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Katarzyna Dormus 

 

 

Burzliwe dzieje pierwszego na ziemiach polskich  

gimnazjum żeńskiego 

  

W zakresie szkolnictwa średniego sytuacja dziewcząt na ziemiach polskich aż do 

końca XIX wieku była bardzo trudna. Nie istniały bowiem żeńskie szkoły średnie będące 

odpowiednikiem gimnazjum męskiego, a więc szkoły przygotowujące do matury, która z 

kolei stanowiła warunek niezbędny do podjęcia studiów uniwersyteckich. Konserwatyzm 

władz pruskich powodował, że w zaborze pruskim gimnazja dla dziewcząt nie powstały w 

ogóle, dziewczęta nie miały również możliwości podejmowania studiów wyższych. Rząd 

rosyjski natomiast, zdając sobie sprawę z coraz silniejszego dążenia kobiet do uzyskania  

wyższego wykształcenia, pragnąc jednak kontrolować edukację dziewcząt polskich, 

zdecydował się pod koniec lat 50-tych XIX w. na rozbudowę w Królestwie Polskim 

rządowego szkolnictwa żeńskiego. Działania te miały cel przede wszystkim polityczny, 

którym była rusyfikacja polskich uczennic. To powodowało, że Polki niechętnie uczęszczały 

do rządowym szkół średnich. Ponadto ukończenie ich nie uprawniało do podejmowania 

studiów wyższych na uniwersytetach rosyjskich. 

 Odmienna sytuacja panowała w Galicji, gdzie działania władz można określić jako 

szukanie rozwiązań połowicznych. Tworzono co prawda żeńskie szkoły ponadelementarne, 

ale miały one przygotowywać uczennice albo do pełnienia w przyszłości tradycyjnych ról - 

matek, żon i pań domu (licea) albo do zawodu nauczycielskiego (seminaria nauczycielskie). 

W szkołach tych nie mogły jednak dziewczęta zdawać matury równej gimnazjalnej maturze 

męskiej i tym samym być dopuszczonymi do studiów wyższych.  Sytuacja w Galicji była 

jednak skomplikowana i pełna paradoksów. Choć bowiem nie istniały gimnazja żeńskie, w 

1896 roku dziewczęta zostały dopuszczone do egzaminów dojrzałości, które mogły zdawać 

jako eksternistki w dwóch gimnazjach: w Gimnazjum  św. Anny w Krakowie i Gimnazjum 

Franciszka Józefa we Lwowie. 

 Pierwszą kobietą, która zdała maturę gimnazjalną była Helena z Donhaiserów 

Sikorska (1899). W 1906 roku w Uniwersytecie Jagiellońskim uzyskała jako pierwsza kobieta 

dyplom doktora medycyny (z najwyższym odznaczeniem). 
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     Fot.1.Helena z Donhaiserów Sikorska        Fot.2.Gimnazjum św. Anny w Krakowie 

 

 

W roku  1897 roku otwarły się dla kobiet uniwersytety galicyjskie – w Krakowie i Lwowie. 

Kobiety wpierw dopuszczono do studiów na wydziałach filozoficznych, a od 1900 roku 

medycznych.  

 

 

 Fot.3. Pierwsze studentki Uniwersytetu Jagiellońskiego 

 

 

 Ciągle jednak brakowało szkół średnich, w których dziewczęta mogłyby przygotować 

się i zdawać egzamin dojrzałości. Wobec konsekwentnego oporu władz austriackich, jedynym 

rozwiązaniem było utworzenie szkoły prywatnej. Z inicjatywy znanego bakteriologa, 

profesora UJ Odona Bujwida i jego żony Kazimiery oraz grupy wspierających ich osób 

powstało Towarzystwo Szkoły Gimnazjalnej Żeńskiej [TSGŻ] będące założycielem, 

organizatorem i właścicielem gimnazjum żeńskiego, które rozpoczęło swą działalność w 

Krakowie 4 września 1896 roku. Było to pierwsze na ziemiach polskich gimnazjum żeńskie 

stanowiące odpowiednik gimnazjum męskiego, zaś na terenie monarchii habsburskiej trzecie 

po Wiedniu i Pradze.  
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Do szkoły przyjmowano dziewczęta, które ukończyły 14 lat i były absolwentkami 4-klasowej 

szkoły wydziałowej lub złożyły egzamin wstępny. Początkowo plan nauki obejmował 4 

roczne kursy odpowiadające 4 wyższym klasom gimnazjum męskiego. Od roku szkolnego 

1911/12 szkoła funkcjonowała jako pełne 8-letnie gimnazjum klasyczne. 

