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Młodzież szkół średnich w warszawie 
u progu i wojny światowej

Wymuszony przez  ogólne wrzenie rewolucyjne w  państwie rosyjskim re-
skrypt carski z  1 października 1905 roku zezwalał szkołom prywatnym na 
ograniczony wykład w języku narodowym. W Królestwie Polskim był to ję-
zyk polski, czego od miesięcy domagała się bojkotująca rosyjskie szkolnictwo 
wszystkich szczebli młodzież i jej rodzice. Odtąd masowo otwierane szkoły 
prywatne z polskim językiem wykładowym zapełniały się młodzieżą, która 
w większym lub mniejszym stopniu mogła korzystać z dobrodziejstwa nauki 
w zrozumiałym dla niej języku i za pośrednictwem nauczycieli o podobnej 
kulturze i mentalności. Rosjanie pojawiali się w tych szkołach jedynie jako 
nauczyciele języka rosyjskiego, historii i geografii. I nie byli to już tępi rusy-
fikatorzy, dyspozycyjni wobec narzuconych rosyjskich władz szkolnych, ale 
ludzie kulturalni, inteligentni i taktowni, starannie wyselekcjonowani przez 
właściciela szkoły.

Był jednak pewien szkopuł. Świadectwa szkół prywatnych nie były uzna-
wane ani w państwie rosyjskim, ani w początkowym okresie za granicą, nie 
zapewniały więc wstępu na wyższe uczelnie. Z pomocą  pośpieszyły polskiej 
szkole władze uczelni galicyjskich, przyjmując na studia młodzież królewia-
cką – absolwentów niektórych polskich szkół prywatnych. W ich ślad poszły 
wkrótce uczelnie szwajcarskie.  Kto jednak zamierzał studiować w Imperium 
Rosyjskim, musiał zdać ponownie maturę, tym razem po rosyjsku, w jednym 
z gimnazjów państwowych.
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Szkoły prywatne z  wykładem w  języku polskim powstawały licznie na 
ziemiach Królestwa Polskiego, jednak liderem pod tym względem pozo-
stawała Warszawa, gdzie liczba młodzieży uczącej się w  szkołach polskich 
znacznie przewyższała analogiczną liczbę w  innych królewiackich ośrod-
kach miejskich. No i  była to młodzież, przynajmniej w  pierwszych latach 
istnienia polskiej szkoły, która ją wywalczyła, strajkując, a następnie bojko-
tując szkoły rosyjskie. Również wiele zmian, jakie poczyniono w organizacji 
szkolnej, zostało podjętych pod wpływem zrewolucjonizowanej młodzieży 
warszawskiej. Toteż właśnie ona, jako reprezentatywna dla szkolnictwa du-
żych ośrodków miejskich, jest tematem niniejszego opracowania.

Kim byli  młodzi ludzie uczęszczający do szkół warszawskich, jakie krę-
gi społeczne reprezentowali, jakie były ich szanse na ukończenie szkoły? To 
pytania nie bez znaczenia, zważywszy że młodzieży tej wkrótce przyszło 
walczyć o restytucję wolnej Polski w latach Wielkiej Wojny, a następnie dla 
niej pracować. Źródła, jakimi dysponujemy, to przede wszystkim materiały 
z  Archiwum Państwowego w  Warszawie, gdzie znajdują się liczne zespoły 
akt szkolnych. Szczególnie bogaty jest zespół Gimnazjum im. Mikołaja Reja 
prowadzonego przez warszawski Zbór Ewangelicko-Augsburski. Są w  nim 
dzienniki szkolne z lat 1910–1912 zawierające dane personalne uczniów. Inte-
resujących informacji dostarczają też protokoły posiedzeń rady pedagogicz-
nej, podania o zapomogi, o przyjęcie do szkoły itp. Akta szkół państwowych 
i prywatnych z uprawnieniami państwowymi są niestety szczątkowe. Wraz 
z ustępującą latem 1915 roku z Warszawy i Królestwa rosyjską administracją 
ewakuowany został personel tych szkół, a  także szkolne archiwa. Wyjątek 
stanowiło archiwum Warszawskiej Szkoły Realnej, które w ostatniej chwili 
zarekwirował absolwent tej szkoły, wówczas już historyk i późniejszy profe-
sor Kazimierz Konarski. Nie bez użycia siły fizycznej zresztą.

Osobną grupę źródeł stanowią drukowane sprawozdania szkolne zawie-
rające często dane o pochodzeniu społecznym uczniów, o zasięgu udzielonej 
pomocy materialnej itp. W  badaniach nad szkołami państwowymi przycho-
dzą z pomocą roczne sprawozdania Warszawskiego Okręgu Naukowego wy-
dawane pod tytułem Otčet o sostojanii yčebnych zavedenij Varšavskago Učebna-
go Okruga. Trzecią grupę stanowi ówczesna prasa codzienna i  tygodniowa, 
a  zwłaszcza czasopiśmiennictwo nauczycielskie, poświęcające sprawom pol-
skiego szkolnictwa wiele uwagi. Nie brak tu sprawozdań o  stanie szkół i  ich 
problemach, artykułów polemicznych, dyskusji prasowych czy wręcz pro-
stych apeli o wsparcie zakładów i ich uczniów. Pomocne są również wydawni-
ctwa pomyślane jako raporty o stanie szkolnictwa polskiego, na przykład praca 
Izy Moszczeńskiej Sprawa szkolna w Królestwie Polskim 1905–1910, wydana we 
Lwowie w 1911 roku pod pseudonimem „M. Bell”. I wreszcie liczne pamiętniki 
i wspomnienia pisane po latach i przez to sprawiające badaczowi wiele trudno-
ści i narzucające ograniczenia. Pozostają jednak interesującym świadectwem 
indywidualnego widzenia rzeczywistości tamtych lat, mogą więc być cennym 
źródłem informacji o hierarchii wartości dla ówczesnych ludzi. 
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Problemy, które spróbujemy wyjaśnić, to skład narodowościowy i  spo-
łeczny uczniów polskich szkół prywatnych w  porównaniu z  analogicznym 
składem szkół zarówno prywatnych z  uprawnieniami państwowymi, jak 
i rosyjskich państwowych przed rewolucją szkolną 1905 roku, a także ze skła-
dem tych ostatnich w epoce bojkotu, czyli po roku 1905. Badania te napotyka-
ją  trudności. Przed 1905 rokiem wiele statystyk szkolnych, zwłaszcza szkół 
państwowych i  prywatnych z  uprawnieniami państwowymi, zestawiało 
uczniów, biorąc pod uwagę przynależność do stanów: szlacheckiego, miesz-
czańskiego i chłopskiego. Po 1905 roku ten anachroniczny podział nie miał 
zastosowania w szkołach polskich, gdzie dzielono uczniów raczej ze względu 
na zawód rodziców. Zaszła więc konieczność sprowadzenia tych dwóch ro-
dzajów danych do wspólnego mianownika, co siłą rzeczy ograniczyło zasięg 
otrzymanych informacji.

Innym problemem o  dużym znaczeniu, a  nieuwzględnianym w  staty-
stykach, jest stan majątkowy uczniów i ich rodziców. Dane o tym uzyskuje-
my drogą pośrednią – śledząc system i  zasięg tak zwanych ulg wpisowych 
przyznawanych ubogim uczniom, także na podstawie materiału zawartego 
w  prasie i  pamiętnikach. Tego typu informacje pozyskujemy na podstawie 
wiedzy o zarobkach i stanie majątkowym poszczególnych grup zawodowych 
w Królestwie.

Szkic ten jest próbą przedstawienia wielowymiarowej struktury uczniów 
szkół średnich Warszawy jeszcze w dobie niewoli narodowej, która z czasem 
miała nieść konsekwencje w dziedzinie analogicznej struktury polskiej inte-
ligencji II Rzeczypospolitej.

