i tłumaczeniami Martwych dusz gogola. był lubiany przez uczniów. tak wspo-
mina go ignacy baranowski, były uczeń gimnazjum147. 

uczniowie wyraźnie buntowali się przeciwko nauczaniu języka zaborcy i prze-
ciwko wykładowcom tego języka. rosyjski był zatem w kompletnym upadku. 
w szkole rozbrzmiewała polska mowa148. dymisja kuratora onw Muchanowa 
w 1861 roku zaostrzyła protest. uczniowie odmówili uczenia się języka rosyjskie-
go oraz korzystania z podręczników do historii, które fałszywie ukazywały dzieje 
polski. niektórzy zniszczyli podręczniki i zeszyty do rosyjskiego149. w 1862 roku 

143 r. p r z e g a l i ń s k i, Wspomnienia szkolne..., s. 118–119; wiMbp im. h. łopacińskiego w lu-
blinie, sygn. 1874, Wyjątek z pamiętników..., k. 3.

144 w. to ł w i ń s k i, op. cit., s. 29. 
145 k. k o n a r s k i, op. cit., s. 334.
146 h. w i e r c i e ń s k i, Pamiętniki, s. 77.
147 i. b a r a n o w s k i, op. cit., s. 33. Stepanow nie wywierał nacisku na uczniów. nie żądał od 

nich wielu wiadomości z literatury rosyjskiej. Mówiono, że całe godziny spędzał na grze w bilard. 
po dłuższym pobycie w lublinie ożenił się z polką, konarską, znakomitą śpiewaczką amatorką. r. 
p r z e g a l i ń s k i, Wspomnienia szkolne..., s. 109; apl, gwl, sygn. 195. wkrótce ich dom stał się 
siedliskiem muz. profesor zupełnie spolonizowany, stworzył polską rodzinę, znaną powszechnie 
w lublinie, uprawiającą fotografię artystyczną. 

148 r. p r z e g a l i ń s k i, Wspomnienia szkolne..., s. 109, 124.
149 apl, rgl, sygn. 16, k. 49–50; h. r a c z e k, Gimnazjum Lubelskie w okresie międzypowsta-

niowym (1831–1863)..., s. 113. 
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doszło do wydarzenia, którego bezpośrednia przyczyna nie jest znana. w pierw-
szych dniach funkcjonowania liceum w klasie trzeciej pojawienie się profesora 
Stepanowa wywołało oburzenie. Zaczęto rzucać kałamarzami i przygotowanymi 
wcześniej ziemniakami. w ten sposób młodzież demonstrowała przeciwko obecno-
ści języka rosyjskiego w programie szkolnym, a nie przeciwko Stepanowowi, któ-
ry był człowiekiem spokojnym i uczciwym, zżytym ze społeczeństwem polskim. 
wskutek tego zajścia rozchorował się i opuścił liceum. po jego odejściu w 1863 roku 
szkoła przez około cztery lata była pozbawiona nauczyciela języka rosyjskiego150. 

większość polskich nauczycieli nie podporządkowywała się nakazom władz 
zwierzchnich. przez całą dobę paskiewiczowską i okres przedpowstaniowy gim-
nazjum gubernialne, którym kierował Skłodowski, zachowywało charakter szko-
ły polskiej, w której nauczano wprawdzie języka rosyjskiego w wymiarze prze-
widzianym w rozporządzeniach oświatowych, ale w której wciąż rozbrzmiewała 
polska mowa. było to bez wątpienia zasługą kilku nauczycieli, z dyrektorem na 
czele, którzy swoją postawą wywierali pozytywny wpływ na młodzież i dawali 
jej dobry przykład. 

egZaMin Maturalny

kiedy w maju, pod koniec roku szkolnego, nadchodziła pora egzaminów, 
uczniowie zabierali się do powtarzania kursu całorocznego z każdego przedmio-
tu. ogromne wrażenie robiło wnoszenie foteli dla dyrektora i asystujących mu 
profesorów. egzamin przeprowadzał profesor wykładający. Zadawał kilka py-
tań z całego kursu danego przedmiotu. dyrektor Skłodowski i asystujący mu na-
uczyciele zapisywali stopnie, które potem pozwalały wystawić stopień będący wy-
liczoną średnią151. 

Mimo swojej surowości dyrektor Skłodowski w pewnych okolicznościach sta-
rał się zrozumieć uczniów. Czasami odstępował od przyjętych zasad, czego przy-
kładem może być jego zachowanie na egzaminie maturalnym roberta przegaliń-
skiego, absolwenta gimnazjum lubelskiego, który odbył się w 1856 roku. Składało 
się na niego około dwadzieścia przedmiotów z całego kursu w gimnazjum. prze-
męczony codzienną pracą i bezsennymi prawie nocami przegaliński wylosował  

150 b. Z n a t o w i c z, op. cit., s. 549, 557. Można przypuszczać, że następca Skłodowskiego, rek-
tor Józef Żuchowski, świadomie nie czynił starań o znalezienie nauczyciela języka rosyjskiego na 
wakujące miejsce po Stepanowie. w rozkładach lekcji język rosyjski wciąż figurował trzy razy ty-
godniowo, zgodnie z programem. uczniowie, aby nie zwracać uwagi, siedzieli w klasach. by nie 
tracić czasu, na pustej lekcji „rosyjskiego” głośno czytano, tym bardziej że biblioteka licealna była 
obficie wyposażona w literaturę polską. r. p r z e g a l i ń s k i, Wspomnienia szkolne..., s. 109; apl, 
gwl, sygn. 195. 

151 h. wó j c i c k i, op. cit., s. 12.
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pytanie z historii średniowiecznej: „dzieje cesarzy henryków i ottonów”, najmniej 
go interesującej. dyrektor, obecny na egzaminie, sam znawca każdego przedmiotu, 
przerywał improwizowane odpowiedzi z najważniejszego przedmiotu, za jaki ucho-
dziła historia. widząc niepowodzenie swojego najlepszego ucznia, profesor paweł 
dębowski chwycił dyrektora za rękę i powiedział: „nie można z jednej odpowiedzi 
słabej sądzić o całości. to jest mój pierwszy uczeń z historii. wyjątkowo dla niego 
proszę o pozwolenie ciągnięcia drugiej kartki”. dyrektor, widząc w oczach profe-
sora prawdziwe zmartwienie, pozwolił ciągnąć zdającemu drugi zestaw pytań. tym 
razem los był bardzo szczęśliwy. przegaliński wylosował bowiem temat ze staro-
żytności, który doskonale znał. opowiadając o losach alcybiadesa i jego stosun-
ku do grecji, uratował swoją sławę. oczekiwał trójki. Ze zdumieniem na patencie 
z historii otrzymał ocenę celującą. Zaszczytne świadectwo ukończenia gimnazjum  
okupił trzymiesięczną chorobą i wieloma komplikacjami152. patent ukończenia 
gimnazjum otwierał drogę do służby publicznej w urzędach krajowych oraz uła-
twiał wstęp na uniwersytet. był wreszcie punktem honoru153.

