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Z dziejów szkoły polskiej w Lublinie

Niepostrzeżenie minęła w roku ubiegłym setna rocznica jednej z najokazalszych budowli, jakie 
powstały w XIX w. w Lublinie, wzniesionej z przeznaczeniem na cele szkolnictwa średniego.

Pod różnymi tytułami występowała szkoła średnia w Lublinie od drugiej połowy w. XVI; 
funkcjonowała zrazu pod kierownictwem Zakonu Jezuitów, później Komisji Edukacyjnej i 
państwowych władz lokalnych. Mieściła się parę wieków (od XVI do XVIII w.) w gmachu b. 
Kolegium Jezuickiego obok Katedry. Jak na owe czasy był to budynek wspaniały, 3-piętrowy, 
monumentalny, ale w w. XIX zrodziła się potrzeba pomyślenia o bardziej nowoczesnym budynku, 
przystosowanym do nowych potrzeb i wymogów. W latach 1857/1859 został wzniesiemy wg 
projektu J. Ankiewicza nowy rozległy jednopiętrowy budynek przy ul. Narutowicza 12. O jego 
pojemności i rozmiarach dość powiedzieć, że całkowita dwuletnia produkcja wszystkich cegielni w 
Lublinie nie była zdolna sprostać zapotrzebowaniu budowy. Był to więc jedno z największych 
przedsięwzięć budowlanych na przestrzeni XIX w. w Lublinie.

Jesienią 1859 r. przeniosło się tu z ul. Jezuickiej Polskie Gimnazjum Gubernialne, którym 
kierował wówczas dyr. Józef Skłodowski (1851 do 1862 r.) przyrodnik, ojciec i dziadek 
znakomitych intelektów polskich z najbardziej znaną wnuczką Marią Skłodowską-Curie. Niedługo 
tylko mogło gimnazjum kontynuować swe zadania w duchu i kulturze polskiej. Powstanie 
styczniowe wywołało poważne perturbacje i przerwę w nauce, a wkrótce potem nadszedł okres 
stopniowej i pospiesznie zaostrzającej się rusyfikacji szkoły. W 1867 r. wprowadzony zostaje jęz. 
rosyjski jako wykładowy. Wielu wartościowych nauczycieli zwolniono lub przeniesiono. Na 
dyrektorów szkoły władze carskie typowały niepoważnych i niekompetentnych ludzi, jak np. płk. 
rosyjskiego Kaulbarsa — Niemca (1850/1851) lub bezwartościowych moralnie tzw. 
„perekińczyków”, zawziętych rusyfikatarów i ciemięzców mowy i młodzieży polskiej, jak 
Chmdzyński (1867—1874 r.) oraz najgłośniejszy w Polsce osławiony Siengalewicz (1874—1891 
er.) i inni. Działalność Siengalewicza przez ćwierć wieku b. ciężko się odbiła na losach szkoły i 
młodzieży. W okresie po powstaniu styczniowym szalał tak okropny ucisk i terror w całym kraju a 
duch narodowy społeczeństwa był tak zgnębiony i załamany, że biernie przyjęto takie zarządzenia, 
jak wykład religii w jęz. rosyjskim, oraz śpiewanie przez młodzież w kościołach po rosyjsku hymnu 
„Boże caria chrani”.

Były lata, szczególnie w początkach służby Siengalewicza, że dopuszczał on minimalną ilość 
uczniów do matury np. jednego ucznia w 1874 r., 5 w 1875 r., 6 w 1876 r. itd. Dopiero od r. 1881 do 
matury dochodziło po kilkunastu zdających. Mimo zastosowania tak okropnego sita zdołało 



przebyć gimnazjum lubelskie i zasłynąć później w Polsce wielu znakomitych ludzi. W ostatnim 
roku polskiego jeszcze gimnazjum ukończyli szkołę lubelską tak znani ludzie jak: Aleksander 
Głowacki (Bolesław Prus), Aleksander Swiętochowski, Julian Ochorowicz, Adolf Suligowski, 
Eugeniusz Dziewulski i inni. W latach narastającego prześladowania młodzieży ukończyli 
gimnazjum: Bronisław Znatowicz, chemik (1869), Wacław Nałkowski, geograf (1871 r.), Jan 
Popławski (1872 r.), Zygmunt Balicki (1876 r.), Władysław Dawid, pedagog (1878 r.), Tadeusz 
Gałecki (Andrzej Strug) (1893 r.) i wielu innych.