* * * 

Społeczne uznanie w tej epoce, czyli w początkach XX wieku, zależało od na-
rodowości, wyznania (co często było związane z tym pierwszym kryterium), 
stopnia wykształcenia, a więc i wykonywanego zawodu, oraz stanu majątko-
wego. Cudzoziemcy, zwłaszcza innowiercy, ustępowali w  hierarchii rdzen-
nym Polakom. Żydzi traktowani byli  podejrzliwie, w tak zwanych szerokich 
masach ludowych wręcz z wrogością. Nie uniknęła tego polska inteligencja 
pochodzenia żydowskiego, nawet ci, którzy przeszli z  judaizmu na któreś 
z wyznań chrześcijańskich. 

Chylono głowę przed wykształceniem, które w  opinii społecznej w  du-
żej mierze wyrównywało braki majątkowe. Cenione były zwłaszcza wolne 
zawody, mniej – praca najemna inteligencji. W cenie byli też „ludzie czynu”, 
czyli przemysłowcy, inżynierowie, przedsiębiorcy, ale już nie sklepikarze 
i drobni handlarze, które to profesje opinia publiczna kojarzyła raczej z dzia-
łalnością gospodarczą Żydów.

Wyznanie ucznia (a raczej jego rodziców) było skrzętnie odnotowywane 
w statystykach zarówno szkół państwowych, jak i prywatnych, a rewolucja 
1905 roku nie przyniosła zmian w tym względzie. Przeciwnie, w dniach wal-
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ki o narodowe prawa autonomiczne nastąpiła dalsza polaryzacja wielonaro-
dowego społeczeństwa Królestwa Polskiego, które utożsamiało wyznanie 
z  narodowością. O  tym, że nie zawsze mniemanie to było zgodne z  rzeczy-
wistością, świadczą choćby dziewiętnastowieczne statystyki Warszawskiej 
Szkoły Realnej, gdzie liczba „Polaków” z reguły była wyższa od liczby „katoli-
ków”. Dowodzi to, że wielu uczniów z rodzin ewangelickich i wyznawców ju-
daizmu po prostu uważało się za Polaków. Różnica ta jednak zmniejszała się 
z czasem. W 1886 roku Polaków było tam prawie o 12% więcej od katolików, 
w 1905 roku ta różnica wyniosła już tylko 4,2%1.

Wyznaniem zdecydowanej większości społeczeństwa był katolicyzm. 
Utożsamiany z  polskością, w  dobie walki o  prawa narodowe w  Królestwie 
znalazł się w charakterze hasła na sztandarach wielu ugrupowań politycz-
nych. Lansowany jako wyznanie panujące, jako religia gospodarzy tej ziemi, 
przeciwstawiany był innym wyznaniom, a przede wszystkim prawosławiu 
– religii rosyjskich zaborców, jak też wyznaniu mojżeszowemu – religii licz-
nych w  Królestwie Żydów, bardzo aktywnych tak w  życiu gospodarczym 
kraju, jak i umysłowym i kulturalnym. Żydzi byli zróżnicowani pod wzglę-
dem orientacji narodowej: od osób spolonizowanych i  solidaryzujących się 
z  walką o  prawa autonomiczne, poprzez indyferentnych, ale zwykle lojal-
nych wobec rosyjskiej władzy, aż do nacjonalistów niechętnych zarówno 
zakusom władz, jak i polskim aspiracjom narodowym. Głębokie były też ani-
mozje między tymi dwoma odłamami społeczeństwa, a nikły udział uczniów 
żydowskiego pochodzenia w  strajku, a  następnie w  bojkocie rosyjskiego 
szkolnictwa niechęć tę pogłębiły.

Stosunkowo najmniej liczna była grupa ewangelików zarówno obrządku 
augsburskiego, jak i reformowanego. Mimo niemieckiego często pochodze-
nia uważali się oni za Polaków. Podzielali też ich aspiracje i dążenia, nie dając 
się użyć przez władze jako element rozłamowy ruchu narodowego.

Średnie szkoły państwowe, z konieczności rosyjskie, do rewolucji szkol-
nej były atrakcyjne dla wszystkich, a o czapce z „palmami” rosyjskiego gim-
nazjalisty dla swego syna marzyły wszystkie polskie rodziny.  Matura pań-
stwowa dawała tak zwane prawa, czyli skrócenie czasu służby wojskowej, 
a także możność kształcenia się na uczelniach w całym Imperium. Magnesem 
była też względna taniość tych szkół, którą zawdzięczały dotacjom państwo-
wym. Oprócz niektórych szkół warszawskich przeznaczonych wyłącznie dla 
młodzieży rosyjskiej, umyślnie separowanej od polskich rówieśników, szko-
ły średnie zapełnione były głównie młodzieżą polską, katolicką. Dla mło-
dzieży żydowskiej wstęp do szkół państwowych, a także prywatnych z pań-
stwowymi prawami, był ograniczony przez dziesięcioprocentowy numerus 
clausus. Jak przebiegała w tych warunkach rekrutacja kandydatów z rodzin 
żydowskich, pokazuje przykład Warszawskiej Szkoły Realnej: listę przyjętej 
młodzieży rozstrzygano w drodze losowania w taki sposób, aby liczba przy-

1 Kazimierz Konarski, Nasza szkoła. Księga pamiątkowa Warszawskiej Szkoły Realnej, Warszawa 1932, s. 603. 
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jętych chłopców pochodzenia żydowskiego nie przekroczyła 10% wszystkich 
uczniów szkoły2. Niedopuszczani do państwowych gimnazjów Żydzi zapeł-
niali więc szkoły prywatne bez praw, które chętnie porzucali, gdy nadarzy-
ła się sposobność przejścia do szkoły państwowej. Przykładem może służyć 
szkoła prywatna Andrzeja Ubysza, w której w 1903 roku na 99 absolwentów 
było 60 chłopców z rodzin żydowskich3. Trzeba przyznać, że niektóre szkoły 
prywatne programowo broniły wstępu młodzieży żydowskiej. Na przykład 
przełożony szkoły męskiej Edward Rontaler nie dał się przekupić w  celu 
zmiany decyzji nawet obietnicą wybudowania nowego gmachu szkolnego, 
jaką złożył mu zamożny żydowski plutokrata. 

W  stosunku do dziewcząt z  żydowskich domów ograniczeń procento-
wych w  szkołach państwowych nie stosowano, istniały natomiast ciche, 
niepisane wymogi dotyczące wyższych stopni egzaminacyjnych4. Mimo to 
prywatne pensje żeńskie nie cieszyły się wielkim powodzeniem u dziewcząt 
pochodzenia żydowskiego. Te, które mimo wszystko uczęszczały na pensje, 
były zazwyczaj córkami spolonizowanych rodzin, które przyjęły polski 
model kształcenia młodzieży: chłopiec winien był skończyć rosyjską szkołę 
państwową dla zdobycia „praw”, dziewczyna winna była ukończyć pensję 
prywatną, gdzie potajemnie wykładano polską historię i literaturę. 

2 Tamże, s. 373.
3 „Kurier Codzienny”, 1903, nr 174, s. 2.
4 „Prąd”, 1913, nr 10, s. 347.

1 Uczeń rosyjskiego gimna-
zjum z matką, XIX/XX w.  
Ze zbiorów Muzeum Warsza-
wy, AF 24504 / Student of 
Russian high school with his 
mother, turn of the 20th cen-
tury, the Museum of Warsaw 
collection, AF 24504
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Uczniowie wyznania ewangelickiego jako chrześcijanie traktowani byli 
tak samo jak młodzież katolicka i  uczęszczali zarówno do szkół państwo-
wych, jak i prywatnych z prawami. W Warszawskiej Szkole Realnej w latach 
1903–1905 stanowili przeciętnie około 7,5% ogólnej liczby uczniów5. W szko-
le handlowej Rontalera (wówczas jeszcze z prawami państwowymi) w 1904 
roku na 715 uczniów było 105 protestantów, czyli około 15%6.