akt ZakońCZenia roku SZkolnego 1859/1860

uroczyste zakończenie roku szkolnego 1859/1860 odbywało się 24 czerwca. 
popularnie akt ten zwany był popisem. patronat nad całością sprawował z urzę-
du dyrektor Skłodowski, który wygłaszał najpierw przemówienie oceniające rocz-
ną pracę gimnazjum oraz innych szkół lubelskich. uroczystość ta miała podnio-
sły charakter. dopóki gimnazjum mieściło się w dawnym gmachu pojezuickim 
obok katedry, doroczne popisy urządzano w sali balowej Magistratu, w tzw. re-
sursie. Zbierał się tam wówczas cały patrycjat miasta i duży zastęp ziemian, któ-
rych synowie uczęszczali do szkoły. panie w strojnych sukniach, panowie w od-
świętnych ubraniach zajmowali przygotowane dla nich miejsca. w głębi, na pod-
wyższeniu, zasiadali dostojnicy: biskup, gubernator, dyrektor gimnazjum i dygni-
tarze państwowi154. po zakończeniu uroczystości wszyscy udawali się do kościoła 

152 r. p r z e g a l i ń s k i, Wspomnienia szkolne..., s. 127–128; l. we r n i c, Znużenie ucznia i wcza-
sy z punktu higieny wychowawczej. Odczyt przeznaczony na X Zjazd przyrodników i lekarzy, war-
szawa 1907, s. 2–10. o nadmiernej pracy uczniów świadczy najlepiej przyjęta norma godzin lek-
cyjnych (30 godzin dla klas młodszych i 33–36 godzin dla starszych), którą z punktu wydajności 
pracy uczniowskiej należy uznać za absurd. nie ulega wątpliwości, że poza samą złą metodyką wy-
kładu tak duże obciążenie przekraczało możliwości fizyczne i intelektualne ucznia. dlatego egza-
miny przypadające na koniec roku szkolnego były raczej miarą wyczerpania niż stopnia wiedzy 
ucznia. wyniszczający dla psychiki chłopców był poza tym panujący w szkole system policyjny. 

153 h. w i e r c i e ń s k i, Pamiętniki, s. 94–95. 
154 Ibid., s. 69–70, 99–101; h. wó j c i c k i, op. cit., s. 13–14. uczniowie stali na środku sali, po-

grupowani klasami. popis uczniów i rozdanie patentów w dniu 26 czerwca 1860 roku po raz pierw-
szy w nowo wybudowanym gmachu miał bardzo podobny przebieg. pierwsze miejsca zostały 
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katedralnego, skąd po mszy św. i odśpiewaniu hymnu Boże, Cesarza chroń i pie-
śni św. ambrożego rozchodzili się do domów155.

ManifeStaCJe patriotyCZno-religiJne w lataCh 1861–1862

Sprawdzianem dojrzałości patriotycznej społeczeństwa stały się wydarzenia 
poprzedzające zryw narodowy w 1863 roku. w latach 1861–1862 w lublinie do-
chodziło do jawnych demonstracji uczuć narodowych. organizowane były ma-
nifestacje będące wyrazem solidarności z ludnością całego królestwa, a zarazem 
oburzenia i buntu wobec brutalnej przemocy zaborców. najbardziej aktywną siłą 
w tych działaniach byli uczniowie gimnazjum gubernialnego. dzięki ich zaan-
gażowaniu lublin wysunął się na czoło ośrodków rewolucyjnych w kraju. gimna-
zjaliści lubelscy ujawniali nazwiska szpiegów i donosicieli, redagowali i rozlepia-
li ulotki wzywające sklepikarzy do zmiany szyldów rosyjskich na polskie, a tym, 
którzy tego nie uczynili, wybijali szyby156. w związku z tymi zajściami w styczniu 
1861 roku dyrektor Skłodowski zwrócił się do właścicieli stancji z prośbą, aby nie 
pozwalali mieszkającym u nich uczniom wychodzić wieczorem do miasta oraz 
informowali go o ich zachowaniu157. 

Młodzież pałała niechęcią do osób, które były znane z rusofilstwa i donosicielstwa 
wojsku, żandarmerii, policji czy władzom cywilnym. wyrazem sprzeciwu wobec 
zaborcy było profanowanie godeł rządowych wiszących na biurach władz krajowych, 
magistratach, sądach, stacjach pocztowych i magazynach płodów rolnych. Zazwy-
czaj ścinano tylko dwugłowego orła rosyjskiego, a białego orła polskiego, umiesz-
czonego pośrodku, pozostawiano158. głównym zadaniem lubelskiego gubernatora 

przeznaczone dla ówczesnego gubernatora lubelskiego Stanisława Mackiewicza i dla miejscowych 
dygnitarzy oraz grona profesorskiego. każdą klasę reprezentowali najlepsi uczniowie. popisywali 
się swymi wypracowaniami na wybrany temat i deklamowali wyuczone na pamięć wiersze. gu-
bernator Mackiewicz osobiście wręczał wyróżniającym się uczniom nagrody oraz listy pochwal-
ne, których liczba nie była ściśle określona i zależała od tego, ilu uczniów zdobyło przeciętną oce-
nę wyższą niż dobry. Specjalnym wyróżnieniem były złote medale za najlepsze wyniki w nauce 
oraz srebrne za osiągnięcia w języku rosyjskim. w źródłach zachowały się nazwiska nielicznych 
uczniów, którzy mogli się poszczycić samymi celującymi ocenami w nauce. apl, gwl, sygn. 395.

155 h. r a c z e k, Gimnazjum Lubelskie w okresie międzypowstaniowym (1831–1863)..., s. 108. 
156 r. b e n d e r, Pierwsze wystąpienia patriotyczne młodzieży lubelskiej w roku 1861, „rocznik 

lubelski” 1962, t. 4, s. 115–116; i d e m, Manifestacje patriotyczne i konspiracje przedpowstaniowe 
w Królestwie Polskim, [w:] Powstanie Styczniowe 1863–1864. Wrzenie, bój, Europa, wizje, pod red. S. 
k a l e m b k i, warszawa 1990, s. 203–204; w. Ś l a d k o w s k i, Lublin powstańczy, [w:] Lublin w dzie-
jach i kulturze Polski, pod red. t. r a d z i k a i a. a. w i t u s i k a, lublin 1997, s. 199.

