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Zarys historii Prywatnego Żeńskiego 
Seminarium Nauczycielskiego im. Juliusza 

Słowackiego (1924–1934)
późniejszego Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego  

im. Juliusza Słowackiego  
(1934–1939)

Odzyskanie przez Polskę niepodległości, jakkolwiek wyczekane i przyjęte 
entuzjastycznie, przyniosło ze sobą określone problemy polityczne, gospo-
darcze i  społeczne. Wśród tych ostatnich istotne były m.in. sprawy oświaty, 
każdy zabór miał bowiem inny ustrój, inną administrację, w tym także system 
nauczania. Wymagało to przeprowadzenia reform, a przede wszystkim ujed-
nolicenia procesu kształcenia. 

W  dynamicznie rozwijającym się Poznaniu okresu dwudziestolecia 
międzywojennego pojawiły się jedynie cztery nowe państwowe gimnazja: 
im. Generałowej Zamoyskiej, im. Ignacego Paderewskiego, im. św. Jana Kan-
tego oraz żeńskie im. Klaudyny Potockiej, które powstały z wcześniej wyod-
rębnionych filii gimnazjów już istniejących. W  latach 1919–1939 nie wybu-
dowano żadnego gmachu dla państwowej średniej szkoły ogólnokształcącej. 
W takiej sytuacji inicjatywę przejmowały samorządy oraz osoby prywatne1.

Zbigniew Zakrzewski wspominał: 

Podążając […] zachodnią stroną Głogowskiej, osiągamy ukończony 
w 1927 roku gmach prywatnego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza, 
zaprojektowany przez Adolfa Pillera. Nowocześnie urządzona i wypo-
sażona szkoła ta była dziełem jej dyrektora, dr. filozofii księdza Cze-
sława Piotrowskiego. Tuż obok od północy i bliżej trotuaru powstało 
w  roku 1931, też z  inicjatywy księdza Piotrowskiego, i  też projektu 

1 W przedwojennym Poznaniu funkcjonowało siedem gimnazjów niepublicznych oraz dwie prywatne 
szkoły średnie ogólnokształcące z językiem wykładowym niemieckim, szerzej: A. Czubiński, Poznań 
w latach 1918–1939, Poznań 2004, s. 61 oraz J. Gulczyńska, Niepubliczne szkoły średnie ogólnokształ-
cące w  Poznaniu w  okresie międzywojennym, „Kronika Miasta Poznania” (dalej: KMP) 2001, nr 4,  
s. 252 i n.

Pillera, prywatne Żeńskie Seminarium Nauczycielskie im.  Juliusza 
Słowackiego, które ustąpiło potem miejsca gimnazjum żeńskiemu 
i koedukacyjnej szkole powszechnej2.

Twórca szkół
Pomysłodawcą założenia obu szkół był ks. Czesław Piotrowski urodzony 

w 1891 roku w Kurcewie nieopodal Pleszewa3. W 1919 roku przyjął święcenia 
kapłańskie i rozpoczął pracę jako wikariusz w poznańskiej parafii pw. Matki 
Boskiej Bolesnej na Łazarzu. Tam właśnie pojawiła się idea zorganizowania 
od nowa polskiego szkolnictwa średniego. Pierwszym krokiem było założenie 
w 1920 roku prywatnej trzyklasowej szkoły przygotowawczej dla osób pragną-
cych kontynuować naukę w gimnazjum. Dodając do niej klasę czwartą z pro-
gramem gimnazjum humanistycznego, od 1 września 1923 roku uruchomił on 
Prywatne Gimnazjum Męskie im. Adama Mickiewicza. W związku z szybkim 
wzrostem liczby uczniów ks. Piotrowski podjął starania o budowę własnego 
budynku. W  tym celu zaciągnął kredyt w Komunalnej Kasie Oszczędności, 
zakupił parcelę przy ul. Marszałka Focha 92 (ob. ul. Głogowska) i doprowadził 
do zbudowania nowoczesnego gmachu gimnazjum4. 

W 1924 roku ks. Piotrowski zorganizował drugą szkołę, tym razem kształ-
cącą młodzież żeńską. Położona była obok gimnazjum męskiego i początkowo 
funkcjonowała pod nazwą Prywatne Żeńskie Seminarium Nauczycielskie  
im. Juliusza Słowackiego. W 1930 roku kapłan dostał kolejną pożyczkę i rozpoczął 
budowę gmachu na parceli obok, tj. przy ul. Marszałka Focha 90. W 1934 roku 
placówkę przekształcono w  Gimnazjum Żeńskie im. Juliusza Słowackiego, 
a ponadto w nowym budynku ulokowano koedukacyjną szkołę powszechną5.

Kres istnieniu i funkcjonowaniu szkół przyniósł wybuch II wojny świato-
wej. Po jej zakończeniu ks. Piotrowski wrócił do Poznania. Mając nadzieję na 
ponowne otwarcie szkół, rozpoczął starania o odzyskanie budynków. Było to 
o tyle trudne, że w jednym z nich mieściła się Wojewódzka Komenda Milicji 
Obywatelskiej. Mimo że Piotrowski odzyskał formalnie budynki gimnazjum, 
milicja rozpoczęła proces wywłaszczeniowy, zakończony w styczniu 1956 roku 
niekorzystną dla dawnego właściciela decyzją. W  czerwcu jeden z  obiektów 
został przekazany liceum mieszczącemu się przy ul. Bosej, znanemu później 

2 Z. Zakrzewski, Ulicami mojego Poznania. Przechadzki z lat 1918–1939, Poznań 1985, s. 577.
3 Obszerniejszy biogram ks. Czesława Piotrowskiego, uwzględniający również inne aspekty jego działalno-
ści, znajduje się w artykule Joanny Napierały zamieszczonym w niniejszym tomie KMP.
4 J. Napierała, Deo et Patriae servo (Bogu i Ojczyźnie służyć) Ksiądz Prałat dr Czesław Piotrowski (1891–
1963), katalog wystawy, Poznań 2015, s. 12 i n. oraz http://szkola-ks-piotrowskiego.archpoznan.pl/historia
-szkoly/ [dostęp: 20 IV 2019].
5 „Gazeta Wyborcza” 2019, 1 IX, http://poznan.wyborcza.pl/poznan/56,36001,18645669,ksiadz-od-wy-
stepkow-ktory-wyprzedzil-swoje-czasy.html [dostęp: 20 IV 2019].
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jako Ósemka. VIII LO działało przy ul. Głogowskiej do czerwca 2014 roku, 
a więc przez 58 lat. W tej sytuacji ks. Piotrowski nie miał szans, by doczekać 
się zwrotu budynków; zmarł 16 października 1963  roku po ciężkiej choro-
bie. W 2006 roku minister transportu i budownictwa stwierdził nieważność 
decyzji wywłaszczeniowej z 1956 roku i w ten sposób Archidiecezja Poznań-
ska stała się właścicielem nieruchomości należących dawniej do ks. Piotrow-
skiego. W 2012 roku władze miasta Poznania podjęły decyzję o opuszczeniu 
przez VIII LO budynku przy ul. Głogowskiej 92 i oddaniu go prawnemu wła-
ścicielowi. Archidiecezja Poznańska ostatecznie w 2014 roku odzyskała budy-
nek, który przeszedł generalny remont. Obecnie działają w nim dwie szkoły 
katolickie: Publiczne Gimnazjum Katolickie im. św. Stanisława Kostki oraz 
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Katolickiego Stowarzyszenia Wychowaw-
ców im. bł. Natalii Tułasiewicz6.