W  strajku szkolnym minimalny udział wzięła młodzież żydowska, ro-
syjska oraz polska pochodząca z  rodzin niższych urzędników państwo-
wych i oficjalistów7, czyli z niezamożnych, a do tego mało uświadomionych 
politycznie grup społecznych. Wojownicza młodzież, na ogół z zamożnych, 
inteligenckich domów, bojkotowała łamistrajków i  gardziła nimi, nie brak 
jednak było głosów usiłujących wyjaśnić społeczeństwu ich sytuację. Do Ro-
sjan jako „obcych” nikt nie miał pretensji. Społeczność żydowska natomiast, 
ze względu na dużą liczebność i mocną pozycję ekonomiczną, ujawniła swe 
możliwości i  siłę, która w  oczach społeczeństwa polskiego, nastawionego 
w  tym momencie na walkę o  prawa narodowe, przedstawiała się jako siła 
destrukcyjna, wroga polskim aspiracjom narodowym. Wydarzenia lat 1905–
1908 nie tylko na terenie szkolnym, ale i szerszym – wyborów do III Dumy 
– położyły się cieniem na stosunkach polsko-żydowskich i dały później pod-

5 Kazimierz Konarski, Nasza szkoła..., s. 604.
6 „Kraj”, 1904, nr 17, s. 12. Przełożony szkoły Edward Rontaler był ewangelikiem.
7 M. Bell, Sprawa szkolna w Królestwie Polskim 1905–1910, Lwów 1911, s. 26.

2 Dziewczęta z pensji Jadwigi Ko-
twickiej, 1906. Ze zbiorów Muzeum 
Warszawy, AF 24422 / Girls from 
Jadwiga Kotwicka Boarding School, 
1906, the Museum of Warsaw 
collection, AF 24422
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stawę działaczom Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego do ogłoszenia 
bojkotu żydowskiego handlu i szerzenia haseł antysemickich.

 Rosyjska matura państwowa zapewniała możliwość nie tylko studiów 
na uniwersytetach w państwie rosyjskim. Umożliwiała studiowanie prawa 
i medycyny, a następnie prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej i adwo-
kackiej. Młodzież rezygnująca z  nauki w  szkole państwowej i  wybierająca 
polską szkołę prywatną wyjeżdżała następnie na dalsze studia za granicę. 
Nie dla niej jednak były studia medyczne i  prawnicze – prawo rosyjskie 
nie przewidywało nostryfikowania dyplomów obcych uczelni poświadcza-
jących ukończenie tych kierunków. W  innej sytuacji byli Żydzi nieprze-
strzegający bojkotu szkolnego i  studiujący dzięki temu prawo i  medycynę 
na rosyjskich uniwersytetach. Stąd tak wielu w II Rzeczypospolitej lekarzy 
i prawników pochodzenia żydowskiego. 

Państwowa szkoła rosyjska zapełniona więc została bezpośrednio po 1905 
roku głównie przez młodzież żydowską, a zwłaszcza tak zwanych litwaków 
– dzieci rodzin żydowskich wysiedlonych z  guberni zachodnich w  okresie 
rewolucji. Przy ich rekrutacji do szkół państwowych nie stawiano już żad-
nych przeszkód, numerus clausus przestał obowiązywać. Do czasu jednak. 
Koniec rewolucji był też końcem elastycznej polityki władz oświatowych. 
W roku szkolnym 1908/1909 wprowadzono ponownie ograniczenia procen-
towe. Tego roku przyjmowano tylko 10% kandydatów z  żydowskich rodzin 
w stosunku do ogólnej liczby uczniów8. 

Jeszcze w 1910 roku minister oświaty zawiadomił kuratora szkolnego, że 
ograniczenia te nie dotyczą szkół żeńskich, a okólnik Ministerstwa Handlu 
nakazywał stosowanie w  szkołach handlowych „liberalnej” piętnastopro-
centowej normy przy przyjmowaniu kandydatów żydowskich9. W 1911 roku 
natomiast we wszystkich warszawskich szkołach państwowych i  prywat-
nych z prawami otrzymano tyle podań o przyjęcie od młodzieży żydowskiej, 
że z  powodu ponownego wprowadzenia ograniczeń procentowych tylko 
jedna czwarta z nich mogła być załatwiona pozytywnie10. Szkoły prywatne 
z  prawami były więc gotowe przyjmować uczniów chrześcijan bezpłatnie, 
aby tylko móc uwzględnić podania dzieci żydowskich11. 

W  1913 roku nastąpiły dalsze ograniczenia. Minister oświaty nakazał ścisłe 
przestrzeganie normy procentowej. Liczba przyjmowanych kandydatów żydow-
skich  miała być obliczana  w stosunku do ogólnej liczby wychowanków zakładu, 
a nie w stosunku do liczby ubiegających się o przyjęcie do szkoły. Ponadto Żydzi 
uczęszczający do prywatnych gimnazjów z  chwilą otrzymania przez nie praw 
państwowych mieli być uważani za nowych kandydatów, to znaczy mieli składać 
egzaminy ze wszystkich przedmiotów oraz podlegać normie procentowej12. Rów-

8 „Prąd”, 1909, nr 7/8, s. 246–247; „Głos Warszawski”, 1908, nr 75, s. 2.
9 „Prąd”, 1910, nr 2, Dział Młodzieży, s. 16; nr 3, Dział Młodzieży, s. 24.
10 „Gazeta Warszawska”, 1911, nr 161, s. 2.
11 „Promień”, 1910, nr 10/11, s. 25. 
12 „Prąd”, 1913, nr 5, s. 136.
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nież w 1913 roku zabroniono przyjmowania dziewcząt żydowskich do II i III gim-
nazjum oraz do prywatnego gimnazjum z prawami Anny Gilbertowej13.

Tabele 1 i  2 dają obraz struktury narodowościowej uczniów rosyjskich 
szkół państwowych w latach 1907–1913. Zwraca uwagę ogólny wzrost liczby 
uczniów w  tych szkołach. Początkowa duża liczba młodzieży żydowskiej 
uległa spadkowi, wykazała natomiast wzrost liczbowy młodzież polska, któ-
ra stopniowo porzucała ideę bojkotu. Przykładem jest skład uczniów War-
szawskiej Szkoły Realnej14. Strajk tu był głównie dziełem młodzieży polskiej 
wyznania katolickiego. Z  czasem jednak, w  miarę opadania fali rewolucyj-
nej, osłabienia bojkotu szkolnego i rosnącego ogólnego zniechęcenia, liczba 
uczniów wzrosła. Na krótko przed wybuchem wojny liczba bezwzględna 
uczniów katolików i  Polaków była wprawdzie zbliżona do liczby w  okresie 
przedstrajkowym, ich odsetek był jednak dużo niższy. W  tym czasie naj-
większy przyrost, zwłaszcza w pierwszych latach po strajku, wykazała gru-
pa żydowska i to ona okazała się być beneficjentem sytuacji.   

W gimnazjach żeńskich natomiast udział w strajku dziewcząt katoliczek 
był wyższy niż chłopców, a  ich powrót do szkół państwowych – wolniej-
szy15. Miał tu znaczenie zapewne większy zapał rewolucyjny emocjonalnych 
dziewcząt, ale i  model ich wychowania: wprawdzie nienastawiony na dzia-
łalność rewolucyjną, niemniej stymulujący zapał patriotyczny i  wierność 
wyznawanym ideom. No i jeszcze wówczas studia wyższe dziewcząt nie były 
powszechne, a więc i państwowe świadectwo ukończenia szkoły nie było ab-
solwentkom szkół prywatnych aż tak bardzo potrzebne jak ich kolegom.

13 „Gazeta Warszawska”, 1913, nr 204, s. 2.
14 Kazimierz Konarski, Nasza szkoła..., s. 604.
15 „Prąd”, 1913, nr 10, s. 347.