157 apl, gwl, sygn. 428, k. 57. 
158 J. r i a b i n i n, Lublin i Lubelskie w przededniu powstania styczniowego, lublin 1925, s. 46, 

41. do takich zdarzeń doszło w lublinie, hrubieszowie, dubience, Chełmie, krzeszowie i innych 
miastach i miasteczkach lubelszczyzny.
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Stanisława Mackiewicza i miejscowej policji było wykrycie sprawców zamieszek, 
które się często powtarzały. aby łatwiej było kontrolować uczniów, wymagano, by 
na spodniej stronie daszka czapki każdy miał wyryte imię i nazwisko oraz kla-
sę, do której uczęszczał. nauczyciele obowiązkowo dokonywali regularnej kon-
troli obecności uczniów w miejscu zamieszkania i czuwali nad ich moralnością159. 
gubernator wielokrotnie żądał od dyrektora Skłodowskiego, aby ukarał młodo-
cianych sprawców160. 

Za przestępstwa polityczne: za udział w zakazanych zebraniach, śpiewy pa-
triotyczne w okolicach kościoła kapucynów w lublinie i za naruszanie obowią-
zujących przepisów, uczniowie skazywani byli na kary aresztu oraz usuwani ze 
szkoły161. kurator onw p. Muchanow162 polecił dyrektorowi Skłodowskiemu, aby  
zaostrzył kontrolę i sprawował ścisły dozór nad uczniami163. 

kiedy echa krwawych wydarzeń warszawskich z kwietnia 1861 roku rozeszły się 
po całym kraju, zarówno grono profesorskie, jak i uczniowie gimnazjum – wbrew 
nakazowi – demonstracyjnie nosili oznaki żałoby narodowej. władze rządowe naj-
bardziej niepokoił fakt, że noszenie żałobnego ubioru z przypiętą do niego białą 
kokardą nie napotykało sprzeciwu ze strony dyrekcji szkoły. postawa dyrektora 
Skłodowskiego była jednoznaczna. łączył się z całym narodem w proteście prze-
ciwko obcej przemocy. podobnie zachowywał się personel nauczycielski. Jedynie 
profesor konstanty Jezierski był przeciwny noszeniu żałoby164. 

pomimo nasilających się rewizji i aresztowań uczniowie nadal brali czynny 
udział w wielu przejawach życia narodowego w lublinie, przygotowując się do ob-

159 apl, rgl, sygn. 15, s. 6–7; apl, gwl, sygn. 867, s. 120–121, sygn. 426, s. 26. r. ben-
der, Manifestacje religijno-patriotyczne w Lublinie w roku 1861, „roczniki humanistyczne” 1960, 
t. 7, z. 2, s. 311; idem, Pierwsze wystąpienia patriotyczne młodzieży lubelskiej..., s. 115–116; idem, Mło-
dzież szkolna Lublina w akcji przedpowstańczej 1861–1863, „przegląd historyczno-oświatowy” 1962, 
nr 2, s. 225; idem, Manifestacje patriotyczne i konspiracje przedpowstaniowe w Królestwie..., s. 203–204.

160 k. g r e g o r o w i c z, Zarys główniejszych wypadków w województwie lubelskim w 1861 roku, 
wstęp i oprac. w. Ś l a d k o w s k i, lublin 1984, s. 121. Stanisław Mackiewicz (1796–1879) – od 1851 
roku p.o. gubernatora cywilnego lubelskiego, w latach 1856–1861 gubernator. polak w służbie ro-
syjskiej, dbający o rozwój gospodarczy guberni, równocześnie pilnie realizujący polecenia rządu 
carskiego. w. p r z y b o r o w s k i, Historia dwóch lat 1861–1862, t. 2, kraków 1893, s. 258. Z pocho-
dzenia był litwinem, który miał nieosobliwą opinię i uważany był za urzędnika gorliwego i wy-
konawcę systemu muchanowskiego ucisku. 

161 apl, gwl, sygn. 867, s. 121–124, sygn. 497, sygn. 485, 491, 494–497.
162 k. g r e g o r o w i c z, op. cit., s. 122. paweł Muchanow (1799–1871) – od 1851 roku kurator 

onw, od 1856 roku dyrektor komisji wyzwań religijnych i oświecenia publicznego oraz komi-
sji Sprawiedliwości. w latach 1862–1863 naczelnik rządu cywilnego królestwa. Jego zarządzenie 
o brance przyspieszyło wybuch powstania styczniowego. 

163 apl, gwl, sygn. 426, s. 25.
164 Ibid., k. 29; r. b e n d e r, Ludność miejska Lubelskiego w akcji przedpowstaniowej w latach 

1861–1862, lublin 1961, s. 17; i d e m, Młodzież szkolna Lublina w akcji przedpowstańczej..., s. 225; 
h. wó j c i c k i, op. cit., s. 9. 
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chodów kolejnych rocznic. władze rządowe obawiały się, że powszechne modły 
w kościołach i śpiewy patriotyczne mogą doprowadzić do manifestacji narodo-
wych. Margrabia aleksander wielopolski skierował do Skłodowskiego specjalne 
pismo, które 10 maja 1861 roku odczytano na zebraniu pedagogów. przeciwnika 
ugody powstańczej niepokoił fakt, że dyrektor nie przeciwstawiał się nadmierne-
mu angażowaniu się młodzieży szkolnej w wydarzenia, które mogły się przero-
dzić w wystąpienia antyrządowe165. raporty władz policyjnych wyraźnie wskazy-
wały na to, że uczniowie gimnazjum gubernialnego są głównymi wichrzyciela-
mi i sprawcami nieporządku w mieście166. 

dla dyrektora Skłodowskiego było to ostrzeżenie, tym bardziej że kolejne pi-
sma dyrektora głównego krwr i op w warszawie, napływające na przełomie lu-
tego i marca 1862 roku, żądały, aby zastosował ścisły nadzór nad uczniami. na-
uczyciele mieli odtąd przychodzić do szkoły pół godziny przed rozpoczęciem lekcji, 
a w czasie przerwy między godziną 10 a 11 musieli dozorować młodzież. dyrek-
tor został zobowiązany, by dwa razy w miesiącu składać specjalne raporty komisji 
rządowej o sprawowaniu się uczniów, zamieszczając w nich ważniejsze wydarze-
nia, które miały miejsce w szkole. Skłodowski w lutym 1862 roku złożył dwa ta-
kie raporty. Stwierdził w nich, że uczniowie na ogół „zachowywali się przyzwoicie 
i pilnie przykładali się do nauki, żadne ważniejsze wypadki nie miały miejsca”167. 

oprócz bieżących spraw przypadła Skłodowskiemu trudna do wykonania rola 
przygotowania projektu reformy szkolnej zainicjowanej przez a. wielopolskiego 
w 1862 roku. na ręce ówczesnych władz oświatowych złożył memoriał, w którym 
domagał się reorganizacji i modernizacji szkolnictwa elementarnego i średniego. 
upominał się w nim także, co było na ówczesne czasy ewenementem, o prawa na-
uczycieli do wcześniejszych emerytur168. 

dyrektor Skłodowski podzielał ideały oraz dążenia powierzonej sobie młodzie-
ży. dbał o wychowanie patriotyczne gimnazjalistów, uczył ich historii polski. na 
miarę swoich możliwości bronił zagrożonych uczniów uczestniczących w mani-
festacjach religijno-patriotycznych w okresie przedpowstaniowym. Z urzędu naj-
bardziej aktywnym musiał wymierzać kary dyscyplinarne. Za zbytni, zdaniem 
władz carskich, liberalizm zapłacił utratą stanowiska. 1 października 1862 roku 

165 apl, gwl, sygn. 426, k. 32. Zob. r. b e n d e r, Młodzież szkolna Lublina w akcji przedpow-
stańczej..., s 225; n. g ą s i o r o w s k a, Mieszczaństwo w powstaniu styczniowym, „przegląd histo-
ryczny” 1937/1938, t. xxxiv, s. 535. 

