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WSPOMNIENIA KRZEMIE CZAN I CHYROWIAKÓW

WPROWADZENIE

Wspomnienia szko y, pierwszych lat szkolnych i kolegów, nauczycieli, odnie-
sionych sukcesów i doznanych pora ek stanowi  istotn  cz  to samo ci osobi-
stej wielu ludzi, cz sto wyra nie pami tan  po latach1. Zatem przywo ywane po 
czasie wspomnienia pozwalaj  dokona  oceny tego, co w minionych do wiad-
czeniach szkolnych by o istotne i wa ne, co by o warto ciowe. Czas jest tym 
poj ciem, które unaocznia nam, e wszystko odbywa si  stopniowo i nieustaj co,
a rzeczywisto  dzi ki temu jest zawsze w stanie stawania si 2. Zdaniem Marka 
Szulakiewicza up yw czasu i wiadomo  historyczna buduj  dzisiaj okre lon
posta  do wiadczenia3, i tu nale y doda , i  równie  tego szkolnego. Pami
o szkole jest zarówno pami ci  o czasie minionym, jak i pami ci  miejsca, tym 
samym mo na przyj , e pami  o szkole/pami  szko y nie oznacza jedynie 
konkretnego topografi cznego punktu zaczepienia, ale ogarnia wszystkie material-
ne i niematerialne znaki i lady przywo uj ce przesz o  w pami ci zbiorowej  4.
Pami  zbiorowa jest przynale na grupie, jej do wiadczeniom, stanowi istotny 
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czynnik dla istnienia czasu (np. historycznego, politycznego, ale równie  osobi-
stego, szkolnego) poprzez symbole i warto ci, do których si  odwo uje i z których 
si  wywodzi 5. Celem artyku u jest ukazanie, jak swoje szko y pami taj  ucznio-
wie placówek w Krzemie cu i Chyrowie 6 i w jaki sposób przekazali pami  o nich 
kolejnym pokoleniom, równie  tym wspó czesnym. Szko y w Krzemie cu i Chy-
rowie by y miejscami wyj tkowymi dla swoich uczniów, skoro ci przechowywali 
pami  o nich przez lata, aby nast pnie utrwali  swoje wspomnienia na kartach 
pami tników czy autobiografi i. Zatem mo e warto zastanowi  si  nad tym: Jak 
szko y w Krzemie cu i Chyrowie pami taj  ich uczniowie? Jaki ich obraz zatrzy-
mali w czasie i tym samym przekazali kolejnym pokoleniom? W jakich relacjach 
pozostawali z kolegami i nauczycielami? Odpowiedzi poszukiwane b d  w pozo-
stawionych przez Krzemie czan i Chyrowiaków pami tnikach, wspomnieniach, 
autobiografi ach, tzw. ego-dokumentach.

DOKUMENTY PAMI TNIKARSKIE NO NIKIEM PAMI CI

W ostatnich latach powstaj  prace, których podstawowym ród em staj  si
materia y wspomnieniowe7. Badacze odwo uj  si  do tzw. literatury pami tni-
karskiej – pami tników, wspomnie , autobiografi i, dzienników, korespondencji 
itp. Ta tendencja wynika  mo e ze zmiany w podej ciu do róde  historycznych 
i uznania dokumentów pami tnikarskich za ród o kultury historycznej, przy 
docenieniu ich warto ci poznawczej w podejmowanych badaniach naukowych8.
Ponadto, jak zauwa a W adys awa Szulakiewicz, s  i mog  by  wykorzystywane 
w odtwarzaniu dziejów instytucji o wiatowych, naukowych i instytucji kultury  9.

Wielu badaczy podejmuj c próby przywo ania pami ci o szkole, odwo uje
si  do róde  pami tnikarskich, które s  jednocze nie no nikami pami ci. Zatem 
mo na przyj , i no niki pami ci to wszelkiego typu przedmioty i zjawiska, które 
w pewnych sytuacjach zaczynaj  by  postrzegane jako co  z przesz o ci10. Istotn