3 Uczniowie szkoły Wojciecha Górskiego, 1907. Ze zbiorów Muzeum Warszawy, AF 18266 / Students 
of Wojciech Górski High School, 1907, the Museum of Warsaw collection, AF 18266
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Tabela 1. Struktura narodowościowa warszawskich męskich szkół państwo-
wych w latach 1907–191316

Rok Ogółem Prawosławni Katolicy Żydzi Ewangelicy

1907 3425 1058 862 1290 141

1908 3914 1169 1265 1265 219

1909 4211 1257 1534 1210 202

1911 4607 1311 1914 1162 205

1912 4548 1432 1945 927 237

1913 4685 1436 2173 831 237

Tabela 2. Struktura narodowościowa żeńskich szkół państwowych w  latach 
1907–191317

Rok Ogółem Prawosławne Katoliczki Żydówki Ewangeliczki

1907 2240 1012 153 1002 69

1908 2293 1060 202 964 60

1909 2399 1155 260 913 65

1911 2219 1051 384 710 62

1912 2231 1090 436 637 59

1913 2243 1111 493 558 72

Polska młodzież katolicka bojkotująca rosyjskie szkoły państwowe tłum-
nie zapełniła organizowane dzięki reskryptowi carskiemu szkoły prywatne 
z  wykładem w  języku polskim i  dla niej głównie przeznaczone. Siłą rzeczy 
miała w nich przewagę liczebną w stosunku do innych grup narodowościowo-
-wyznaniowych: ewangelickiej i żydowskiej. Rosjan na ogół nie spotykało się 
w  polskich szkołach prywatnych, zwłaszcza po wydaniu okólnika zabrania-
jącego przyjmowania ich w poczet uczniów tych szkół18. Wprawdzie niektóre 
szkoły, jak Edwarda Rontalera, Zofii Kudasiewicz, początkowo też gimnazjum 
Pawła Chrzanowskiego, były zamknięte dla młodzieży żydowskiej, a gimna-
zjum im. św. Stanisława Kostki nie przyjmowało w ogóle innowierców, szko-
ły nowe, otwarte po strajku szkolnym i organizowane pod hasłami nie tylko 
unarodowienia, ale i  demokratyzacji szkolnictwa, przyjmowały bez ograni-
czeń uczniów wszystkich wyznań i narodowości. Utrzymywane przez postę-

16 Otčet o  sostajanii yčebnych zavedenij Varšavskago Yčebnago Okruga za [1907–1913] god. Warszawa 
1908–1915; nie zawsze suma liczb uczniów czterech podstawowych wyznań w poszczególnych latach 
daje wartość podaną w rubryce „Ogółem”. Nie uwzględniono w zestawieniach uczniów Ormian oraz wy-
znawców islamu. To samo dotyczy uczennic.

17 Tamże.
18 Księga pamiątkowa gimnazjum im. Mikołaja Reja utrzymywanego przez Zbór Ewangelicko-Augsburski 

w Warszawie 1906–1926, Warszawa 1927, s. 21.
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powe Towarzystwo Kultury Polskiej gimnazjum Jana i Michała Kreczmarów 
było bardzo popularne wśród młodzieży żydowskiej19. Również dobrą pod 
tym względem opinią cieszyło się gimnazjum im. Mikołaja Reja, gdzie jako 
nauczycieli religii zatrudniano czterech duchownych: księdza katolickiego, 
pastora luterańskiego, pastora kalwińskiego i rabina. Tylko dla jednej katego-
rii uczniów nie było tam miejsca: dla ateistów nieuczęszczających na religię. 

Jak wynika ze statystyki wyznaniowej uczniów szkoły im. Mikołaja Reja20, 
w  sytuacji przyrostu bezwzględnego każdej grupy wyznaniowej grupa ży-
dowska wykazywała najwięcej dynamiki, zwiększając stale swój odsetek 
kosztem zarówno katolików, jak i  ewangelików. Wprowadzenie ograniczeń 
procentowych w  szkołach państwowych spowodowało wzrost liczebności 
tych uczniów w szkołach prywatnych, zwłaszcza tych szybko zdobywających  
renomę, jaką było na przykład gimnazjum im. Reja. Co prawda, objawiło się to 
bardziej we wzroście liczby podań o przyjęcie niż w rzeczywistym wzroście 
liczby uczniów pochodzenia żydowskiego, co potwierdzałoby przypuszcze-
nie ówczesnych działaczy oświatowych, że polskie szkoły zaczęły stosować 
cichy i niepisany numerus clausus21.

Znacznie natomiast wzrosła  liczba uczącej się w  szkołach polskich mło-
dzieży żydowskiej w  roku szkolnym 1909/1910, co zapewne zostało spowo-
dowane zamknięciem przez rosyjskie władze szkół z  nauczaniem w  języku 
polskim prowadzonych przez Żydów i przeznaczonych dla młodzieży żydow-
skiej, jak szkoła Kryńskiego czy pensje Paprockiej, Goldmanowej i  innych. 
Przełożonym tych szkół dano do wyboru: albo wykład będzie prowadzony 
w języku rosyjskim, albo jidysz.

Nieco inaczej przedstawiała się statystyka zgłoszeń uczniów wyznania 
mojżeszowego do szkoły im. Stanisława Staszica. Jedynie w  roku szkolnym 
1905/1906 ich podania stanowiły 18%. W pozostałych latach procent ten wahał 
się od 5 do 922. Szkoła ta miała w początkowym okresie swego istnienia profil 
matematyczno-fizyczny i tylko siedem klas, a młodzież żydowska preferowa-
ła ośmioklasowe gimnazja filologiczne, gdzie edukacja kończyła się maturą 
uprawniającą do kontynuowania nauki na uniwersytetach, jeśli nie rosyj-
skich, to z  pewnością szwajcarskich, francuskich czy niemieckich, już nie 
mówiąc o krakowskim czy lwowskim. Można więc przyjąć, że młodzież z do-
mów żydowskich ucząca się w szkołach polskich nie trafiła do nich przypad-
kowo ani w wyniku sytuacji przymusowej, ale została tam w pełni świadomie 
umieszczona  przez rodziców związanych z kulturą polską. Ich identyfikacja 
z  polską racją narodową miała jednak granice. Uczniowie pochodzenia ży-
dowskiego uzyskiwali matury polskich szkół prywatnych wyłącznie w okre-
sie bezwzględnego obowiązywania bojkotu szkoły państwowej, czyli w latach 

19 Do szkoły tej uczęszczał m.in. Antoni Słonimski.
20 Księga pamiątkowa gimnazjum im. Mikołaja Reja…, s. 21.
21 Nasza walka o szkołę polską 1901–1917, t. 2, Warszawa 1934, s. 436.
22 Archiwum Państwowe w Warszawie (dalej: APW). Prywatne gimnazjum i liceum męskie im. Stanisława 

Staszica, posz. 1.
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1905–1909. W latach następnych na końcową fazę edukacji przenosili się do 
szkół państwowych dla uzyskania pełnoprawnej matury.

Z braku danych z innych szkół polskich niemożliwe jest uchwycenie zmian 
liczbowych zachodzących w grupie uczniów pochodzenia żydowskiego, a co 
za tym idzie – zmian w proporcjach między liczbą młodzieży żydowskiej uczą-
cej się po polsku i po rosyjsku. Na podstawie skąpych informacji możemy je-
dynie zestawić dane o liczbie tych uczniów za 1906 rok23:

Tabela 3. Liczba uczniów z  rodzin żydowskich w  szkołach warszawskich 
w roku 1906

Szkoły Męskie Żeńskie

Polskie 388 739

Rosyjskie 1655 1532

A więc liczba uczniów żydowskich w szkołach rosyjskich była  w przypad-
ku szkół męskich czterokrotnie, a w przypadku żeńskich przeszło dwukrot-
nie wyższa niż w szkołach polskich, które liczbowo przewyższały te rosyjskie 
kilkakrotnie.