W dawnym budynku seminarium im. Juliusza Słowackiego mieści się nato-
miast Zespół Szkół Muzycznych. W  jego skład wchodzą: Państwowa Szkoła 
Muzyczna I  stopnia im. Karola Kurpińskiego, Państwowa Szkoła Muzyczna 
II  stopnia im. Fryderyka Chopina, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna 
II  stopnia im. Jadwigi Kaliszewskiej oraz Policealne Studium Piosenkarskie 

6 Źródło: http://szkola-ks-piotrowskiego.archpoznan.pl/historia-szkoly/ [dostęp: 20 IV 2019].

im. Czesława Niemena. Ten budynek również podlega zwrotowi. Do sierpnia 
2019 roku Zespół Szkół Muzycznych powinien przenieść się na Wildę do nowo 
wybudowanego gmachu. Prawdopodobnie termin nie zostanie dotrzymany, 
a placówka pozostanie przy Głogowskiej, dopóki nie powstanie nowa siedziba. 

Autorem projektów obu budynków był Adolf Piller (1877–1951), absolwent 
lwowskiej Szkoły Politechnicznej, w  latach 1907–1910 architekt miejski we 
Lwowie. W 1919 roku przeniósł się do Krakowa, następnie do Kielc, gdzie pro-
wadził własne biuro projektowe. W 1924 roku osiadł w Poznaniu i tu objął sta-
nowisko profesora Państwowej Szkoły Budowlanej. Równocześnie projekto-
wał i nadzorował budowę nowych obiektów. Lata wojenne spędził w Makowie 
Podhalańskim, w 1945 roku powrócił do Poznania i nauczał w Państwowym 
Liceum Budowlanym do przejścia na emeryturę w  1947  roku. W  Poznaniu 
Adolf Piller oprócz wymienionych już budynków gimnazjów zaprojektował 
m.in. gmach Państwowej Szkoły Ogrodniczej (ob. Collegium Wacława Zem-
bala Uniwersytetu Przyrodniczego), budynek Collegium Marianum (w skład 
którego wchodziło męskie i  żeńskie gimnazjum oraz szkoła powszechna) 
i koszary w Ławicy.

Budowa nowej siedziby dla seminarium rozpoczęła się w  1930  roku, 
a ukończona została rok później. 

Budynek otrzymał formę prostopadłościanu z  kwadratem w  podstawie. 
Elewacja frontowa była sześcioosiowa (w partii kondygnacji) i siedmioosiowa 
(w partii piwnic), częściowo asymetryczna – z  racji odsunięcia w szóstej osi 
jednego z  ciągów okien. Gmach miał wysoki parter oraz trzy kondygnacje 
powyżej. Projekt z 1930 roku przedstawia budynek modernistyczny z wyraź-
nymi wpływami kubizmu, dodatkowo spotęgowanymi symetrycznością wyko-
rzystującą geometrię figur prostych. Do wnętrza prowadziły dwuskrzydłowe 
drzwi flankowane na lewo dwoma oknami, na prawo trzema. W górnych kon-
dygnacjach znajdowały się wyłącznie okna. Na wysokości drugiej ponad par-
terem kondygnacji okna były szersze, co wskazuje na obecność pomieszczenia 
bardziej reprezentacyjnego – auli. Parter od piętra i dwie ostatnie kondygnacje 
rozdzielały niewielkie gzymsy działowe. Na wysokości parteru wprowadzono 
szerokie pasy boniowania.

Elewacja boczna charakteryzowała się zdecydowanie ciekawszą aranżacją. 
W  partii piwnic, parteru i  piętra była czteroosiowa, w  ostatniej zaś kondy-
gnacji miała jedno zdwojone dwuskrzydłowe okno. Centralna część elewacji 
została wzbogacona niewielkim ryzalitem. Znajdujące się w nim na parterze 
i  piętrze okna zostały zestawione ze sobą po trzy, tworząc wrażenie bardzo 
długiego ciągu okien. Po bokach symetrycznie umieszczono odsunięte od 
nich pojedyncze okna. Dodatkowo na poziomie kondygnacji nad parterem, 
ponad trzema oknami wieńczonymi wysokim gzymsem, umieszczono dodat-
kowe zdwojone, lecz niższe okno. Górną część elewacji ozdobiono gzymsem 

1. Poświęcenie seminarium w 1931 r., ks. Piotrowski z kardynałem Hlondem
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poczekalnia dla rodziców, gabinet dyrektora, sekretariat, pracownia robót 
ręcznych, świetlica Harcerstwa i  Przysposobienia Wojskowego Kobiet, trzy 
sale szkolne oraz łazienka. Na pierwszym piętrze urządzono salę konferen-
cyjną, gabinet lekarza, sześć sal szkolnych i łazienkę. Na drugim – osiem sal 
szkolnych oraz łazienkę. Na trzecim piętrze umieszczono salę posiedzeń orga-
nizacji szkolnych, pracownię fizyko-chemiczną dla uczniów, pracownię dla 
nauczyciela fizyki i  drugą dla nauczyciela chemii, pracownię przyrodniczą 
z pokojem na hodowlę, czytelnię dla uczennic i łazienkę. Na wysokości czwar-
tego piętra ulokowano stację meteorologiczną i obszerny taras przeznaczony 
na lekcje przyrody i geografii oraz na gimnastykę i kąpiele słoneczne8. 