W miarę oddalania się od tragedii powstańczej, narastania nowych roczników młodzieży, 
nowych prądów ideowych i rewolucyjnych, a wreszcie wobec ogarniających coraz szersze kręgi 
świata pracy ruchów rewolucyjnych, zwłaszcza na przełomie 1904—1905 r. młodzież polska dała 
wyraz swym niezmiennym dążeniom do wolności i rewolucyjnym zrywem, który ogarnął wszystkie 
środowiska młodzieżowe miast polskich, wywołała strajk szkolny, zażądała spolszczenia szkół, 
opuściła mury obcej szkoły i ogłosiła bojkot szkoły rosyjskiej. Stało się to na przełomie stycznia i 
lutego 1905 r.

Młodzież polska znalazła się na bruku, lecz trwała w nastawieniu bojowym. Wielu przeszło 
przez więzienia carskie. W Gimn. Lubelskim na tle walki o polskość szkoły najbardziej aktywnymi 
byli uczniowie starszych klas obu organizacji: socjalistycznej i narodowej, jak: Z. Jabłoński, R. 
Slaski, K. Wyszyński, Cz. Siwecki, M. Skrzetuski, Stefan i Edm. Kłopotowscy, Z. Amborski, 
Henryk Orłowsiki, J, Scholz oraz A. i Z. Nowińscy.

Równocześnie w Żeńskim Państw. Gimnazjum akcję strajkową dzielnie przeprowadziły: M. 
Szałatkowska, Ir. Łakomska, Z. Wladichówna, Z. Zabielska, Roszkowska i Łabęcka.

Po strajku szkolnym młodzież polska przez dłuższy czas nie miała żadnych szkół do swej 
dyspozycji, zorganizowała się w kompletach i tajemnie kontynuowała zajęcia naukowe w jęz. 
polskim po prywatnych mieszkaniach. Rodzice w b. wielu domach spieszyli młodzieży z 
różnorodną pomocą, a powstały Komitet Rodzicielski ułatwiał młodzieży organizowanie nauki i 
zdobywał pomoce szkolne. Byli też rodzice, a nawet działacze społeczni, którzy usiłowali nakłonić 
młodzież do powrotu do szkoły rosyjskiej. Daremne to były usiłowania. Bojkot się zaostrzał.

Pod koniec 1905 r. uzyskał koncesję od władz rosyjskich na zorganizowanie prywatnej szkoły 
polskiej dyr. Gracjan Chmielewski, b. wychowanek Szkoły Głównej w W-wie i b. powstaniec 1863 
r. W 1906 r. uzyskano parę następnych koncesji na szkoły męskie i żeńskie i w r. 1906 młodzież 
znalazła schronienie w upragnionych i wywalczonych szkołach polskich. Władze rosyjskie 
odmówiły szkołom prywatnym wszelkich praw państwowych. Kończąc szkołę polską młodzież 
pozostawała bez przyszłości. Na studia wyższe mogła się udawać jedynie za granicę, m. in. do 
Galicji, na uniwersytety polskie w Krakowie i Lwowie.

W roku 1960 upłynęła 55 rocznica strajku szkolnego i powstania w Lublinie pierwszej szkoły 
polskiej im. St. Staszica, którą zorganizował dyr. Gracjan Chmielewski, dzięki czemu zdobył sobie 
wśród młodzieży gorące serca i wielkie uznanie.