Które z  męskich szkół polskich cieszyły się szczególną popularnością 
u młodzieży żydowskiej, świadczy zestawienie z roku szkolnego 1908/190924:

         

Tabela 4. Liczba uczniów z  rodzin żydowskich w  polskich szkołach męskich 
w roku szkolnym 1908/1909

 Szkoła        
 Liczba ucz-

niów ogółem
Liczba ucz-

niów Żydów
% uczniów 

Żydów

Zgromadzenia Kupców 576   229       40

Im. Mikołaja Reja 400    36      9

Im. Stanisława Staszica 208    29      14

Pawła Chrzanowskiego 932    18      2

Wojciecha Górskiego  652  15      2

Emiliana Konopczyńskiego 590  9      1,5

Jak wynika z zestawienia w tabeli 4, największą popularnością cieszyła się 
Szkoła Handlowa Zgromadzenia Kupców m. Warszawy, która nie tylko kształ-
ciła w popularnym wśród mniejszości żydowskiej zawodzie, lecz była też oto-
czona nimbem szkoły niezwykle nowatorskiej, demokratycznej i otwartej na 
nowe prądy. Zwraca też uwagę nikły procent młodzieży żydowskiej uczącej 
się w szkołach hołdujących nacjonalistycznej ideologii endeckiej, w której ha-
sła antysemickie grały niepoślednią rolę.

23 M. Bell, Sprawa szkolna,…s. 143; „Prąd”, 1913, nr 10, s. 346.
24 „Głos Warszawski”, 1908, nr 203, s. 1.
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Spośród szkół żeńskich największą popularnością cieszyły się: Szkoła Handlo-
wa Towarzystwa Szkoły Współdzielczej (rokrocznie około 40% stanowiły dziew-
częta żydowskie25) oraz pensja Jadwigi Kowalczykówny i Jadwigi Jawurkówny26. 
Widoczne jest również, że młodzież żydowska uczęszczała do szkół najlepszych 
i najdroższych, co świadczy też o statusie społecznym tej grupy. 

Tezę o  identyfikacji z  polską kulturą uczniów niekatolików uczęszczają-
cych do polskich szkół prywatnych można też odnieść do uczniów wyznania 
ewangelickiego, nierzadko noszących niemieckie nazwiska. W  1907 roku 
w gimnazjum im. Mikołaja Reja na 75 uczniów wyznania ewangelickiego tyl-
ko 15 znało język niemiecki, a wszyscy mówili po polsku27.

Skład narodowo-wyznaniowy uczniów nie determinował ściśle ich składu 
społecznego, jakkolwiek można zauważyć pewne prawidłowości w  zależno-
ści od rodzaju szkoły i badanego okresu. Przed 1905 rokiem niskie wpisowe 
w rosyjskich szkołach państwowych, atrakcyjne dla wszystkich kręgów spo-
łecznych, umożliwiało wstęp nawet dzieciom z biednych rodzin, przeszkodę 
stanowiły natomiast wysokie wymagania egzaminacyjne, z którymi lepiej so-
bie radziła młodzież z zamożnych, kulturalnych, inteligenckich domów. Okól-
niki ministra Dielanowa z  1887 roku, utrudniające dostęp do szkół „synom 
praczek”, nie spowodowały, jak można sądzić na przykładzie Warszawskiej 
Szkoły Realnej, zmian proporcji w składzie społecznym, nie były więc praw-
dopodobnie traktowane poważnie, przynajmniej w szkołach warszawskich28.

25 Kredą na tablicy. Wspomnienia z lat szkolnych, Warszawa 1958, s. 284.
26 J. Zanowa, W służbie oświaty. Pamiętnik z lat 1900–1946, Wrocław–Warszawa–Kraków 1961, s. 63.
27 Księga pamiątkowa gimnazjum im. Mikołaja Reja…, s. 21.
28 Wprawdzie okólnik Dielanowa dotyczył przede wszystkim gimnazjów i progimnazjów, niemniej w lipcu 

1887 roku jego zalecenia zostały przekazane również w formie okólnika Warszawskiej Szkole Realnej 
przez kuratora Apuchtina. 

4 Uczennice pensji Antoniny Walickiej, ok. 1910. Ze zbiorów Muzeum Warszawy, AF 31856 / Students 
of Antonina Walicka Boarding School, ca. 1910, the Museum of Warsaw collection, AF 31856
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W  szkołach prywatnych z  prawami wysokie wpisowe stanowiło w  tym 
okresie tamę dla szerokiego dopływu dzieci z  rodzin ubogich. W  szkole 
handlowej Edwarda Rontalera29 w roku szkolnym 1903/1904 na 715 uczniów 
było 585 synów „szlachty”, 126 synów „kupców i  mieszczan” oraz 4 synów 
„włościan”30. Przed spolszczeniem tej szkoły zawsze przeważały tam dzieci ze 
sfer inteligenckich, przemysłowych i kupieckich31.

W  odmiennych warunkach znajdowały się przed strajkiem szkoły pry-
watne wprawdzie bez uprawnień państwowych, niemniej w równym stopniu 
rosyjskie z języka wykładowego i programu, jak te państwowe. Szkoły męskie 
traktowane jako zło konieczne, „pogotowie ratunkowe” dla tych, którzy nie 
dostali się do obleganych gimnazjów państwowych, zapełniał element przy-
padkowy, zmienny pod względem  przynależności środowiskowej oraz pozio-
mu umysłowego i  kulturalnego. Pewien stały procent zamożnej młodzieży 
ziemiańskiej skupiały szkoły prowadzące internaty na wysokim poziomie. 
Pozostali uczniowie – to głównie Żydzi, którym numerus clausus bronił wstę-
pu do gimnazjów państwowych, oraz stale zmieniająca się grupa mieszczań-
sko-urzędnicza kończąca zwykle edukację na czterech klasach.

29 Przed 1905 rokiem prywatne szkoły handlowe cieszyły się prawami państwowymi, które później traciły 
na skutek wprowadzenia polskiego wykładu, o ile taka sytuacja miała miejsce. Edward Rontaler zrzekł 
się praw dla swojej szkoły, decydując się na polski wykład.

30 „Kraj”, 1904, nr 17, s. 12.
31 Wspomnienia o szkole Edwarda Rontalera 1896–1939, Warszawa 1960, s. 23.

5 Tableau maturzystów szkoły Wojciecha Górskiego, 1890. Ze zbiorów Muzeum Warszawy, AF 32159 / 
Tableau with graduates of Wojciech Górski School, 1890, the Museum of Warsaw collection, AF 32159
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Inne było oblicze społeczne szkół żeńskich. Odmienne koncepcje kształce-
nia dziewcząt i chłopców w tym okresie wymagały, aby panna z inteligenckie-
go, kulturalnego i  zamożnego domu, w  przyszłości żona i  matka, otrzymała 
tak zwane wychowanie w duchu polskim. Tego rodzaju kierunek nauczania 
i  wychowania reprezentowały prywatne pensje żeńskie, prowadzące pota-
jemnie naukę historii i  literatury polskiej. Pensjonarkami zostawały więc 
przede wszystkim dziewczęta ze sfer ziemiańskich, inteligenckich i przemy-
słowo-kupieckich; dla Żydówek i dziewczat z rodzin uboższych pozostawały 
gimnazja państwowe.

Zasadnicze zmiany w składzie społecznym szkół przyniósł strajk i bojkot 
szkolny. Sądząc z  raptownego spadku po 1905 roku w  Warszawskiej Szkole 
Realnej liczby uczniów – synów „szlachty i urzędników”32 – były to dzieci pol-
skiego ziemiaństwa i inteligencji. Pozostali zaś w szkole synowie urzędników 
rosyjskich. Duży odsetek uczniów tej szkoły stanowili synowie „mieszczan”, 
do których zaliczano Żydów oraz polską warstwę kupiecką i  drobnomiesz-
czańską. Liczba synów „mieszczan” po strajku gwałtownie wzrosła dzięki 
napływowi młodzieży żydowskiej, ale też i polskiej – przeważnie dzieci osób 
pozostających na służbie państwowej: strażników, żandarmów itp. Strajk 
stworzył też szansę dla dzieci chłopskich, które w zwiększonej liczbie  napły-
nęły do szkół państwowych, zajmując miejsca opuszczone przez młodzież zie-
miańską i inteligencką.