Uroczyste poświęcenie i  otwarcie gmachu nastąpiło 12 października 
1931 roku. Aktu poświęcenia dokonał abp August Hlond, w obecności m.in. woje-
wody Rogera hr. Raczyńskiego, kuratora Okręgu Szkolnego dr. Joachima Namy-
sła9, rektora Uniwersytetu Poznańskiego prof. Jana Sajdaka10, wiceprezydenta  

8 S. Papée, Prywatne Seminarium Nauczycielskie Żeńskie im. J. Słowackiego w  Poznaniu [w:] Seminaria 
nauczycielskiego poznańskiego okręgu szkolnego, pod red. T. Eustachiewicza, Poznań 1936, s. 427 i n.
9 Joachim Namysł (1884–1957) – pedagog, germanista, absolwent Uniwersytetu Lwowskiego. Po odzyska-
niu niepodległości przez Polskę przybył z rodziną do Poznania i należał do czołowych organizatorów pol-
skiego szkolnictwa w Wielkopolsce. W latach 1928–1932 był kuratorem Okręgu Szkolnego Poznańskiego.
10 Jan Sajdak (1882–1967) – filolog klasyczny, profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie i Uni-
wersytetu Poznańskiego, założyciel Katedry Filologii Klasycznej na Uniwersytecie Poznańskim, rektor tej 
uczelni w latach 1931–1932.

dzielącym dwie wizualne całostki – dolną część elewacji z licznymi, jak gdyby 
nagromadzonymi oknami od partii szczytowej, kontrastowo pustej z jednym 
zaledwie oknem.

Zachowane plany piwnic ukazują założenie przypominające plan zdwo-
jonego krzyża łacińskiego z  płytkim prezbiterium, szerokim transeptem 
i dwoma mniejszymi odchodzącymi od wąskiej części środkowej korytarza. 
Analogiczne rozwiązania formalne wprowadzono na poszczególnych kondy-
gnacjach. Ten pseudosakralny układ podporządkowany był – tak jak rysunek 
elewacji – normom geometrii, opierającym się na addytywnym zestawie-
niu prostokątnych najczęściej pomieszczeń skomunikowanych z  głównym 
korytarzem.

Zachowane fotografie budynku z roku 1931 ukazują dwie z czterech elewa-
cji. Odbiegają one zasadniczo od przekrojów i rzutów, gdyż wejście do budynku 
znalazło się nie na osi fasady, lecz zostało ukryte na jej skraju – wewnątrz dwu-
arkadowych podcieni. Wszystkie okna otrzymały identyczną szerokość i  roz-
stawienie, jedynie w ostatniej kondygnacji były nieco skrócone w porównaniu 
z wysokością otworów okiennych na niższych piętrach. Zachowano boniowanie 
obiegające wszystkie elewacje gmachu na wysokości parteru. W fasadzie znalazł 
się również niezbyt wydatny, lecz wystający poza połać płaskiego dachu ryzalit.

Projekt, jak i  zachowane fotografie pozwalają sądzić, iż elewacje boczne 
i tylna były analogiczne i podkreślały walory budynku o bryle silnie zgeome-
tryzowanej. Budynek odznaczał się klarownością form, chociaż też pewną 
monotonią wynikającą z  braku urozmaicenia, zwłaszcza partii kondygnacji 
ponad parterem. Na gruncie poznańskim jawi się jednakże jako dzieło intere-
sujące, monumentalne, ale w pierwszym rzędzie funkcjonalne.

Szkoła mieściła 19 klas i tematyczne pracownie. Wiodła do niej reprezen-
tacyjna potrójna brama wejściowa, prowadząca tunelem na obszerny dzie-
dziniec szkolny. Z drugiego wejścia, przeznaczonego głównie dla młodzieży, 
wychodziło się na korytarz, a trzecie wejście, przeznaczone dla rodziców, przez 
poczekalnię kierowało do kancelarii dyrektora i  sekretariatu. Cały budynek 
został urządzony zgodnie z  najnowszymi przepisami szkolnymi, miał jasne 
sale, przestronne korytarze i klatki schodowe, światło elektryczne, wodociągi 
i  centralne ogrzewanie, a  w  pracowniach do każdego stołu doprowadzono 
prąd i gaz. Gmach był otoczony dużym placem przeznaczonym do zabaw i gier 
dla młodzieży7. 

Układ z podziałem na piętra przedstawiał się następująco: w suterenach 
mieściła się nowoczesna sala gimnastyczna z  szatnią, łazienka natryskowa 
i basen do nauki pływania, śniadalnia, umywalnie, ustępy, kotłownia z piw-
nicami na opał i  mieszkanie tercjana. Na wysokim parterze znalazły się: 

7 „Kurier Poznański” 1931, nr 469, 13 X, s. 3.

2. Lekcja gimnastyki na tarasie szkolnym seminarium
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dr. Mikołaja Kiedacza11, ks. proboszcza Józefa Gorgolewskiego12 oraz przed-
stawicieli Związku Dyrektorów Szkół Średnich, Związku Instruktorów Szkół, 
Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i innych13.

Oprócz nauczania szkoła realizowała i  inne funkcje, np. wychowawcze, 
poprzez zachęcanie młodzieży do włączania się w działalność różnego rodzaju 
grup, kółek i organizacji. Dużym zainteresowaniem cieszył się szkolny teatr, 
w  tym również coroczne deklamacyjno-muzyczne przedsięwzięcie, jakim 
były tzw. Wieczory Słowackiego. Pracami chórów kierowali Henryk Duczmal 
i Karol Broniewski. W szkole istniały też kółka naukowe, wśród których naj-
większym powodzeniem cieszyło się kółko historyczne. Jego działalność łączyła 
się z wycieczkami, organizacją wystaw czy urządzaniem odczytów. W szkole 

11 Mikołaj Kiedacz (1879–1939) – prezydent Poznania w latach 1921–1922 oraz 1924–1925, doktor prawa, 
działacz społeczny. Został rozstrzelany w Forcie VII 25 X 1939 r.
12 Ks. Józef Gorgolewski (1889–1941?) – administrator i proboszcz poznańskiej parafii Matki Boskiej Bole-
snej na Łazarzu w  latach 1828–1940. W czasie II wojny światowej więziony w obozie koncentracyjnym 
Dachau i Mauthausen-Gusen, gdzie niewolniczo pracował w kamieniołomach. W 1940 r. został ponownie 
przetransportowany do Dachau, a następnie wywieziony do Hartheim i zamordowany w komorze gazowej, 
za: Wielkopolscy Księża od XVIII do XX wieku, http://www.wtg-gniazdo.org/ksieza/ [dostęp: 20 IV 2019].
13 „Dziennik Poznański” 1931, nr 236, 13 X, s. 4.

funkcjonowały Sodalicja Mariańska i  XVI Drużyna Harcerek im.  Janiny 
Omańkowskiej (po przekształceniu seminarium w gimnazjum stała się zastę-
pem), założono hufiec organizujący szkolenia ogólnowojskowe (tzw. Przyspo-
sobienie Wojskowe Kobiet), powołano także Straż Przednią. Młodzież brała 
ponadto udział w różnych akcjach charytatywnych, których celem było wspie-
ranie najuboższych, głównie na Łazarzu14. 