 

Fot.4-5. Kazimiera i Odo Bujwidowie 

  

 W momencie rozpoczynania działalności szkoła liczyła 26 uczennic, ale w ciągu 

następnego 10-lecia ich liczba zwiększyła się 10-krotnie. Licznie przybywały dziewczęta 

spoza terenu Galicji, zwłaszcza z  Królestwa Polskiego. Gimnazjum cieszyło się znakomitą 

opinią.  

 W 1900 roku miał miejsce pierwszy egzamin maturalny. Ponieważ szkoła nie miała 

jeszcze praw publicznych, odbywał się on w męskim Gimnazjum św. Anny. Dla 21 

maturzystek było to trudne doświadczenie, ponieważ zdawały egzamin w obcej szkole, przed 

nieznanymi sobie nauczycielami, zaś egzaminy wizytowali przedstawiciele władz m.in. 

austriacki minister oświaty Wilhelm von Hartel. Również uwaga opinii publicznej była na nie 

zwrócona. Poradziły sobie jednak znakomicie. 

 W gimnazjum w pierwszych latach jego działalności uczyło  sześć  kobiet, głównie 

absolwentek szwajcarskich i francuskich uniwersytetów:  Helena Witkowska (historia i 

geografia), Maria Kraskowska (matematyka), Marcelina Kulikowska (zoologia), Zofia 

Baraniecka (język francuski), Ewelina Wróblewska (matematyka) i Stefania Sempołowska 

(geografia). Były to pierwsze nauczycielki gimnazjalne, ponieważ w gimnazjach męskich 

kobiet nie zatrudniano. Ponadto w szkole pracowała jako ochmistrzyni Pelagia Dąbrowska, 

wdowa po Jarosławie. 

 Współpraca nauczycielek ze szkołą układała się początkowo dobrze. Jednak z czasem 

zaczęły się wewnątrz grona nauczycielskiego oraz na płaszczyźnie opiekunowie szkoły 
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(TSGŻ) - dyrekcja nieporozumienia. Ich źródłem były różnice zdań na temat sposobu 

prowadzenia szkoły i jej charakteru oraz kwestie finansowo-administracyjne. Bohaterkami 

głośnego skandalu  rozgrywającego się w szkole (w kilku odsłonach na przestrzeni lat 1903-

1908), który przyciągał przez dłuższy czas uwagę władz i opinii publicznej oraz miał 

brzemienne w skutkach konsekwencje dla szkoły były Stefania Sempołowska i Marcelina 

Kulikowska. 

 

 

Fot. 6. Helena Witkowska     Fot.7. Marcelina Kulikowska    Fot. 8. Stefania Sempołowska 

  

 We wrześniu 1903 roku pracę w szkole rozpoczęła wydalona z Królestwa Polskiego 

za działalność patriotyczną Stefania Sempołowska. Od początku jej relacje z dyrekcją nie 

układały się dobrze i Sempołowska stała się bohaterką kilku „skandali”. Najgłośniejszy z nich 

wywołała w sposób, jak się wydaje, niezamierzony. Chodziło mianowicie o nieodmówienie 

przez Sempołowską modlitwy z uczennicami przed lekcją. Sempołowska uczyła wcześniej w 

Warszawie, gdzie obowiązywały inne zwyczaje, polegające na tym, iż modlitwę z 

dziewczynkami odmawiała dama klasowa, już po wyjściu nauczyciela. Nie uprzedzona o tym 

Sempołowska opuściła salę lekcyjną przed odmówieniem pacierza. Wiadomość o zachowaniu 

nowej nauczycielki przedostała się do szerszej wiadomości i wywołała wzburzenie, zaś 

dyrektor zdymisjonował ją bez jakiegokolwiek osobistego porozumienia się z nią. Konflikt 

udało się zażegnać, a zwolnioną Sempołowską przywrócono z zastrzeżeniem, że nie będzie 

prowadziła pierwszych ani ostatnich lekcji.  