Jak w szkołach państwowych w kolejnych latach przedstawiała się struk-
tura społeczna młodzieży, unaoczniają tabele 5 i 6. W rocznych zestawieniach 

32 K. Konarski, Nasza szkoła…, s. 606.

6 Uczennice pensji Janiny Tymińskiej, ok. 1915. Ze zbiorów Muzeum Warszawy, AF 33191 / Students of 
Janina Tymińska Boarding School, ca 1915, the Museum of Warsaw collection, AF 33191
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uczniów szkół państwowych Warszawskiego Okręgu Naukowego uwzględ-
niano następujące kategorie społeczne rodziców uczniów: szlachta dzie-
dziczna, szlachta mianowana i  urzędnicy, duchowni, znaczniejsi obywatele 
miejscy i kupcy, skromniejsi mieszczanie i rzemieślnicy, kozacy (wojskowi?), 
chłopi. Odrzucając ten jawnie feudalny jeszcze podział, a także zostawiając na 
boku dzieci duchownych i wojskowych jako niezwiązane raczej z polskością 
i  katolicyzmem, proponuję rozpatrywać następujące kategorie społeczne: 
ziemiaństwo, urzędnicy, zamożne mieszczaństwo, rzemieślnicy, sklepikarze 
i oficjaliści, chłopi. 

Tabela 5. Struktura społeczna uczniów męskich szkół państwowych  
w latach 1907–191333

Rok
Ziemiań-

stwo
Urzędnicy

Zamożne 
mieszczań-

stwo

Rzemieślnicy,  
sklepikarze  
i oficjaliści

Chłopi

1907 212 723 124 1923 451

1908 203 595 96 2046 370

1909 312 892 103 2275 534

1911 386 930 73 2265 637

1912 432 979 86 2190 686

1913 399 1026 71 2213 881

Tabela 6. Struktura społeczna uczennic żeńskich szkół państwowych  
w latach 1907–191334

Rok
Ziemiań-

stwo
Urzędnicy

Zamożne 
mieszczań-

stwo

Rzemieślnicy,  
sklepikarze  
i oficjaliści

Chłopi

1907 136 732 97 1092 79

1908 180 681 131 674 118

1909 183 751 140 1099 160

1911 254 628 527 575 101

1912 203 682 77 1000 204

1913 152 700 68 1027 257

Zwraca uwagę nikła frekwencja zarówno w  szkołach państwowych mę-
skich, jak i  żeńskich młodzieży ziemiańskiej, o  której z  dużym prawdopodo-
bieństwem można powiedzieć, że była ona narodowości polskiej. Polska była też 
z pewnością młodzież chłopska, która w znacznej liczbie pojawiła się w szko-

33 Otčet o sostojanii yčebnych zavedenij...
34 Tamże.
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łach rosyjskich. Co do młodzieży miejskiej, zapewne warszawskiej – skromny 
wśród uczniów był udział dzieci miejscowej burżuazji. Natomiast rokrocznie 
niemal połowę wszystkich uczących się w rosyjskich szkołach stanowiły dzieci 
rodzin drobnych rzemieślników i sklepikarzy. Zważywszy że liczba tej młodzie-
ży przekraczała ogólną liczbę uczniów żydowskich – były to więc także dzieci 
ze skromnych polskich rodzin. Zamożne rodziny żydowskie umieszczały dzieci 
w kosztownych szkołach prywatnych z uprawnieniami państwowymi, chłop-
ców – w gimnazjach Wasilewskiego i Kowalskiego, dziewczęta – na pensjach 
Parszynowej, Kalichiewicz, Francke, Gilbertowej i innych. W 1909 roku w szko-
le Wasilewskiego na 147 uczniów było 128 Żydów, w 1912 na 287 uczniów było 
123 chłopców żydowskich, w 1913 na 312 uczniów było ich 11935. Na pensji Ma-
rii Parszynowej w 1907 roku na 399 uczennic było dziewcząt żydowskich 342, 
wszystkie z  bogatych, burżuazyjnych rodzin. Na pensji Eugenii Kalichiewicz 
w 1909 roku na 470 uczennic było 457 Żydówek, w większości córek plutokracji.

Rosyjskie szkoły państwowe miały rozmaite oblicza społeczne. Na przy-
kład zarówno I  gimnazjum męskie, jak i  I  gimnazjum żeńskie przyjmowały 
wyłącznie młodzież rosyjską, prawosławną. Dominowały tam tradycyjnie 
dzieci miejscowej warstwy urzędniczej. Opinię elitarnego miało też V gimna-
zjum męskie.

35 Tamże.

7 Uczeń rosyjskiego gimnazjum, pocz. 
XX w. Ze zbiorów Muzeum Warszawy, 
AF 27141 / A schoolboy of Russian high 
school, early 20th century, the Museum 
of Warsaw collection, AF 27141
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Polscy uczniowie szkół rosyjskich rekrutowali się więc odtąd nie tylko 
z  rodzin biednych, ale i  najmniej uświadomionych. Była to młodzież, której 
aspiracje nie wykraczały zwykle poza ukończenie czterech klas. Potwierdza 
to skład poszczególnych oddziałów w II gimnazjum warszawskim około 1910 
roku, gdzie najwięcej Polaków było w  klasach najniższych36. Bojkot szkolny 
stworzył przepaść między nimi a resztą młodzieży, dzieląc ją na „patriotycz-
ną” i  „niepatriotyczną”. Działacze narodowi, którzy go zainicjowali, zaczęli 
wycofywać się ze swego stanowiska aż do jego odwołania w 1911 roku, widząc 
niebezpieczeństwo dla jedności i zwartości narodu polskiego wobec zbliżają-
cej się wojny europejskiej. 

Po 1905 roku warstwy ziemiańska i  inteligencko-urzędnicza przeniosły 
swe dzieci z rosyjskich szkół państwowych do szkół prywatnych z wykładem 
w  języku polskim. Szkoły te nie dawały praw swym absolwentom, koniecz-
ność przestrzegania hasła bojkotu uniemożliwiała powrót do szkół państwo-
wych. Wobec tego najzamożniejsi wysyłali dzieci za granicę, gdzie kończyły 
one szkołę średnią, a  następnie studia37. Pozostałą młodzież przyjmowały 
szkoły polskie bez różnicy stanu i  wyznania (z  małymi wyjątkami), jakkol-
wiek w praktyce klientela poszczególnych szkół rekrutowała się z rozmaitych 
stałych kręgów społecznych. Opinię szkoły elitarnej miało gimnazjum Pawła 
Chrzanowskiego38. Również inne istniejące od dawna i  renomowane szkoły 
przyciągały młodzież zamożną, synów inteligencji oraz kupców i  przemy-

36 M. Bell, Sprawa szkolna…, s. 143.
37 „Tygodnik Ilustrowany”, 1907, nr 15, s. 298.
38 „Promień”, 1910, nr 10/11, s. 30.

8 Uczennice pensji Haliny Gepnerówny na wycieczce w Górach Świętokrzyskich, 1908. Ze zbiorów pry-
watnych autorki / Schoolgirls from Halina Gepnerówna Boarding School on a trip to the Świętokrzyskie 
Mountains, 1908, private collection of the author
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słowców, jak szkoła Wojciecha Górskiego czy Emiliana Konopczyńskiego. 
Wysokie wpisowe w tych szkołach nadal stanowiło przeszkodę dla dzieci z ro-
dzin ubogich, wkrótce więc przy polskich szkołach rozpoczęły działalność to-
warzystwa mające za zadanie pomoc finansową najuboższym uczniom. 

Szkoły nowe natomiast nie tyle usiłowały zdobyć uczniów starych szkół, 
ile pozyskać nowych, z  innych kręgów społecznych, przez obniżenie opłat 
wpisowych, co nie mogło pozostać bez wpływu na ogólny poziom nauczania. 
Dla uczniów z  biednych rodzin były więc gimnazja Kozłowskiego, Ubysza, 
Rychłowskiego. Szkoły wprawdzie nowe, mimo to reprezentujące wysoki po-
ziom, wspomagane dotacjami grup zawodowych i społecznych sprawujących 
nad nimi kontrolę, jak Szkoła Realna im. Stanisława Staszica prowadzona 
przez Stowarzyszenie Techników m. Warszawy czy gimnazjum im. Mikołaja 
Reja warszawskiego Zboru Ewangelicko-Augsburskiego, skupiały głównie 
młodzież ze sfer inteligenckich. Szkoła Handlowa Zgromadzenia Kupców m. 
Warszawy dawała pierwszeństwo synom kupców i  przemysłowców. Szkoła 
Realna Akcjonariuszy Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej przyjmowa-
ła wyłącznie synów pracowników kolejowych. 