Jak pisał Zbigniew Zakrzewski we wspomnieniach, gimnazjum swój 
wysoki poziom zawdzięczało postawie i  kwalifikacjom grona nauczyciel-
skiego, a  patriotyzm wychowawców szkoły udzielał się także uczniom. Kil-
kunastu nauczycieli zginęło w obozach koncentracyjnych, inni w czasie wojny 
z  narażeniem życia prowadzili tajne komplety. Ci, którzy przeżyli wojenną 
zawieruchę i powrócili do Poznania, nauczali później w najlepszych poznań-
skich liceach (głównie I i II LO). Liczna grupa gimnazjalistów przeszła przez 
poznański Fort VII, niektórzy zginęli w berlińskim Moabicie, wielu poległo 
w kampanii wrześniowej lub zginęło w obozach zagłady15. 

Gimnazjum we wspomnieniach 
Krystyna Grodzka-Wolny w  1934  roku przeprowadziła się do Poznania 

i w tym samym roku jako 12-letnia dziewczynka została oddana na naukę do 
gimnazjum ks. Piotrowskiego. Jak wspominała po wielu latach: 

Miałyśmy do dyspozycji laboratoria chemiczne i fizyczne, sale geogra-
ficzną i biologiczną z mikroskopami, salę robót ręcznych z narzędziami 
do drewna, szkła i  metalu, ale również z  maszynami do szycia oraz 
salę gimnastyczną z  bogatym oprzyrządowaniem. Biblioteka szkolna 
zawierała bogaty księgozbiór (również lektur szkolnych), sukcesywnie 
uzupełniany. Na tyłach obu szkół były rozległe boiska. Za boiskami bie-
gła ulica, wówczas – przed 60 laty – bardzo spokojna (obecna ruchliwa 
ul. Kasprzaka). Po drugiej stronie tejże ulicy rozciągały się duże tereny 
również należące do szkół. W części znajdującej się na tyłach Gimna-
zjum im. A. Mickiewicza utworzono korty tenisowe (dzisiaj mieści się 
tu budynek przychodni zdrowia), natomiast drugą część, rozciągającą 
się na tyłach naszego gimnazjum, przeznaczono na ogród, gdzie upra-
wiano różne rośliny, służące nam jako pomoc naukowa na lekcjach przy-
rody (dzisiaj jest tam pusty zarośnięty chwastami plac). Dzwonki elek-
tryczne oznajmiały nam przerwy rekreacyjne zawsze z  15-minutową 
różnicą czasową w stosunku do bliźniaczego gimnazjum. Również rano 
lekcje zaczynały się 15 min później niż w gimnazjum męskim. Zajęcia 

14 S. Papée, dz. cyt., s. 432 i n.
15 Z. Zakrzewski, dz. cyt., s. 577.

3. Grono pedagogiczne z dyrektorką seminarium, wszystkie fotografie ze zb. Archiwum 
Archidiecezjalnego w Poznaniu
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szkolne rozpoczynały się i  kończyły zawsze modlitwą. W  niedzielę 
uczestniczyłyśmy we mszy św. odprawianej we własnej auli – kaplicy, 
mieszczącej się na ostatnim piętrze budynku gimnazjum męskiego, 
przez naszego prefekta ks. Leona Czwojdzińskiego16. Chłopcy mieli 
mszę św. odprawianą wcześniej przez swego prefekta ks. Piętkę. Ksiądz 
Dyrektor z wyjątkową troską dobierał kadrę nauczycielską. Miałyśmy 
wspaniałych profesorów i pedagogów: prof. prof. Bronisławę Szczurkie-
wiczową17, Jana Stoińskiego, Zofię Krasińską-Załęcką18, A. Dorucha, 
Karola Broniewskiego19, A. Piłatównę-Duczko, Marię Kiełczewską20, 
M. Bąkowską i Juliana Rzóskę. Prefektem i wykładowcą etyki i histo-
rii kościoła był ks. Leon Czwojdziński, sąsiedniego gimnazjum –  
ks. Piętka. Pewnego dnia w czasie jednej z lekcji religii, chcąc nam una-
ocznić charakter stylu gotyckiego, ks. Czwojdziński przyrównał ten styl 
do Ilki C., bardzo szczupłej i strzelistej koleżanki. Natychmiast nazwa-
liśmy go „Barokiem”, bo w  przeciwieństwie do Ilki był osobą puszy-
stą. Obaj kapłani mieszkali obok szkoły przy ul. Marszałka Focha 94. 
W r. 1940 zostali wywiezieni do Dachau, ks. Leon Czwojdziński zmarł 
tam w 1942 r.21

Współcześnie w  niektórych szkołach istnieje wymóg noszenia mundur-
ków. Nie inaczej było w Słowackim:

Obowiązywał nas strój szkolny. Zimą mundurek z  granatowej wełny 
z plisowaną spódniczką i bluza z białym kołnierzykiem typu Słowacki. 
Latem biała bluzka musiała być lniana, celem propagowania natural-
nych polskich włókien, z kokardką wiązaną pod szyją – niebieską dla 
czterech klas gimnazjalnych i  czerwoną dla klas licealnych. Płaszcze 
miałyśmy granatowe, zimą z  kołnierzem z  popielatych karakułów, 
i obowiązkowo tarcze, niebieskie dla klas gimnazjalnych i czerwone dla 
klas licealnych, przyszyte na rękawie lewego ramienia z numerem 838. 

16 Ks. Leon Czwojdziński (1905–1942) – od 1931 nauczyciel religii. Zginął w  obozie koncentracyjnym 
w Dachau.
17 Bronisława Szczurkiewicz z d. Cieślak (1900–?) – nauczycielka języka polskiego na IV i V kursie. We 
wrześniu 1935 r. objęła kierownictwo szkoły, zastępując na tym miejscu Stefana Papéego, który został wizy-
tatorem w Wydziale Oświecenia Publicznego Województwa Śląskiego w Katowicach. 
18 Zofia Załęska z d. Krasińska (1908–1991) – nauczycielka matematyki na IV i V kursie.
19 Karol Broniewski (1899–1978) – nauczyciel śpiewu i  muzyki. Jak wspominał Zbigniew Zakrzewski: 
„z zapałem organizował koncerty szkolne”, por. Z. Zakrzewski, dz. cyt., s. 577.
20 Maria Kiełczewska-Zaleska (1906–1980) – nauczycielka geografii, w 1932 r. obroniła pracę doktorską 
i rozpoczęła pracę w katedrze geografii na Uniwersytecie Poznańskim, równocześnie ucząc w poznańskich 
szkołach średnich.
21 K. Grodzka-Wolny, Święty Łazarz moich pradziadków i dziadków, KMP 1998, nr 3, s. 198 i n.