 Atmosfera w szkole uspokoiła się aż do konferencji nauczycielskiej we wrześniu 1904 

roku. Na konferencji tej dyrektor szkoły Bronisław Trzaskowski zwrócił się do Marceliny 

Kulikowskiej oraz jej dwóch koleżanek (zapewne były to Witkowska i Wróblewska)
 
z prośbą, 

by wzięły na siebie obowiązek uczęszczania z uczennicami na niedzielne nabożeństwa. 
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Kulikowska odmówiła argumentując, że obowiązek ten jak dotąd powinien spoczywać na 

matkach uczennic, a po drugie, że powinno się takim obowiązkiem obarczać osoby religijne, 

a nie takie jak ona – niewierzące. Oświadczenie to wywołało burzliwą dyskusję i  zrodziło 

konflikt, który na korzyść Kulikowskiej rozstrzygnął dopiero inspektor szkolny dr Ludomił 

German. Kulikowska zdecydowała się jednak wpierw na urlop bezpłatny, a potem ze szkoły 

odeszła.    

 

Fot.7.  Dyrektor Bronisław Trzaskowski 

 

 Mimo pozornego spokoju, wewnątrz szkoły gromadziło się „coraz więcej palnego 

materiału”.  Przybrała na sile walka o wpływy w szkole pomiędzy między Zarządem TSGŻ 

(m.in. profesorowie Odo Bujwid i Napoleon Cybulski) a dyrektorem Trzaskowskim. Sytuacja 

szkoły została opisana wiosną 1905 roku na łamach krakowskiego „Czasu”. Opublikowano w 

nim dwa artykuły, które wywołały spore zamieszanie w Krakowie. Oskarżano w nich bowiem 

Zarząd TSGŻ o propagowanie prądów „nienarodowych i niechrześcijańskich”, stwierdzając 

że wszystko zaczęło się od sprowadzenia jako nauczycielek dwóch „bezreligijnych” „pań 

genewskich” (czyli tych, które kończyły studia w Genewie) tj. Kulikowskiej i Witkowskiej. 

W ślad za artykułami „Czasu” posypała się cała lawina artykułów zamieszczanych w różnych 

gazetach krakowskich.  

 Tymczasem na terenie szkoły doszło do istotnych zmian. Dotychczasowy dyrektor 

Bronisław Trzaskowski przy poparciu władz oraz większości nauczycieli przeprowadził 

secesję, w wyniku której powstało w Krakowie drugie żeńskie gimnazjum im. Królowej 

Jadwigi, prowadzone w duchu narodowo-katolickim. 

 Równocześnie w sprawę zaangażowali się politycy. Punkt kulminacyjny przypadł na 

w październik 1905 r., gdy na arenie Sejmu Krajowego doszło do dyskusji nad 

sprawozdaniem komisji szkolnej. I tu sprawa szkoły gimnazjalnej żeńskiej wywołała sporo 

emocji. Na jej temat wypowiadał się m.in. profesor Stanisław hrabia Tarnowski jako referent 

komisji szkolnej, który zarzucił wspomnianym nauczycielkom oraz Zarządowi TSGŻ dążenie 
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do szerzenia prądów mających na celu „odchrześcijanienie społeczeństwa”. Poparł go  

arcybiskup Józef Teodorowicz.  

 Dyskusja w Sejmie miała swe dalsze reperkusje. Książęco-biskupi konsystorz diecezji 

krakowskiej odmówił bowiem przyznania szkole katechety na rok szkolny 1905/06. Była to 

sprawa ważna albowiem zgodnie z przepisami szkoła, w której nie nauczano religii, nie mogła 

być traktowana jako pełnowartościowa szkoła średnia, a tym bardziej uzyskać prawa 

publiczności. Przez dwa i pół roku  zarówno TSGŻ, jak i dyrekcja, starali się o zmianę tej 

decyzji i przysłanie do szkoły katechety. Kardynał Puzyna zgodził się na to dopiero w 1908 

roku. 

 

Fot. 8. Siedziba szkoły od 1905 roku – ul. Piłsudskiego 13 

 

 W czasie I wojny gimnazjum nie przerwało nauki, choć obniżyła się frekwencja 

uczennic. Po wojnie kontynuowało swą działalność, a w roku 1926 roku przyjęło imię  Emilii 

Plater. Po wprowadzeniu ustawy jędrzejewiczowskiej w marca 1932 roku, w szkole zaszły 

zmiany – zamiast 8-klasowego gimnazjum klasycznego zaczęło funkcjonować 4-letnie 

gimnazjum i 2-letnie liceum. W czasie II wojny światowej gimnazjum zawiesiło swoją 

aktywność, po wojnie nie udało się go już reaktywować. Tak zakończyła się prawie 50-lectnia 

historia szkoły, która dała początek polskim gimnazjom żeńskim. 
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