PAMI  O SZKOLE W CZASIE ZATRZYMANA. WSPOMNIENIA KRZEMIE CZAN I CHYROWIAKÓW 9

11 Szerzej: M. Kula, No niki pami ci historycznej, Warszawa, DiG, 2002.
12 Tam e.
13 J. Maternicki, Wielokszta tno  historii. Rozwa ania o kulturze historycznej i badaniach historiogra-

fi cznych, Warszawa, COM SNP, 1986, s. 137.
14 Warto tu przywo a  autobiografi e i pami tniki, np. S. Pigo , Z Komborni w wiat: wspomnienia m odo-

ci, Warszawa, LSW, 1983; J. ukasiewicz, Pami tnik, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, 2013. 
15 H. Tadeusiewicz, Pami tnik, w: Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. 2., n– , red. J. Krzy-

anowski, C. Harnas, Warszawa, PWN, 1988, s. 130.
16 W. Czapli ski, Pami tnik jako ród o dla historyka nowo ytnego, „Pami tnikarstwo Polskie” 1972,

nr 2, s. 7.
17 A. Cie ski, Pami tnikarstwo polskie XVIII wieku, Wroc aw–Warszawa–Kraków–Gda sk– ód , Osso-

lineum, 1981, s. 192.
18 J. Szczepa ski, O pami tnikach Polaków (1918–1978), w: Pami tniki Polaków (1918–1978). Antologia 

pami tnikarstwa polskiego, t. 1, Druga Rzeczpospolita 1918–1939, wyb. i oprac. B. Go biowski, M. Grad,
F. Jakubczak, Warszawa, LSW, 1982, s. 33.

rol  mog  pe ni  tu no niki pami ci równie  te tworzone mimowolnie, nie inten-
cjonalnie11. I, jak zaznacza Andrzej Szpoci ski, rol  t  mog  odgrywa  zarówno 
dokumenty, jak i dzie a sztuki, budynki, przedmioty codziennego u ytku, bez 
warto ci historycznej i/lub artystycznej12. Do grupy tej zaliczy  mo emy doku-
menty osobiste takie jak: wspomnienia, pami tniki, autobiografi e. Dokumenty 
pami tnikarskie zazwyczaj zwi zane s  z yciem i dzia alno ci  konkretnej 
jednostki, ujawniaj  badaczowi nie tylko struktur  psychiczn , inteligencj ,
charakter jednostki, ale równie  przynale no  do czasu, rodowiska, grupy13.
Pozwalaj  one badaczowi przede wszystkim na poznanie osobowo ci autora oraz 
jego przekona . Nale y zaznaczy , i  w przypadku autobiografi i i pami tników
badacz ma mo liwo  dokonania analizy ca okszta tu ycia autora14. Ten rodzaj 
dokumentu wspomnieniowego jest relacj  pi miennicz , odtwarzaj c wydarze-
nia autentyczne, w których autor uczestniczy  lub by  naocznym wiadkiem15.
Przekazy pami tnikarskie (np. pami tniki, autobiografi e) umo liwiaj  poznanie 
sytuacji spo ecznej opisywanych osób, uwarunkowania i motywy podejmo-
wanych dzia a . Ponadto ukazuj  towarzysz ce pisz cemu emocje, nastroje, 
nadzieje oraz relacje cz ce przywo ywane we wspomnieniach postacie. Dla 
badacza dziejów placówek edukacyjnych cz sto s ród em wiedzy o dzia alno-
ci edukacyjnej instytucji, z któr  autor badanego dokumentu pami tnikarskiego

zetkn  si  w swoim yciu. Materia y wspomnieniowe s  w wielu przypadkach 
ród em nies ychanie wa nym16, bowiem dzi ki nim mo liwe staje si  poznanie 

wielu szczegó ów dotycz cych ycia – m.in. aspektów moralnych, kulturowych, 
obyczajowych, do których badacz nie ma dost pu w innych ród ach. Nale y
zaznaczy , i  literatura pami tnikarska nie dostarcza pe nego obrazu przesz o ci.
Wed ug Andrzeja Cie skiego czytanie dzie  tego typu w celu zdobycia wiedzy hi-
storycznej nie zaspokaja tych oczekiwa , co jednak nie znaczy, e pami tniki nie 
kompensuj  zawsze ywego g odu przesz o ci17, s  dla badacza istotnym ród em
do badania wiadomo ciowej strony procesów spo ecznych oraz s  przydatne 
w opisie badanego procesu dziejowego18.
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Pami tniki ujawniaj  badaczowi przebieg wydarze  oraz stosunek autora 
do nich w momencie pisania. Ponadto s  to ród a, które mog  m.in. wyja ni ,
dope ni , a czasem uzupe ni ród a archiwalne. Badacz powinien pami ta , i
historyczna warto  pami tników jako róde  uzale niona jest od takich samych 
warunków, jakim podlegaj  inne dokumenty historyczne19, a analiza takich ma-
teria ów równie  wymaga od badacza ostro no ci w interpretacji i krytycyzmu20.
Pami tniki nacechowane s  – jak podkre la wielu badaczy zajmuj cych si  t  pro-
blematyk , m.in. Andrzej Cie ski21 – subiektywnym postrzeganiem opisywanej 
rzeczywisto ci, a prawda pami tnika to indywidualne, subiektywne spojrzenie na 
dzieje, jednocze nie nie wykluczaj ce „prawdziwo ci” opisywanych wydarze 22.