Granatowy beret musiał być założony „normalnie”, a nie zawadiacko, 
na co szczególną uwagę zwracała „Szczura” (prof. Szczurkiewiczowa), 
gdy po schodach wchodziłyśmy na niedzielną mszę św. do kaplicy. 
Strój gimnastyczny również był obowiązkowy, granatowo-biały latem, 
granatowy treningowy zimą. W obu szkołach istniały drużyny harcer-
skie i  zuchów – w naszej żeńskiej drużyna nr 16 im. Omańkowskiej, 
w męskiej drużyna nr 17. Choć myślą przewodnią ks. Dyrektora było 
wypełnienie luki w  szkolnictwie średnim w  dzielnicy Łazarz, to jed-
nak wysoki poziom i  wspaniała atmosfera powodowały, że młodzież 
z różnych dzielnic miasta, a nawet dzieci ziemian i arystokracji z Wiel-
kopolski, zaczęła garnąć się do naszej szkoły. W mojej klasie były dwie 
koleżanki z tytułami22. 

Kronika szkoły
W Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu znajdują się oddane w depo-

zyt przez panią Stefanię Kopeć z Poznania dokumenty dotyczące seminarium 
i gimnazjum Słowackiego. Są to trzy teczki, na które składają się: 

1.  Projekt dodatkowy skrzydła do budującego się gmachu żeńskiego semina-
rium nauczycielskiego im. J. Słowackiego23. 

22 K. Grodzka-Wolny, dz. cyt., s. 199 i n.
23 Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu (dalej: AAP), Gimnazjum Żeńskie Słowackiego (dalej: GŻS), 
sygn. GŻS 1.

4. Lekcja wychowania fizycznego na boisku szkolnym, ok. 1930 r. 

Plik nie do sprzedaży, tylko do użytku prywatnego. 27.04.2020



 Joanna Lubierska Zarys historii Prywatnego Żeńskiego Seminarium Nauczycielskiego…

148 149
Plik nie do sprzedaży lub dalszego rozpowszechniania. Plik przekazany Pani Lubierskiej tylko do prywatnego użytku Plik nie do sprzedaży lub dalszego rozpowszechniania. Plik przekazany Pani Lubierskiej tylko do prywatnego użytku

2.  Materiały różne, a  wśród nich listy dzieci z  Polesia z  lat 1936–193824, 
podziękowania za pomoc materialną od instytucji i osób prywatnych, 
program koncertu Wieczór słowa i pieśni wielkopolskiej i dwa artykuły 
z przedwojennych gazet25. 

3.  Średniej grubości, w  części paginowany zeszyt formatu A4 w  linie26. 
Jest to kronika szkolna, w  której zapisywano najistotniejsze wydarze-
nia z  życia szkoły, a  także ważniejsze zdarzenia historyczne. Kronika 
obejmuje tylko pięć lat szkolnych, tj. 1934/1935, 1935/1936, 1936/1937, 
1937/1938 oraz 1938/1939.

Zawartość wpisów można podzielić tematycznie na kilka grup. Pierwsza 
z nich to wydarzenia historyczne o zasięgu ogólnopolskim. Drugą tworzą spra-
wozdania z organizacji i przebiegu akcji charytatywnych, z których dochód 
przeznaczano dla najuboższych. Kolejną kategorię stanowią przygotowywane 
przez uczennice wystawy mające na celu poszerzenie ogólnej wiedzy. Czwarty 
rodzaj wpisów to krótkie sprawozdania z  wycieczek szkolnych. Na ostatnią 
grupę składają się zapisy związane z bieżącą działalnością szkoły, jak otwarcie 
nowej śniadalni, remont harcówki czy opis zabaw tanecznych.

Główne wydarzenia o  charakterze historycznym to przede wszystkim 
rocznice, jubileusze, informacje o  zgonie najważniejszych osób w  państwie. 
Uroczyście obchodzono w gimnazjum imieniny prezydenta Ignacego Mościc-
kiego czy marszałka Józefa Piłsudskiego. Dzień prezydenckich imienin był 
równocześnie świętem nauki polskiej organizowanym przez koła naukowe. 
Przebieg uroczystości szkolnych w 1935 roku wyglądał następująco:

W  piątek 1.II. jako w  dzień imienin Pana Prezydenta Prof. Ignacego 
Mościckiego był dzień wolny od nauki. O godz. 10 przed południem 
odbyło się nabożeństwo w  kaplicy Gimnazjum im. A. Mickiewicza, 
które odprawił ks. prof. Czwójdziński.
Po nabożeństwie grono i młodzież wysłuchali następującego programu 
Uroczystego Poranku:
  1.  Pieśń o Panu Prezydencie – wykonał chór szkoły powszechnej pod 

kierownictwem prof. Duczmala27

  2.  Przemówienie: Życie Pana Prezydenta – wygłosiła ucz. Szancówna 
z IV klasy

  3.  L. Staff, Zwycięzca – deklamacja Kruszewskiej z kl. Ib g.

24 Adres na kopercie wskazuje, że listy napisały dzieci ze Szkoły Powszechnej w Bosiaczu, poczta Jeremicze 
koło Kobrynia.
25 AAP, GŻS, sygn. GŻS 3
26 AAP, GŻS, sygn. GŻS 2.
27 Henryk Wojciech Duczmal (1908–1977) – nauczyciel muzyki, ojciec dyrygentki Agnieszki Duczmal.

5. Projekt dodatkowy skrzydła do budującego się gmachu żeńskiego seminarium nauczycielskiego  
im. J. Słowackiego; elewacja frontowa (u góry); rzut piwnic (u dołu)  
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  4.  Przemówienie: Pan Prezydent jako uczony – wygłosiła uczennica 
Grubianka z V klasy,

  5.  J. Kurek, Pieśń o Ojczyźnie – deklamacja Musiałówny z IV klasy,
  6.  Przemówienie: Znaczenie nauki – wygłosiła Nowaczykówna  

z V klasy,
  7.  Żyj nam Włodarzu – deklamacja zbiorowa klasy V chł.
  8.  Powinszowanie w dniu imienin Pana Prezydenta – deklamacja 

klasa Va dz.
  9.  Nasz Bałtyk – chór seminarium pod kierownictwem  

prof. Broniewskiego
10.  Zakończenie – przemowa Dyrektora i odśpiewanie Hymnu 

Państwowego28.

Dzień imienin marszałka Józefa Piłsudskiego święcono przede wszyst-
kim jako święto idei obrony Polski, przygotowywane przez Harcerstwo, Straż 
Przednią i Przysposobienie Wojskowe Kobiet. Miał również podniosły i uro-
czysty charakter. Jak zanotowano w kronice szkolnej:

W  poniedziałek 18.III. brało 56 uczennic IV i  V klasy Seminarium 
udział w Uroczystym Obchodzie Międzyszkolnym Imienin Marszałka 
J. Piłsudskiego w Teatrze Wielkim.
We wtorek o godz. 9 odprawił ks. prof. Czwójdziński Mszę św. w kościele 
Matki Boskiej Bolesnej na Łazarzu w intencji Marszałka Piłsudskiego 
w obecności Grona, oraz uczennic Seminarium, Gimnazjum Żeńskiego 
i Szkoły Powszechnej.