166 J. r i a b i n i n, op. cit., s. 15–29. 
167 apl, gwl, sygn. 426, s. 33–36. i. S a d u r s k i, Udział uczniów Gimnazjum Gubernialnego 

w Lublinie w manifestacjach patriotyczno-religijnych przed powstaniem styczniowym, „Summa-
rium” 2010, r. 39 (59), s. 23–43.

168 M. a d r i a n e k, Skłodowski Józef, s. 198; zob. k. p o z n a ń s k i, Reforma szkolna w Królestwie 
Polskim w 1862, wrocław 1968, s. 82. 
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przeszedł na przedwczesną emeryturę169. Z gimnazjum przedwcześnie odszedł 
nie tylko zasłużony dyrektor, ale i inni nauczyciele patrioci. po upadku powsta-
nia styczniowego nie miał kto przemówić do rozsądku uczących170. 

dyrektor Skłodowski pozostawił po sobie doskonale urządzoną placówkę, która 
w nowej rzeczywistości politycznej była kontynuacją Szkoły wydziałowej z okresu 
komisji edukacji narodowej, Szkoły departamentowej z czasów księstwa war-
szawskiego i Szkoły wojewódzkiej z okresu konstytucyjnego królestwa polskiego. 
Śmiało współzawodniczyła z czołowymi gimnazjami królestwa polskiego drugiej 
połowy xix wieku. Jego autorytet wśród uczniów i nauczycieli był niezachwiany, 
a wynikał z szacunku, autentycznego podziwu i miłości. 

dyrektor JóZef SkłodowSki w oCZaCh uCZniów i wyChowanków

w pamięci swoich wychowanków dyrektor Józef Skłodowski pozostał człowie-
kiem o nieprzeciętnym umyśle, energicznym, ambitnym, uczciwym, o wielu walo-
rach duchowych. w ciągu jedenastu lat (1851–1862) zarządzania gimnazjum gu-
bernialnym w lublinie przyczynił się do podniesienia w nim poziomu naukowe-
go. położył wybitne zasługi na polu wychowania patriotycznego młodzieży. Z wy-
kształcenia był fizykiem i matematykiem. był także wielkim miłośnikiem przy-
rody171. o uznaniu, jakim cieszył się w środowisku uczniowskim, świadczą wspo-
mnienia szkolne spisane przez kilku wychowanków gimnazjum. 

dyrektor Skłodowski był człowiekiem bardzo dokładnym i wymagającym. 
przestrzegał surowo dyscypliny, ale traktował uczniów z godnością, inaczej ani-
żeli czyniło to wielu ówczesnych pedagogów. aleksander głowacki, uczeń lubel-
skiej Szkoły realnej w latach 1856–1861 i gimnazjum gubernialnego w latach 
1864–1866, później wybitny pisarz bolesław prus, w 1911 roku u schyłku swego 
życia napisał: „tu za katedrą, w gmachu pojezuickim, zaczęto od pierwszej kla-
sy realnie kształcić mój umysł i uszlachetniać serce, miałem honor zawrzeć zna-
jomość ze śp. dyrektorem Skłodowskim, dziadem p. Curie Skłodowskiej”. Jak 
wspominał po latach prus: „sędziwy staruszek często sadzał mnie do kozy, cho-
ciaż trudno wymienić pedagoga, który by w sposób równie poufny mnie trakto-
wał mojej godności osobistej”172.

169 apl, gwl, sygn. 115, sygn. 159, sygn. 195, sygn. 265, sygn. 330; M. we ł n a - a d r i a n e k, 
Józef Skłodowski – Dyrektor..., s. 151–152; Z przeszłości dalekiej i bliskiej..., s. 181. 

170 J. to m c z y k, Lublin w okresie powstania..., s. 169.
171 M. we ł n a - a d r i a n e k, Józef Skłodowski – Dyrektor..., s. 145.
172 b. p r u s, op. cit., s. 87. Zob. a. g r y c h o w s k i, Lublin i Lubelszczyzna w życiu i twórczości pi-

sarzy polskich, lublin 1974, s. 203; i d e m, Lublin w życiu i twórczości pisarzy polskich, lublin 1965, 
s. 144; J. d o b r z a ń s k i, Czasy szkolne Bolesława Prusa..., s. 165–184. 
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postać dyrektora Skłodowskiego w swoich pamiętnikach barwnie przedstawił 
henryk wójcicki. niski, krępy i otyły, z wielką głową, pokrytą gęstą, zupełnie białą 
czupryną – jak czytamy we wspomnieniach i pamiętnikach uczniów gimnazjum 
lubelskiego – był postrachem dla wszystkich, szczególnie próżniaków i urwisów. 
był człowiekiem dobrze po sześćdziesiątce, o starannie wygolonej twarzy, nieco 
rubaszny. pomimo swej surowości był przez uczniów szanowany i lubiany173. am-
bitny i uczciwy, w pamięci swoich wychowanków pozostał jako człowiek o nie-
przeciętnym umyśle i wielu walorach duchowych. przy swej niepospolitej zdol-
ności z największą gorliwością poświęcał się powołaniu nauczycielskiemu. oka-
zał się dobrym i energicznym organizatorem, a jednocześnie, jak wspomina po 
latach jeden z jego wychowanków, „człowiekiem wielkiej duszy i serca, niezapo-
mnianym kierownikiem i wielkim jej [młodzieży] przyjacielem”174. 

dyrektor Józef Skłodowski był postacią barwną, o wielostronnych zainteresowa-
niach, entuzjastą nauk przyrodniczych. również wśród mieszkańców lublina zyskał 
wielki szacunek i uznanie175. kierował szkołą w okresie bardzo trudnym, w okresie 
manifestacji religijno-patriotycznych, przed wybuchem powstania styczniowego. 

o wysokim poziomie nauczania w gimnazjum gubernialnym w lublinie 
świadczy kariera wielu jej absolwentów, ludzi powszechnie później znanych, za-
służonych dla lublina i dla kraju. Skłodowski przyczynił się do wyraźnego pod-
niesienia poziomu nauk przyrodniczych. Z grona absolwentów, którzy opuścili 
szkołę, kilku rozpoczęło studia w Szkole głównej w warszawie. byli to: włady-
sław gosiewski176, adam rzążewski177, henryk wiercieński178 i władysław krajew-
ski179. wychowanek gimnazjum lubelskiego lucjan Malinowski studiował na pię-
ciu uniwersytetach: najpierw w Szkole głównej w warszawie, potem na uniwer-
sytetach w petersburgu, Jenie, berlinie i lipsku180. 