Z  biegiem lat skład społeczny uczniów szkół prywatnych podlegał zmia-
nom. Oto jak przedstawiało się pochodzenie społeczne młodzieży w szkole im. 
Stanisława Staszica w roku szkolnym 1906/190739:

39 Siedmioklasowa Szkoła Realna im. Staszica utrzymywana przez Stowarzyszenie Techników w Warszawie. 
Sprawozdanie za rok 1906.

9 Klasa w szkole handlowej Teodory Raczkowskiej, ok. 1915. Ze zbiorów Muzeum Warszawy, AF 35390 / 
A class at Teodora Raczkowska Economics School, ca. 1915, the Museum of Warsaw collection, AF 35390
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kategoria  liczebność

Urzędnicy 70

Inżynierowie, technicy, przemysłowcy 47

Niżsi oficjaliści 45

Rzemieślnicy 29

Kupcy 23

Agronomowie i posiadacze miejscy 19

Lekarze 18

Nauczyciele 7

Adwokaci 6

Sieroty zupełne 2

Przeważali więc w szkole im. Staszica synowie urzędników i inteligencji, wlicza-
jąc do tej kategorii inżynierów, nauczycieli i wolne zawody. Liczną grupę stanowili 
też przedstawiciele warstw drobnomieszczańskich średnio zamożnych czy wręcz 
ubogich, do której zalicza się niższych oficjalistów, rzemieślników oraz sieroty.

Natomiast w 1912 roku statystyka przedstawiała się następująco40:

kategoria liczebność

Urzędnicy 113

Inżynierowie i technicy 45

40 Tamże, Sprawozdanie za rok 1912.

10 Klasa na pensji Marty Łojko, ok. 1915. Ze zbiorów Muzeum Warszawy, AF 29304 / A class at Marta 
Łojko Boarding School, ca. 1915, the Museum of Warsaw collection, AF 29304
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Kupcy i przemysłowcy 43

Obywatele miejscy i ziemscy 34

Nauczyciele 19

Lekarze i adwokaci 18

Inne zawody 18

Nie pomijając faktu, że w  tym czasie wzrosła również ogólna liczba ucz-
niów, możemy stwierdzić, że powiększyła się liczebnie grupa przedstawicie-
li warstwy urzędniczej, a także synów inżynierów i techników. Wzrosła też 
liczba synów właścicieli miejskich nieruchomości oraz pojawili się ziemianie. 
Wzrost liczebny tych grup dokonał się kosztem warstwy drobnomieszczań-
skiej, która musiała ulec skurczeniu, nawet jeśli w statystyce została umiesz-
czona w rubrykach „urzędnicy” i „inne zawody”.

Opisana ewolucja nie zmieniła jednakże w  sposób zasadniczy składu spo-
łecznego absolwentów szkoły im. Staszica, którzy wstąpili do zakładu w latach 
1905–1914. Przeszło połowa, bo około 55% stanowili synowie urzędników i in-
teligencji. Na drugim miejscu, około 11%, znaleźli się synowie kupców, przemy-
słowców i kamieniczników. Około 10% stanowiły dzieci robotników, rzemieślni-
ków, chłopów, niższych urzędników i oficjalistów. Tyle samo, bo 10% – sieroty, 
dzieci emerytów i inwalidów niepracujących41. A więc synowie rodzin o ograni-
czonych możliwościach płatniczych stanowili około 20% absolwentów, co było 
wskaźnikiem pokaźnym, lecz zrozumiałym, jeśli przypomnimy, że szkoła im. 
Staszica pobierała niezbyt wysokie opłaty wpisowe, a pomoc dla ubogich ucz-
niów była dobrze zorganizowana. Z drugiej strony trzeba przyznać, że najwięk-
szy odsetek chłopców z tych warstw społecznych kończył szkołę w pierwszych 
latach jej istnienia, a więc byli to w zasadzie uczniowie szkół państwowych, któ-
rzy przenieśli się do szkoły polskiej w końcowej fazie edukacji42. Stosunkowo 
najwięcej uczniów z ubogich rodzin znalazło się w szkole realnej finansowanej 
przez zarząd Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej43, gdzie różnice między 
niewielką opłatą wpisową a  rzeczywistymi kosztami nauki pokrywał zarząd 
towarzystwa akcyjnego.

Proces eliminowania ze szkół polskich przedstawicieli niższych warstw 
społecznych przebiegał równolegle w wielu szkołach i miał głębsze przyczy-
ny. Zachęcona hasłem „taniej szkoły dla wszystkich” biedna młodzież garnęła 
się tłumnie do masowo otwieranych szkół, tym bardziej że obiecywany system 
zniżek wpisowych stwarzał szansę ukończenia szkoły nawet najbiedniej-
szym. W praktyce okazało się to niewykonalne. Wprawdzie stosunek liczby 
podań o przyjęcie do gimnazjum im. Reja przedstawicieli warstwy urzędni-
czo-inteligenckiej do drobnomieszczańskiej w  latach 1906–1912 był stabilny 

41 APW, Prywatne gimnazjum i liceum męskie im. Stanisława Staszica, posz. 1.
42 Tamże.
43 K. Elwertowski, Szkoła i życie. Ze wspomnień nauczyciela (1877–1957), Warszawa 1962, s. 150.
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i wynosił mniej więcej 1:344, jednak większe szanse na kontynuowanie nauki 
miała młodzież z zamożnych, kulturalnych domów. 

O tym, jakie grupy społeczne o ograniczonych możliwościach płatniczych 
były reprezentowane przed samą wojną, świadczą podania o  zwolnienie od 
wpisowego w szkole im. Reja. W latach 1913–1914 prosili o pomoc:

•  Siedemnaście kobiet – samotnych matek, wdów i  rozwódek, emerytek 
i pracujących, w tym kilka podań napłynęło od urzędniczek i nauczycielek.

•  Jedenastu pracowników Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, któ-
rych po upaństwowieniu kolei w 1911 roku zredukowano lub ograniczono 
ich możliwości zarobkowania: urzędników, kolejarzy, konduktorów oraz 
inżyniera kolejowego. Zważywszy że istniała bardzo prężna organiza-
cja „Jedność” niosąca pomoc uczącym się dzieciom pracowników kolejo-
wych, można sądzić, że rozmiary zapotrzebowania na pomoc przekroczy-
ły w tym czasie możliwości tej organizacji.

•  Dwóch urzędników, dwóch rolników, technik drogowy, przemysłowiec, 
zecer, garbarz, właściciel domu, dozorca, handlowiec, emeryt, inkasent, 
rewirowy, wiejski felczer. A więc znaleźli się wśród nich przedstawiciele 
środowisk, w których do tradycji należało kształcenie dzieci, a którzy za-
pewne wskutek przeciwności życiowych znaleźli się w trudnej sytuacji 
materialnej.

44 APW, Prywatne gimnazjum i liceum męskie im. Mikołaja Reja. Podania o przyjęcie.

11 Przełożona Marta Łojko z uczen-
nicami, ok. 1915. Ze zbiorów Muzeum 
Warszawy, AF 29305 / The principal 
Marta Łojko with her schoolgirls, ca. 
1915, the Museum of Warsaw collection, 
AF 29305
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Podania uwzględniano przeważnie połowicznie, zwalniając ucznia od za-
płacenia części wpisowego. W latach 1913 i 1914 odrzucono bez jakiejkolwiek 
korespondencji kancelaryjnej wszystkie podania od rodziców pochodzenia ży-
dowskiego, mimo że – jak można wnioskować z dokumentów – zasługiwały co 
najmniej na uwagę45. Ubogich uczniów wyznania mojżeszowego było zresztą 
w  szkole im. Reja niewielu. W  latach 1910–1912 przeważały dzieci ze sfer ku-
pieckich, następnie inteligencji i urzędników. Liczba pozostałych, to jest dzieci 
rzemieślników, robotników i  drobnych sklepikarzy, nie przekraczała co roku 
2–3 osób46. Można przypuszczać, że w innych szkołach polskich skład społecz-
ny uczniów żydowskich był podobny. Wśród uczniów wyznania mojżeszowego 
uczęszczających do szkoły im. Staszica w  latach 1905–1914 najwięcej było sy-
nów dużej i średniej burżuazji, następnie inteligencji i urzędników. Pozostali to 
synowie drobnych oficjalistów, subiektów oraz sieroty i półsieroty47.