We wtorek 19.III. odbył się uroczysty Obchód Imienin Marszałka 
w auli Gimnazjum o godz. 9.30 [dalej odnotowano szczegółowy pro-
gram, tu pominięty]. 
We wtorek 19.III. odbył się dla chłopców Szkoły Powszechnej z klas IV, 
V i VI Uroczysty Obchód Imienin Marszałka J. Piłsudskiego o godz. 
10.30 w auli Gimnazjum29.

3 czerwca 1936  roku uczczono w  gimnazjum 10-lecie rządów prezy-
denta Ignacego Mościckiego. Z tej okazji: „odbyła się uroczysta msza święta, 
po której nastąpił krótki obchód. Na program złożyły się produkcje chóru 

28 AAP, GŻS, sygn. GŻS 2, Kronika szkolna (rok 1934/1935), s. 22 i 23. We wszystkich cytowanych frag-
mentach kronik zachowano oryginalną pisownię.
29 AAP, GŻS, sygn. GŻS 2, Kronika szkolna (rok 1934/1935), s. 27 i n. 

gimnazjalnego oraz referat p. Krzemieniówny30, która w piękny a przystępny 
sposób przedstawiła zasługi i działalność Pana Prezydenta, jako męża stanu, 
uczonego i  obywatela. Okrzykiem na cześć Dostojnego Jubilata i  odśpiewa-
niem hymnu państwowego uroczystość zakończono”31.

Rok wcześniej, tj. w maju 1935 roku, inne wydarzenie historyczne, z któ-
rego doniosłości doskonale zdawali sobie sprawę zarówno nauczyciele, jak 
i młodzież, stało się okolicznością godną zorganizowania uroczystej oprawy. 
W kronice szkolnej zanotowano: 

Dnia 13.V. na wieść o zgonie śp. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego32 
zebrała się młodzież w kaplicy auli po 2-giej lekcji. Modlitwę za zmar-
łego odmówił z  młodzieżą ks. prof. Czwójdziński. Marsz żałobny 
Chopina odegrał prof. Broniewski. Orędzie Pana Prezydenta odczytał 
i przemówienia wygłosił dyrektor Papée33. Młodzież odśpiewała: „Boże 
coś Polskę”.
Na maszcie, na gmachu szkolnym wywieszono chorągiew. Młodzież 
okryła oznaki szkolne i  tarcze kirem. Portrety Marszałka w  klasach 
osłonięto żałobą. W  kilku klasach ustawiono przed portretem Mar-
szałka kwiaty. Straż Przednia wywiesiła żałobny numer szkolnej 
gazetki z  portretem Marszałka i  ślubowaniem, że młodzież wiernie 
pełnić będzie służbę za przewodem Piłsudskiego. 

Uczennice gimnazjum włączały się w  organizację różnego rodzaju akcji 
dobroczynnych, loterii fantowych oraz zbiórek artykułów spożywczych, 
odzieży i innych rzeczy dla najbardziej potrzebujących. Dyrektor Stefan Papée 
podkreślał, że młodzież gimnazjalna zawsze brała żywy udział w działalności 
charytatywnej i  społecznej. Nawiązano m.in. współpracę z  konferencją Pań 
św. Wincentego à Paulo na Łazarzu, stale zbierając pieczywo dla najbiedniej-
szych, organizując Gwiazdkę i Wielkanoc dla biednych dzieci34.

Wiosną 1936 roku „17 maja po południu była wenta na boisku szkolnym 
urządzona staraniem K.P.H., z której dochód przeznaczony ma być na kolonie 
wakacyjne. Liczne atrakcje, jak orkiestra wojskowa, loteria fantowa, tani bufet, 

30 Matylda Krzemieniówna – nauczycielka rysunku i robót ręcznych, dbała również o estetyczne rozmiesz-
czenie zbiorów na szkolnych wystawach.
31 AAP, GŻS, sygn. GŻS 2, Kronika szkolna (rok 1935/1936), nlb.
32 Marszałek Józef Piłsudski zmarł 12 V 1935 r. w Warszawie.
33 Stefan Papée (1897–1981) – krytyk teatralny, historyk literatury, dziennikarz i pedagog, doktor nauk filo-
zofii. W latach 1921–1935 nauczał w różnych szkołach średnich, z czasem otrzymał stanowisko dyrektora 
Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego im. Juliusza Słowackiego. Ostatnie lata przed wojną spędził w Katowi-
cach i we Lwowie, gdzie był wizytatorem szkół średnich.
34 S. Papée, dz. cyt., s. 432.
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licytacja amerykańska, zawody w strzelaniu z łuków i karabinów, przyciągnęły 
liczne rzesze młodzieży i rodziców”35. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia 

zorganizowano w  szkole zbiórkę na „gwiazdkę” dla biednych. Dary 
złożono na ręce pań Wincentek z  parafii łazarskiej oraz Caritasu na 
Dębcu. Ponadto sowicie zostały obdarowane ubogie rodziny, którymi 
bezpośrednio opiekują się poszczególne klasy gimnazjalne. Na podkre-
ślenie zasługuje ilość darów oraz ich dobrze i praktycznie przemyślana 
jakość: były tam artykuły żywnościowe pierwszej potrzeby, jak mąka, 
kasza, ryż, cukier, tłuszcze, poza tym słodycze, wędliny, kawa, her-
bata, mydło, zapałki, węgiel, świece i odzież. Dzieci tych rodzin zostały 
ponadto obdarowane zabawkami i choinkami. Młodzież organizowała 
„gwiazdkę” z  wielkim zapałem i  ofiarnością i  sama w  towarzystwie 
gospodyń klas, przez swe delegacje wręczyła biednym upominki36.

W  szkole dziewczęta przygotowywały przeróżne wystawy tematyczne, 
które zmieniały się często, mniej więcej co dwa tygodnie. Na ten cel zostały 
zaadaptowane dwie wielkie wąskie szafy stojące w hallu na pierwszym piętrze. 
Wystawy organizowane były przez Kółko Historyczne, Kółko Literackie, Straż 
Przednią, Sodalicję Mariańską37, Ligę Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej 
(LOPP), Polski Czerwony Krzyż (PCK) oraz harcerki. Inicjatywa urządzania 
konkretnych wystaw wychodziła najczęściej od młodzieży, której pomagali 
opiekunowie poszczególnych organizacji oraz nauczyciele38. 