173 h. wó j c i c k i, op. cit., s. 16–17. 
174 r. p r z e g a l i ń s k i, Wspomnienia szkolne..., 129. 
175 M. a d r i a n e k, Skłodowski Józef, s. 198.
176 g. d o l i ń s k i, Z księgi pamiątek, [w:] S. f i t a, Wspomnienia B. Prusa, warszawa 1962, s. 48, 

61. władysław gosiewski (1844–1911) – matematyk, fizyk i filolog, nauczyciel matematyki w gim-
nazjach warszawskich, autor wielu prac naukowych. 

177 Ibidem. adam rzążewski (1844–1885) – uczęszczał do gimnazjum w białej i lublinie. Stu-
diował na wydziale filologicznym Szkoły głównej. był sędzią gminnym w komarnie na podla-
siu. pod pseudonimem aer ogłosił powieści, opowiadań i studia literackie. 

178 Ibidem. henryk wiercieński (1843–1923) – prawnik, historyk, publicysta, działacz kultural-
ny, autor wielu prac z zakresu historii i statystyki.

179 Ibidem. władysław krajewski po ukończeniu liceum w lublinie kształcił się w Szkole głów-
nej. w 1871 roku ukończył uniwersytet warszawski ze stopniem kandydata nauk przyrodniczych. 
pracował jako chemik w cukrowniach.

180 g. d o l i ń s k i, op. cit., s. 61. lucjan Malinowski (1839–1898) – ukończył gimnazjum lubel-
skie w 1861 roku. w latach 1862–1867 kształcił się w Szkole głównej. był wybitnym dialektologiem, 
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duże osiągnięcia w dziedzinie nauki mieli m.in.: henryk wyziński, który był 
profesorem uniwersytetu w Moskwie, następnie powołany na warszawską kate-
drę prawa administracyjnego181, karol Jurkiewicz – profesor mineralogii i geologii 
w Szkole głównej182, eugeniusz dziewulski183, władysław holewiński – wybitny 
prawnik, doktor prawa uniwersytetu petersburskiego, profesor prawa cywilnego 
na uniwersytecie warszawskim, ignacy baranowski – który studiował medycynę 
na uniwersytecie warszawskim, Jan amborski – studiujący romanistykę na uni-
wersytecie lwowskim184, karol Jonscher – wybitny lekarz i działacz społeczny185. 

inni absolwenci znani są z zasług dla polskiej kultury. należy do nich przede 
wszystkim aleksander głowacki (ps. bolesław prus), który był czołowym pisa-
rzem epoki pozytywizmu186. literaturą i publicystyką zajmowali się także alek-
sander Świętochowski i Julian ochorowicz187. nieprzeciętne uzdolnienia pisarskie 
prezentowali pamiętnikarze. autorami najbardziej wartościowych wspomnień są: 
henryk wiercieński – statystyk, pamiętnikarz i wielki patriota, robert przega-
liński – wybitny regionalista lubelski i autor kilku prac historycznych, Zdzisław 
niedobylski – autor dzieł rolniczych, profesor akademii rolniczej w dublanach188, 
Seweryn liniewski, henryk wójcicki i bronisław Znatowicz189. 

wychowankowie szkół lubelskich stwierdzili, że pokolenie uczniów gimna-
zjum gubernialnego w lublinie nie tylko wymodliło polskę, ale „wywalczyło ją 
sercem, rozumem i własną krwią”. lublin dał młodzież, która nie tylko rzetelnie 
zasłużyła się polsce, ale była „kuźnią idei”, które polski idealizm szerzył po świe-
cie. formację swą zawdzięcza lubelskim pedagogom z dyrektorem Józefem Skło-
dowskim na czele190. 

profesorem filologii słowiańskiej na uniwersytecie Jagiellońskim i członkiem akademii umiejęt-
ności. S. f i t a, Pokolenie Szkoły Głównej, warszawa 1980, s. 63. 

181 S. k i e n i e w i c z, Akademia Medyko-Chirurgiczna i Szkoła Główna (1857–1869), [w:] Dzie-
je Uniwersytetu Warszawskiego 1807–1915, warszawa 1981, s. 287–188. 

182 Ibid., s. 249, 313, 354, 428.
183 g. d o l i ń s k i, op. cit., s. 61. eugeniusz dziewulski (1842–1889) – ukończył gimnazjum lubel-

skie w 1860 roku. Studiował na wydziale przyrodniczym Szkoły głównej. był asystentem, a potem 
wykładowcą fizyki na uniwersytecie warszawskim. autor wielu prac z zakresu fizyki, współredak-
tor „pamiętnika fizjologicznego”. S. k i e n i e w i c z, op. cit., s. 242–243, 247; S. f i t a, op. cit., s. 55. 

184 t. M e n c e l, op. cit., s. 140; S. f i t a, op. cit., s. 171; i. S a d u r s k i, Perspektywa pracy i moż-
liwość dalszego kształcenia się gimnazjalistów lubelskich w latach 1832–1864 w świetle ankiet, [w:] 
Narrata de fontibus hausta, lublin 2010, s. 464–466.

185 e. h e r m a n, Jonscher Karol, [w:] pSb, t. xi, pod red. h. M a r k i e w i c z a, warszawa–kra-
ków 1964–1965, s. 267.

186 w. to ł w i ń s k i, op. cit., s. 28.
187 S. f i t a, op. cit., s. 7, 15, 27, 29, 41, 73, 110–111, 127–128, 176–177, 182. 
188 r. p r z e g a l i ń s k i, Wspomnienia szkolne..., s. 117.
189 S. fi t a, op. cit., s. 55.
190 Pamiętnik zjazdu b. wychowańców..., s. 13–17. 
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na eMeryturZe w MaJątku rodZinnyM 

po przejściu na wymuszoną emeryturę Józef Skłodowski jesienią 1862 roku za-
mieszkał w folwarku zawieprzyckim w Jawidzu, dzierżawionym przez swego stry-
jecznego brata ksawerego Skłodowskiego. w 1863 roku w folwarku tym przebywa-
li powstańcy. Znajdował się tam również szpital dla rannych191. po upadku powsta-
nia styczniowego, gdy wzmogły się represje, w czerwcu 1864 roku, przeniósł się do 
Czyżewa koło ostrowi Mazowieckiej. Sześć lat później, w czerwcu 1870 roku, udał 
się do majątku zięcia, henryka felauera, w rakoszynie koło kielc. pozyskał ogrom-
ne zaufanie społeczeństwa gminy piekoszów. Został wybrany na stanowisko wójta. 
następnie powierzono mu godność sędziego gminnego w promniku. po nabyciu 
dwóch gospodarstw Józef Skłodowski osiadł w 1879 roku w radlinie koło kielc192. 
Swoją polskość podkreślał między innymi codziennym ubiorem. w tamtych cza-
sach przejawem manifestowania patriotyzmu było noszenie czapek pochodzenia 
węgierskiego, tzw. batorówek. były to czapki bez daszka, o okrągłej główce. przy-
pominały okres świetności rzeczypospolitej oraz wielkie zwycięstwa militarne, 
w tym króla Stefana batorego, odniesione nad Moskwą pod koniec xvi wieku193. 