Podobnie przedstawiała się sytuacja na pensjach żeńskich. Wysoka opłata 
czyniła je dostępnymi tylko dla panien bogatych, a duża liczba przedmiotów 
tylko dla najzdolniejszych48 i z lepszym przygotowaniem wyniesionym z ro-
dzinnego domu –  kulturalnego i zamożnego. O ile matura chłopca była celem 
i źródłem wyrzeczeń wielu ubogich rodzin, o tyle dziewczęta z tych środowisk 
kończyły zwykle naukę na czterech klasach, a kontynuowały ją te, które nie 
miały braci. 

45 Tamże, podania o zwolnienie z opłat.
46 Tamże.
47 APW, Prywatne gimnazjum i liceum męskie im. Stanisława Staszica, posz. 1.
48 „Wychowanie w Domu i w Szkole”, 1909, s. 742.

12 Uczennice pensji Wandy Posseltówny, 1916. Ze zbiorów prywatnych autorki / Schoolgirls of Wanda 
Posseltówna Boarding School, 1916, the private collection of the author
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Podobnie jak szkoły męskie, również żeńskie pensje specjalizowały się 
w  przyjmowaniu uczennic z  wybranych kręgów społecznych49. Do eksklu-
zywnych szkół należały pensje: Jadwigi Sikorskiej, Cecylii Zyberk-Platerówny 
i Antoniny Walickiej, których uczennice były córkami bogatych rodzin fabry-
kantów, kupców, ziemian, zamożnej inteligencji, zwłaszcza wolnych zawodów 
– architektów, lekarzy, adwokatów. Szkoły Anieli Wereckiej i „Jadwig”, czyli Ja-
dwigi Kowalczykówny i Jadwigi Jawurkówny, cieszyły się popularnością wśród 
średnio zamożnej inteligencji. I wreszcie pensje skromne, dla uboższej klienteli, 
to szkoła Jadwigi Zaborowskiej, gdzie uczyły się dziewczęta z robotniczej Woli, 
czy Wandy Posseltówny, która przyjmowała stypendystki towarzystwa „Jed-
ność”, córki kolejarzy i  drobnych urzędników kolejowych. Absolwentki tych 
szkół były często pierwszym pokoleniem inteligencji w swoich rodzinach50. 

     
***

Średnie szkoły prywatne z wykładem w języku polskim w Warszawie zapeł-
niły się głównie młodzieżą polską, katolicką. Prócz niej niewielki odsetek 
stanowili uczniowie pochodzenia żydowskiego, dzieci rodzin spolonizowa-
nych, przeważnie ze sfer kupiecko-przemysłowych i inteligenckich. Młodzież 
ewangelicka skupiła się głównie w gimnazjum im. Mikołaja Reja, założonym 
i utrzymywanym przez warszawską gminę ewangelicko-augsburską.

Wysokie opłaty w tych szkołach, stopniowo zwiększające się w zależności od 
klasy, oraz ograniczone możliwości pomocy finansowej dla uczniów ze strony 
społeczeństwa sprawiły, że kontynuować naukę w tych szkołach aż do matury 
mogła jedynie młodzież zamożna. Inni odpadali po drodze lub wstępowali do 
rosyjskich szkół państwowych, gdzie nie napotykali już większych utrudnień 
przy egzaminach wstępnych, jak to dawniej bywało. W ten sposób u progu woj-
ny w środowisku młodzieży szkolnej zaboru rosyjskiego powstała niebezpiecz-
na sytuacja. Uczęszczanie do polskiej szkoły z takim trudem wywalczonej sta-
nowiło w świadomości społecznej wykładnik patriotyzmu. Młodzież podzieliła 
się więc na „patriotyczną” i „niepatriotyczną” – bojkotowaną towarzysko i po-
gardzaną. Nie zawsze docierał do świadomości ogółu fakt, że polska młodzież 
uczęszczająca do szkół rosyjskich rekrutowała się z  warstw najbiedniejszych 
i najmniej uświadomionych politycznie. Izolowana od swych polskich rówieś-
ników była tym bardziej narażona w  rosyjskiej szkole na zruszczenie. Był to 
też główny argument działaczy Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego 
nawołujących od 1909 roku do porzucenia bojkotowego fundamentalizmu. 
Jednak raz puszczonej w ruch machiny nie udało się tak łatwo zatrzymać. Ro-
man Dmowski, lider stronnictwa narodowego, został spoliczkowany w ciemnej 
ulicy warszawskiej przez krewkiego młodzieńca po odwołaniu bojkotu w 1911 
roku51. Wojna złagodziła nieco konflikty. Młodzież królewiacka – i ta ze szkół 

49 Zofia Gruszczyńska, Czterdzieści lat w szkole. Wspomnienia uczennicy i nauczycielki, Warszawa 1959, s. 31.
50 „Stolica”, 1960, nr 19, s. 8; 1962, nr 22, s. 7.
51 W. Grabski, Z powodu napaści, „Gazeta Warszawska”, 1911, nr 179, s. 2.
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rosyjskich, i ta z polskich – spotkała się w Legionach i w innych formacjach na 
polach bitewnych.

Młodzież wychowana w szkołach polskich, której największa życiowa ak-
tywność przypadnie na lata wojny i istnienia Polski niepodległej, miała więc 
zdecydowane oblicze: pochodziła z kręgów o tradycjach kultury szlachecko-
-inteligenckiej. Były też dzieci warstwy mieszczańskiej, wspinającej się do-
piero po drabinie społecznej. Światopogląd i poziom umysłowy tej młodzieży 
miały w przyszłości stać się wypadkową nie tylko oddziaływania środowiska, 
ale i  polskiej szkoły – w  dużej mierze nowoczesnej i  demokratycznej. Jed-
nak dla właściwego zrozumienia najnowszej historii Polski nie można  tra-
cić z oczu faktu, że młodzież wychowana przez polskie szkoły nie stanowiła 
ogółu polskiej młodzieży, ani nawet królewiackiej i warszawskiej52. Niemniej  
pojawienie się polskiego szkolnictwa prywatnego sprawiło, że ogólna liczba 
uczącej się młodzieży zarówno w szkołach rosyjskich, jak i polskich wzrosła. 
Zaś fakt, że do szkół państwowych trafiali po strajku młodzi ludzie ze środo-
wisk, którym obca była dotąd tradycja kształcenia dzieci, przyczynił się do 
upowszechnienia i demokratyzacji oświaty w Królestwie Polskim53.

Youth at Warsaw High Schools prior to the Outbreak of 
World War I – summary

The Tsar’s rescript of 1 October 1905, forced by prevailing revolutionary 
upheaval in Russia, allowed for a limited use of the national language at pri-
vate schools. The mass openings of private schools with Polish as a language 
of instructions ensued. The new schools were filled with youth who could, 
from then on, pursue an opportunity – to a certain degree – of studying in the 
Polish language, being taught by Polish teachers who shared their culture and 
mentality. It was mainly youth from the land-owning, plutocratic or intelli-
gentsia families, whose parents could afford paying high registration fee and 
could meet – owing to a cultured background – strict academic requirements. 
The certificate obtained at private schools was not recognised in the Russian 
Empire and therefore did not allow entry to the university. That is why yo-
ung people for whom it was more important to study at Russian universities 
than to be brought up in the Polish language and culture chose public schools. 
Additionally, low fees charged at public schools attracted youth from the less 
affluent background.
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