Eksponaty o  zupełnie innym charakterze zgromadzono i  pokazano na 
wystawie dotyczącej Śląska. „Od wtorku 12.II. była XIV Wystawa Szkolna 
poświęcona Śląskowi, zorganizowana przez kl. Ia gimn. z pomocą dyr. Jana 
Kuglina39. Objęła wystawę dzieł pisarzy śląskich głównie G. Morcinka i Z. Kos-
sak-Szczuckiej, publikacje naukowe i krajoznawcze o Śląsku, numery »Zara-
nia śląskiego«, fotografie, lalki w strojach śląskich i śląskie koronki. Drzewo-
ryty przedstawiały postaci zasłużonych Ślązaków i krajobrazy śląskie (Steller, 
Gosieniecki)”40.

35 AAP, GŻS, sygn. GŻS 2, Kronika szkolna (rok 1935/1936), nlb.
36 AAP, GŻS, sygn. GŻS 2, Kronika szkolna (rok 1936/1937), nlb.
37 Sodalicja Mariańska powstała w 1927 r. i w krótkim czasie liczyła już 150 członków. Miała pięć sekcji: 
eucharystyczną, misyjną, dogmatyczną, liturgiczno-muzyczną oraz literacką. Przez 10 lat istnienia wycho-
wała 250 sodalisek. Por. S. Papée, dz. cyt., s. 438.
38 Tamże, s. 436.
39 Jan Kuglin (1892–1972) – drukarz i  bibliofil, autor wielu prac z  dziedziny drukarstwa i  tłumaczeń 
z języka czeskiego, współzałożyciel i dyrektor Rolniczej Drukarni i Księgarni Nakładowej w Poznaniu. Po 
wojnie uruchomił ponad 70 drukarni na Górnym Śląsku. W latach 1949–1961 był dyrektorem Drukarni 
Naukowej we Wrocławiu.
40 AAP, GŻS, sygn. GŻS 2, Kronika szkolna (rok 1934/1935), s. 23.

Szczegółowe wyliczenie eksponatów pokazuje, jak wielką wagę przykładano 
do organizowania szkolnych wystaw, przeznaczonych raczej dla mniejszego 
kręgu odbiorców. Nie ograniczano się jedynie do fotografii, rysunków, praso-
wych wycinków czy książek, choć i one się pojawiały. Ekspozycje były zawsze 
starannie przygotowane i  z  wielką pieczołowitością. Jak wspominał dawny 
dyrektor szkoły Stefan Papée: „Przeważnie można było ograniczyć się w urzą-
dzaniu wystawy do zbiorów szkoły, nauczycieli i młodzieży, czasami korzysta-
liśmy jednak z uprzejmości prywatnych zbieraczy […] lub z zasobów instytucji 
[…]. Wystawy były sercem szkoły. Zainteresowanie młodzieży, pomysłowość 
z korzystania ze zbiorów, pomoc przy nauczaniu, w pełni wynagradzały trud 
organizowania wystaw”41. Jedna z ciekawszych poświęcona była muzyce:

W  poniedziałek 3.XII. otwarto XI Wystawę Szkolną zorganizowaną 
przez prof. Duczmala, pod hasłem: „Na swojską nutę”. Pokazano na 
niej instrumenty ludowe, ze zbiorów p. Schulza; bandurę, dudy, fujarkę 
huculską, gęśliki, piszczałkę dwoistą z Podhala, piszczałkę wielkopol-
ską, bazunę kaszubską, turconia, klapaca. Z publikacyj było kilkanaście 
szopek, jasełek, pastorałek (Cierniaka, Saloniego, Zegadłowicza, Schil-
lera), zbiory pieśni ludowych od książki K. Woycickiego „Pieśni ludu” 
z 1836 r. i „Ludu” Kolberga po ostatnie, regionalne śpiewniki. Uwzględ-
niono też wydawnictwa dotyczące teatru szkolnego i  ludowego, oraz 
ilustracje (Stryjeńskiej) pokazujące tańce polskie42.

Jedną z  najmilszych i  najbardziej wyczekiwanych atrakcji były szkolne 
wycieczki organizowane jesienią, zimą oraz wiosną. Były to wyjazdy jed-
nodniowe i  z  tego powodu ograniczały się do Wielkopolski. Ich celem było 
głównie zwiedzanie, choć nie zawsze trzymano się tej reguły. Zimą 1936 roku 
zaplanowano na przykład wyjazd do leżącego pod Poznaniem Puszczykowa. 
Nie była to wycieczka krajoznawcza, jej charakter był bardziej rekreacyjny: 
„W środę dnia 19 lutego była wycieczka zimowa klas gimnazjalnych i semina-
rium do Puszczykowa pod opieką gospodyń klasowych. Młodzież wyjechała 
o  7.45, wróciła o  3-ej po południu. Czas spędzono na uprawianiu sportów 
zimowych: saneczek i nart, urządzono też kulig za koniem. Nastrój był wesoły. 
Wszyscy wrócili zdrowo”43.

Jesienią 1936  roku obrano dalszy kierunek, a w kronice znalazł się sto-
sowny zapis: „Dnia 21 września odbyła się wycieczka 28 uczennic z  klas 
2-ich i  3-ich do Biskupina pod przewodnictwem nauczycielki geografii 

41 S. Papée, dz. cyt., s. 436 i n.
42 AAP, GŻS, sygn. GŻS 2, Kronika szkolna (rok 1934/1935), s. 17.
43 AAP, GŻS, sygn. GŻS 2, Kronika szkolna (rok 1935/1936), nlb.
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p. dr. Kiełczewskiej. W wycieczce wzięła udział również przełożona gimna-
zjum. Młodzież prócz wykopalisk i osiedla biskupińskiego zwiedziła jeszcze 
ruiny świątyni na Ostrowie Lednickim, ruiny zamku Diabła Weneckiego 
w Wenecji oraz obejrzała pomnik Leszka Białego pod Gąsawą”44.

Planowano też wyjazdy w  celach ogólnokształcących. Późną jesienią 
1937 roku „4 listopada klasy IV odbyły wycieczkę na lotnisko w Ławicy pod 
kierownictwem p. Załęskiej. Wycieczka była związana z nauką fizyki. Zwie-
dzono stację meteorologiczną, hangary, dziewczęta zapoznały się z silnikami 
spalinowymi i różnymi typami samolotów”45. 