Józef Skłodowski żywo interesował się sprawami bieżącymi, szczególnie na-
stępstwem tronu po śmierci cara aleksandra ii. w licznych rozmowach podnosił 
konieczność złagodzenia polityki rosyjskiej wobec kwestii polskiej po objęciu wła-
dzy przez aleksandra iii. był praktykującym katolikiem. Mimo że zaprzyjaźniona 
rodzina wilgosińskich wielokrotnie im to odradzała, w grudniu 1881 roku udał się 
wraz z żoną na pasterkę do kieleckiej katedry. Mróz i grudniowe zawieje spowo-
dowały, że żona zachorowała na zapalenie płuc i po niespełna dwóch miesiącach, 
21 lutego 1882 roku, zmarła. Została pochowana na cmentarzu w leszczynach. 

Załamany po stracie żony Skłodowski przeniósł się do Zawieprzyc na lubelsz-
czyźnie. Spędził tam ostatnie miesiące życia. Zamieszkał znowu w majątku Ja-
widz194. nie mógł się pogodzić ze śmiercią ukochanej żony. przygnębiony zacho-
rował na zapalenie płuc. Mimo wysiłków lekarzy zmarł pół roku później, 21 sierp-
nia 1882 roku w Zawieprzycach. uroczystości pogrzebowe odbyły się 25 sierpnia 
w kościele parafialnym w kijanach. nabożeństwo żałobne celebrował ks. Stani-
sław bogucki195. Józef Skłodowski został pochowany w rodzinnym grobowcu na 

191 r. g e r b e r, Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808–1831. Słownik biograficzny, wro-
cław 1977, s. 198–199; Nad grobowcem bohaterów 1863, oprac. a. l. g z e l a, lublin 2005, s. 103. 

192 h. S a d a j, Skłodowscy..., s. 143–144.
193 Ibidem. w krakowie takie czapki noszono od 1872 roku, kiedy Jan Matejko ukończył ma-

lowanie obrazu Batory pod Pskowem. 
194 Ibid., s. 143–145. 
195 katalogus universicleri Saeculariset regularis dioeceris, lublinensis 1870, lublinis 39. ks. 

Stanisław bogucki był administratorem parafii w kijanach. 
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cmentarzu parafialnym w kijanach. w tomie v księgi zmarłych parafii kijańskiej 
z lat 1877–1887, pod numerem 63 znajduje się zapis w języku rosyjskim tej treści:

Stało się we wsi kijany – trzynastego/dwudziestego piątego sierpnia tysiąc osiem-
set osiemdziesiątego drugiego roku o godzinie 10 rano. Zjawili się ksawery Skłodowski, 
arendator dóbr Zawieprzyc, sześćdziesięciu sześciu lat, kuzyn zmarłego, oraz Jan Skło-
dowski, agronom dwudziestu siedmiu lat od urodzenia – bratanek zmarłego, mieszkają-
cy obaj we wsi Zawieprzycach; i ogłosili, że dziewiątego/dwudziestego pierwszego sierp-
nia bieżącego roku, o godzinie jedenastej po południu, zmarł we wsi Zawieprzycach Józef 
Skłodowski – wdowiec, były dyrektor gimnazjum lubelskiego, siedemdziesięciu ośmiu 
lat od urodzenia, urodzony we wsi Skłodach w powiecie ostrołęckim, a mieszkającym we 
wsi radlinie w powiecie kieleckim – syn zmarłych urbana Skłodowskiego i Małgorzaty 
z rybaczewskich, małżeństwa Skłodowskich. po naocznym stwierdzeniu ów akt ogła-
szający o śmierci Józefa Skłodowskiego został przeczytany przez nas i podpisany przez 
świadków – ks. bogucki, n. M. p. ksawery Skłodowski, Jan Skłodowski. 

w 1887 roku rodzina ufundowała pomnik nagrobny rodziny Skłodowskich 
na cmentarzu parafialnym w kijanach. na cokole pomnika od jego zachodniej 
strony, czyli od strony miasta lublina, umieszczono napis: „dyrektor gimnazjum 
lubelskiego radca stanu i obywatel ziemski [...] pokój jego zacnym popiołom”196.

 
potoMkowie JóZefa SkłodowSkiego

Józef Skłodowski z małżeństwa z Salomeą Sagtyńską miał siedmioro dzieci: 
trzech synów (władysława, przemysława i Zdzisława) i cztery córki (bolesławę, 
bronisławę, wandę i wisławę). Młode pokolenie kontynuowało patriotyczne tra-
dycje rodzinne. dwóch synów uczestniczyło w powstaniu styczniowym. przemy-
sław Skłodowski został ranny w potyczce oddziału partyzanckiego z wojskami ro-
syjskimi stoczonej pod lubartowem w maju 1864 roku. Zmarł na skutek odnie-
sionych ran197. Młodszy o trzy lata drugi syn, Zdzisław Skłodowski, był kapitanem, 

196 w 2005 roku autor podjął starania w celu przeprowadzenia kwerendy w archiwum parafial-
nym, dzięki uprzejmości i pomocy proboszcza parafii w kijanach ks. lucjana Marcinkowskiego, 
a następnie zbadania i opublikowania nieznanych do końca faktów z życia Józefa Skłodowskiego 
(księga Zmarłych parafii kijańskiej z lat 1877–1887, t. v, znajduje się pod numerem 63. akta zmar-
łych parafii kijany od 5 czerwca 1851 do 1868, t. iii, akta zmarłych od roku 1877 do 1887 – księ-
ga zmarłych parafii kijańskiej, t. v, akta zmarłych w parafii kijańskiej od dnia 3 listopada 1887 
do dnia 31 grudnia 1897). M. a d r i a n e k, Skłodowski Józef, s. 199.

197 h. S a d a j, Skłodowscy..., s. 146. przemysław urodził się w 1838 roku w łomży. naukę rozpo-
czął w gimnazjum siedleckim. w 1854 roku uzyskał świadectwo dojrzałości. po odbyciu aplikacji 
pracował w okręgowym Zarządzie dróg. później dzierżawił folwark Szczekarków. 
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adiutantem pułkownika Marcina borelowskiego. pełnił funkcję komisarza rady 
narodowej. w powstaniu walczył pod nazwiskiem Miecznikowski. 3 września 1863 
roku w starciu pod panasówką został ranny. trzy dni później brał udział w bitwie 
pod batorzem. na jego rękach zmarł jeden z najdzielniejszych partyzantów i do-
wódców powstańczych na lubelszczyźnie Marcin borelowski-lelewel. po upadku 
powstania Zdzisław Skłodowski wyemigrował do francji. w tuluzie jako ucieki-
nier polityczny podjął bezpłatne studia doktoranckie. w 1865 roku na wydziale 
prawa i nauk ekonomicznych uzyskał stopień doktora. dzięki staraniom rodzi-
ny wiosną 1866 roku powrócił do kraju. do 1870 roku był docentem w warszaw-
skiej Szkole głównej, którą porzucił po zamianie jej na uniwersytet rosyjski. pra-
cował jako asesor trybunału Cywilnego w warszawie oraz jako rejent w Skalb-
mierzu. Zmarł 23 czerwca 1914 roku w kielcach198. 

piękne zasługi w walce o niepodległość polski miała najstarsza córka, bolesła-
wa Skłodowska, która uczestniczyła w powstaniu styczniowym w województwie 
kaliskim. była kurierem. przekazywała ważne informacje, m.in. o ruchach wojsk 
rosyjskich, kontaktach władz cywilnych z wojskowymi operującymi na tym obsza-
rze. pielęgnowała chorych i rannych powstańców. Z narażeniem życia przewiozła 
ich za granicę austriacką, m.in. generała tomasza wierzbickiego199. 

najstarszy syn Józefa Skłodowskiego, władysław (1832–1902), kontynuował 
zawód ojca. po ukończeniu wydziału przyrodniczego i fizyczno-Matematyczne-
go w petersburgu w sierpniu 1852 roku został nauczycielem matematyki i fizyki 
w realnej Szkole powiatowej w warszawie przy ul. freta, a następnie objął obo-
wiązki dyrektora w ii gimnazjum w warszawie. w 1860 roku poślubił Marian-
nę bogucką, nauczycielkę i przełożoną pensji żeńskiej w warszawie. Jesienią 1867 
roku awansował na podinspektora gimnazjum200. 

198 r. p r z e g a l i ń s k i, Wspomnienia szkolne..., s. 129. apl, gwl, sygn. 489; C. w. d o m a ń -
s k i, Skłodowski Zdzisław, [w:] pSb, t. xxxviii, s. 201–202. Zdzisław Skłodowski, lat 17, syn Józe-
fa urzędnika klasy 7, stanu szlacheckiego, rodem z Żukowa, religii rzymskokatolickiej, urodził się 
20 maja 1841 roku w łukowie. początkowo uczęszczał do gimnazjum Siedleckiego. uczeń gim-
nazjum gubernialnego lubelskiego w latach 1849–1857. nagrody ogólne w klasach i–iv, nagro-
da za język rosyjski w klasie v oraz list pochwalny w klasie vii. w. to ł w i ń s k i, op. cit, s. 27; 
J. to m c z y k, Lublin w okresie powstania..., s. 162; Z przeszłości dalekiej i bliskiej..., s. 190; Dzieje 
Uniwersytetu Warszawskiego..., s. 288. 

199 h. w i e r c i e ń s k i, Polki 1863 r., „głos lubelski” 1916, nr 20, s. 30. bolesława urodziła się 
w 1834 roku. nauki pobierała w Siedlcach, a następnie w petersburgu. J. to m c z y k, Organizacja 
cywilno-wojskowa powstania styczniowego, „rocznik lubelski” 1961, s. 57.

200 C. w. d o m a ń s k i, Skłodowski Władysław, [w:] pSb, t. xxxviii, s. 200–201. władysław Skło-
dowski urodził się 20 października 1832 roku w kielcach. w 1840 roku rozpoczął naukę w gimna-
zjum łukowskim. w 1841 roku został uczniem gimnazjum w Siedlcach. tam w czerwcu 1847 roku 
złożył egzamin dojrzałości. dzięki staraniom ojca uzyskał stypendium na studia na wydziale nauk 
przyrodniczych uniwersytetu petersburskiego, który ukończył w 1852 roku. Zmarł 14 maja 1902 roku  
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pozostałe córki Józefa, wanda, wisława i bronisława, były absolwentkami in-
stytutu aleksandryjskiego w puławach. Spośród nich tylko wanda była nauczy-
cielką języka polskiego w wyższej Szkole rządowej Żeńskiej w lublinie oraz na 
prywatnej pensji aleksandry Świerczyńskiej. biegle władała trzema językami: 
francuskim, rosyjskim i niemieckim. tłumaczyła na język polski teksty łaciń-
skie i greckie201. 

najbardziej znana na całym świecie jest najmłodsza córka władysława Skło-
dowskiego, Maria. urodzona 7 listopada 1867 roku w warszawie była ukocha-
ną wnuczką Józefa Skłodowskiego, dziedziczącą po nim zamiłowanie i talent do 
nauk ścisłych, co w tamtych czasach u kobiet było bardzo rzadkie. w jego osobie 
znajdowała wzór do naśladowania, przede wszystkim jeśli chodzi o pracowitość, 
umiłowanie przyrody, człowieka i ojczystego kraju. o tych wartościach nigdy nie 
zapomniała. bywała w Zawieprzycach, w lublinie odwiedzała gimnazjum, gdzie 
w urządzonych przez dziadka pracowniach poznawała fascynujące ją od dzieciń-
stwa przyrządy fizyczne202. 

po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w czerwcu 1883 roku Maria wraz z oj-
cem władysławem przybyła na wakacje do rodzinnych Zawieprzyc. odwiedziła 
wtedy rodzinny grobowiec swojego ulubionego dziadka na cmentarzu parafialnym 
w kijanach203. pamięć o nim towarzyszyła jej wiele lat później podczas historycz-
nej wizyty w lublinie w sierpniu 1930 roku, kiedy była już znaną uczoną, dwu-
krotną noblistką. przypomniała wtedy licznemu audytorium okoliczności wybu-
dowania jego staraniem okazałego gmachu gimnazjum gubernialnego w lubli-
nie. przed wyjazdem z lublina dokonała wpisu do księgi pamiątkowej w kate-
drze lubelskiej, wpisując się: M. Curie Skłodowska204. 

wielu absolwentów postulowało uczczenie zasług dyrektora Józefa Skłodowskie-
go dla szkolnictwa w lublinie, ponieważ „był wzorem kierowania średniej szkoły, 
a młodzież szkolna miała dla niego cześć i miłość niemal bałwochwalczą, dlatego  
jako jedyny godzien doczekać się pomnika”205. ta inicjatywa, która się zrodziła 
pod koniec w xix wieku, do tej pory nie doczekała się realizacji. obecnie jedyną 

w warszawie. pochowany w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu powązkowskim. w. to ł w i ń -
s k i, op. cit., s. 27; J. to m c z y k, Organizacja cywilno-wojskowa powstania styczniowego..., s. 162.