Pod koniec  roku szkolnego 1938/1939 zaplanowano dla każdej z  klas 
wycieczki, niektóre bliższe, inne dalsze: 

W  maju i  w  czerwcu odbyła szkoła szereg jednodniowych wycieczek 
po Wielkopolsce. I  tak: klasa Ib była w  Ludwikowie, klasa Ia ze Stę-
szewa udała się pieszo do Łodzi (zabytkowy kościółek drewniany) 

44 AAP, GŻS, sygn. GŻS 2, Kronika szkolna (rok 1936/1937), nlb.
45 AAP, GŻS, sygn. GŻS 2, Kronika szkolna (rok 1937/1938), nlb.

i Ludwikowa, klasy II-gie pojechały do Kórnika, Środy i Zaniemyśla, 
klasa IIIa do Baszkowa, klasa IIIb do Gołuchowa, klasy IV-te jedna par-
tia do Miłosławia, druga do Kalisza i Liskowa, klasa I lic. do Inowro-
cławia i  Kruszwicy. Ponadto Kółko Krajoznawcze było w  Wolsztynie 
i w Przemęcie46.

Z innych wydarzeń ujętych w kronice należy wspomnieć o potrzebie stwo-
rzenia, a następnie otwarciu w 1935 roku niewielkiej szkolnej jadalni. „Dnia 
25  listopada uruchomiono śniadalnię szkolną. Mieści się ona w  harcówce, 
odpowiednio przemeblowanej. Panie z Koła Rodzicielskiego wydają w czasie 
2-ej i 3-ej przerwy mleko, herbatę i kakao po 5 groszy za szklankę”47. Był to 
doskonały pomysł z uwagi na zbliżającą się zimę.

W  karnawale 1938  roku zorganizowano w  szkole zabawę z  tańcami, na 
której byli chłopcy z sąsiedniej szkoły:

Dnia 12 lutego odbyła się zabawa taneczna klas IV-tych urządzona sta-
raniem patronatów tych klas z pełnym zachowaniem instrukcji Kurato-
rium zawartych w odnośnym okólniku, dotyczącym zabaw tanecznych 
młodzieży. A więc zabawa miała wyłącznie charakter towarzyski, bufet 
i wejście były bezpłatne. Zaproszono tylko gimnazjum im. A. Mickiewi-
cza. Z uznaniem należy podkreślić wzorowe zachowanie się młodzieży 
tak żeńskiej, jak i męskiej, do czego w znacznej mierze przyczyniła się 
zapewne liczna obecność rodziców. Nastrój był bardzo wesoły i praw-
dziwie młodzieńczy. Na zakończenie jedna z członkiń Komitetu wygło-
siła serdeczne przemówienie, w  którym imieniem koleżanek podzię-
kowała szkole i  rodzicom, poczem odśpiewaniem „piosenki o  naszej 
szkole” i „Wszystkie nasze…” zabawę zakończono48.

W 1936 roku nie obchodzono jeszcze święta niepodległości – ustanowiono 
je rok później. Dzień ten miał jednak podniosły charakter: 

Dnia 11 listopada obchodzono w bieżącym roku szkolnym pod znakiem 
F.O.N.49. Delegacja uczennic ze sztandarem wzięła udział w poświęceniu 

46 AAP, GŻS, sygn. GŻS 2, Kronika szkolna (rok 1938/1939), nlb.
47 AAP, GŻS, sygn. GŻS 2, Kronika szkolna (rok 1935/1936), nlb.
48 AAP, GŻS, sygn. GŻS 2, Kronika szkolna (rok 1937/1938), nlb.
49 Fundusz Obrony Narodowej (FON) – fundusz utworzony na mocy dekretu Prezydenta RP w 1936 r. 
w celu pozyskania dodatkowych środków na dozbrojenie armii i wojskowy program inwestycyjny. FON 
gromadził środki ze sprzedaży nieruchomości i ruchomości stanowiących własność państwa, a pozosta-
jących pod zarządem wojska, dotacji Skarbu Państwa oraz darów i zapisów osób prywatnych i instytucji. 
Zbierano go w postaci gotówkowej i rzeczowej.

6. Fragment szkolnej kroniki
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szybowca wykonanego przez gimnazjum im. Mickiewicza. Po nabo-
żeństwie była akademia, której program (występy chóru, deklamacje) 
był ściśle związany z armią. Referat p. Remelskiej był poświęcony wyja-
śnieniu i propagandzie idei F.O.N. Ponadto przemówienie przełożonej 
gimnazjum miało na celu wytłumaczenie młodzieży, że hasło, pod któ-
rym uroczystość się odbywała, jest ściśle zespolone z uroczystościami 
stołecznymi w  związku z  nominacją50 gen. Śmigłego-Rydza na mar-
szałka Polski51.

Niecałe dwa miesiące przed zakończeniem  roku szkolnego, w  kwietniu 
1939 roku, „ks. dyr. Piotrowski wygłosił dla uczennic klas IV-tych obszerną 
pogadankę o typach liceów i o wyborze zawodu”52. Kilkanaście tygodni póź-
niej nie miało to już większego znaczenia. 

Ostatni wpis w kronice brzmi następująco: 

Dnia 21 czerwca odbyło się pożegnanie klas IV-tych. Najpierw kl. IVa, 
zebrana w swojej Sali na uroczystym posiedzeniu samorządu odczytała 
wyniki swojej 4-letniej pracy w  tej organizacji, poczym w odpowied-
nich przemówieniach żegnała bardzo serdecznie swoje grono, obdaro-
wując je pięknie wypisanymi adresami i kwiatami. Z kolei klasa IVb 
zaprosiła nauczycielstwo na herbatkę, podczas której kilka uczennic 
czytało bardzo udatne wiersze satyryczne swych anonimowych koleża-
nek. Cała uroczystość była utrzymana w żartobliwym, ale wytwornym 
tonie. Na zakończenie dziewczęta wyświetliły film z życia naszej szkoły, 
nakręcony przez jedną z uczennic.
21 czerwca zakończenie roku i rozdanie świadectw53.

Nikt wtedy nie przypuszczał – ani nauczyciele, ani uczniowie – że oto zbli-
żało się ostatnie beztroskie lato. Nikt nie spodziewał się też, że we wrześniu 
1939 roku nie będzie już uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego, że czerw-
cowa uroczystość stanie się jednym z  najdroższych wspomnień, a  przerwa 
od szkoły potrwa znacznie dłużej niż dwumiesięczne wakacje, z których nie 
wszyscy powrócą. 1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa. Dalsze 
strony kroniki pozostały niezapisane.

50 Prezydent Ignacy Mościcki mianował 10 XI 1936 r. Edwarda Rydza-Śmigłego generałem broni i jedno-
cześnie marszałkiem Polski.
51 AAP, GŻS, sygn. GŻS 2, Kronika szkolna (rok 1936/1937), nlb.
52 AAP, GŻS, sygn. GŻS 2, Kronika szkolna (rok 1938/1939), nlb.
53 AAP, GŻS, sygn. GŻS 2, Kronika szkolna (rok 1938/1939), nlb.

Plik nie do sprzedaży, tylko do użytku prywatnego. 27.04.2020