201 h. S a d a j, Skłodowscy..., s. 146.
202 M. a d r i a n e k, Pierwsza oficjalna instrukcja katalogowania..., s. 166. w tych kontaktach szu-

kać należy uwarunkowań charakteru i kariery naszej wielkiej uczonej Marii Curie-Skłodowskiej 
– przyszłej dwukrotnej noblistki, która znalazła swoje miejsce we francuskim panteonie. 

203 M. we ł n a - a d r i a n e k, Józef Skłodowski – Dyrektor..., s. 152.; h. S a d a j, Skłodowscy..., 
s. 159–160. 

204 księga pamiątkowa katedry lubelskiej 1930. 
205 r. p r z e g a l i ń s k i, Wspomnienia szkolne..., s. 129. 
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formą upamiętnienia dyrektora Skłodowskiego jest tablica wmurowana w bocz-
ną ścianę dawnego gmachu gimnazjum, niezbyt widoczna dla przechodniów idą-
cych ul. narutowicza (dawniej namiestnikowską). 

Zafascynowany postacią dyrektora Józefa Skłodowskiego, wybitnego pedago-
ga, postanowiłem spróbować zrealizować „testament” absolwentów gimnazjum 
gubernialnego w lublinie, wśród których byli ludzie tak sławni i zasłużeni, jak: 
bolesław prus, aleksander Świętochowski, Julian ochorowicz, henryk wiercień-
ski, robert przegaliński. 

Z tych inspiracji zrodziła się myśl uczczenia jego zasług w bardziej widocznej 
formie. podczas licznych rozmów i dyskusji, które podejmowałem przy różnych 
okazjach, wysunąłem propozycję uczczenia zasług Józefa Skłodowskiego w dzie-
dzinie szkolnictwa np. pomnikiem lub choćby popiersiem. w ten sposób została-
by zrealizowana wola poprzednich pokoleń absolwentów i uczniów gimnazjum 
gubernialnego. najwyższa pora na pozytywną i szybką decyzję władz lublina.

Jestem przekonany, że w realizacji idei pomnika Józefa Skłodowskiego w mie-
ście, w którym działa uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, można liczyć na po-
parcie i ofiarność społeczeństwa. 

Jako historyk uważam, że warto by podjąć tę niezrealizowaną dotąd inicjatywę 
uczczenia zasług tego wybitnego pedagoga, zasłużonego dla lubelskiego szkolnictwa206.

SuMMary

The following paper has been written on the basis of both already known scientific de-
scriptions and unknown well-preserved manuscripts found, by the author, in the State archi-
ves in lublin. it has been dedicated to Józef Skłodowski, an outstanding educator and head-
master of a Secondary School in lublin in the years 1851–62, who built a new school building, 
employed teachers and equipped it with teaching aids. Skłodowski’ s family life, his studies at 
philosophy division of warsaw university in the years 1826–29 and his participation in no-
vember uprising have been presented. in the years 1832–51 Skłodowski was physics, Chemi-
stry and Maths teacher in kielce, warsaw, łomża, łuków and Siedlce. he was the man of gre-
at mind, spiritual values and a true patriot, who had a deep love for his country in the period 
of political opression and russsification. he had an influence on his granddaughter instilling 
a love of nature and science in her. in his retirement Sklodowski moved to Jawidz, where he 
died on 21.08.1882 and was buried on the cemetary in kijany, near lublin. 

206 23 lipca 2010 roku Janusz kędracki w artykule Znalazł grób Skłodowskiej opublikowanym 
w „gazecie wyborczej” w kielcach wykorzystał informacje zawarte w opracowaniu dr. ireneusza 
Sadurskiego z lublina Józef Skłodowski (1804–1882). Dyrektor Gimnazjum Gubernialnego w Lubli-
nie, dostępne w internecie (http://i.sadurski.w.interia.pl/sklodowskigl/).
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ryc. 2. ruiny firlejowskiego zamku w dąbrowicy. Ilustrowany przewodnik 
po Lublinie, ułożony przez M. a. ronikerową, warszawa 1901, s. 231

ryc. 3. nowy gmach gimnazjum gubernialnego w lublinie przy ul. namiestnikowskiej 
296 wybudowany w latach 1856–1859 (obecnie ul. g. narutowicza 12).  

Pamiętnik zjazdu b. wychowańców szkół lubelskich, lublin 1926, s. 1
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ryc. 4. grób i pomnik nagrobny rodziny Skłodowskich,  
m.in. ksawerego Skłodowskiego i Józefa Skłodowskiego  
na cmentarzu parafialnym w kijanach. fot. i. Sadurski
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ryc. 6. przysięga wierności złożona przez grono profesorskie 
gimnazjum gubernialnego w lublinie, odebrana przez dyrektora Józefa 

Skłodowskiego w dniu 12 marca 1855 roku, apl, gwl, sygn. 111
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JóZef łaptoS
instytut politologii up ken kraków

Belgijskie przypadki Marii Curie-Skłodowskiej  
w jej działalności naukowej i humanitarnej

les liasons belges de Marie Curie-Skłodowska dans l’activité scientifique et l’humanitaire

Maria Curie-Skłodowska, chluba nauki polskiej i francuskiej, jest także cie-
pło przyjmowana przez belgów. każdy z nich przypomina sobie zdjęcie Marii 
Curie w stroju pielęgniarki w towarzystwie króla alberta i, którym podręczni-
ki do historii ilustrowały tekst o jej udziale w humanitarnej akcji pomocy szpita-
lom frontowym z wykorzystaniem ambulansów radiologicznych. to wspomnie-
nie z lat szkolnych stanowi pewien element pozytywnej aury dotyczącej wzajem-
nych stosunków między belgią a polską, obejmującej także udział polskich emi-
grantów po powstaniu listopadowym w organizowaniu niepodległego państwa1. 
obecność Marie Curie wraz z córką ireną na froncie belgijskim była niewątpliwie 
patriotycznym odruchem niepozostającym bez związku z przeszłością, ale nie był 
to jej jedyny związek z tym krajem. warto zatem, korzystając z okoliczności, jaką 
stwarzają tegoroczne obchody, przypomnieć jej częste podróże do belgii, ukła-
dające się w tryptyk obejmujący kontakty naukowe, współpracę ze światem me-
dycznym i negocjacje z przemysłowcami w sprawie dostaw surowców promienio-
twórczych, w które obfitowało belgijskie kongo.

1 Zob. i. g o d d e e r i s, p. l i e r n e u x, 1830: insurrection polonaise, indépendance belge, brux-
elles 2001.