róde  wspomnieniowych nie mo na wykorzystywa  tylko do urozmaicenia 
i o ywienia tekstu, który ma przynie  rekonstrukcj  minionej rzeczywisto ci23,
bowiem w pami tnikach badacz odnale  mo e informacje znane tylko „temu ”
autorowi i dotyczy  one mog  nie tylko osobistych sfer ycia, ale tak e tych zja-
wisk z wielkiej i najwi kszej sceny politycznej 24.

SZKO A PRZEDMIOTEM BADA  HISTORYKÓW WYCHOWANIA

W ka dej epoce w placówkach szkolnych realizowane by y idee, cele i zada-
nia edukacyjne zgodne z przyj t  przez spo ecze stwo i/czy pa stwo ide  kszta -
cenia oraz koncepcj  cz owieka danego czasu. To w a nie szko a – jak stwierdza 
Irena Szybiak – jest jedn  z najstarszych instytucji spo ecznych tworzon  w celu 
przygotowania m odego pokolenia do ycia doros ego25. Historycy wychowania 
w podejmowanych badaniach nad znaczeniem, rol  i miejscem szko y w dziejach 
zwracali uwag  m.in. na genez  i rozwój instytucji szkolnej, formaln  i ofi cjaln
stron ycia szkolnego – prawne podstawy funkcjonowania szko y, struktur  or-
ganizacyjn  i kadrow , metody stosowane w nauczaniu, wyk adane przedmioty, 
pochodzenie spo eczne uczniów itp. Ponadto nale y zaznaczy , i  w zakresie za-
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polskiego, Kraków, Wydawnictwo Ksi y Jezuitów, 1933; I. Szybiak, Szkolnictwo Komisji Edukacji Naro-
dowej w Wielkim Ksi stwie Litewskim, Wroc aw, Zak ad Narodowy im. Ossoli skich, 1973; K. Pozna ski, 
O wiata i szkolnictwo w Królestwie Polskim 1831–1869: lata zmaga  i nadziei, t. 1–3, Warszawa, Akademia 
Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, 2001–2004; M. Stinia, Pa stwowe szkolnictwo gimnazjalne 
w Krakowie w okresie autonomii galicyjskiej, Kraków, Historia Iagiellonica, 2004; S. Walasek, Szkolnictwo 
powszechne na ziemiach pó nocno-wschodnich II Rzeczypospolitej (1915–1939), Kraków, Impuls, 2006;
K. Puchowski, Jezuickie kolegia szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów: studium z dziejów edu-
kacji elit, Gda sk, Wydawnictwo UG, 2007; J. Król, Licea ogólnokszta c ce w województwie szczeci skim 
w latach 1948–1961, Toru , Wydawnictwo Adam Marszalek, 2010; M. Nowicki, Akademia Lubra skiego: 
organizacja szko y i dzia alno  wychowawcza, Warszawa, Wydawnictwo DiG, 2015. Ponadto sylwetki
i dzie o postaci, których ycie i kariera zawodowa zwi zana by a, cz sto tak e w sposób po redni, z dzia al-
no ci  okre lonej instytucji edukacyjnej, przybli yli m.in.: K. Bartnicka, Dzia alno  edukacyjna Jana nia-
deckiego, Wroc aw, Zak ad Narodowy im. Ossoli skich, 1980; J. Hellwig, Ewaryst Estkowski (1820–1856) 
– prekursor nowatorstwa pedagogicznego w Polsce, Pozna , Wojewódzka Rada Post pu Pedagogicznego, 
1984; W. Krupi ski, Jan Galicz SJ. Pedagog jezuicki XIX wieku, Kraków, WAM, 1996; E. Sapia-Drewniak, 
Stefania Mazurek: biografi a pedagogiczna, Opole, Wydawnictwo UO, 2011.

27 K. Puchowski, Jezuickie kolegia…, s. 18.

interesowa  badawczych historyków wychowania znajduj  si  równie  biografi e 
twórców, za o ycieli szkó , postaci wybitnych nauczycieli i wychowanków 26.
W podejmowanych badaniach naukowcy ustalali istotne informacje np. o stanie 
placówek, programach nauczania, kadrze, wychowankach. Ukazywali funkcjono-
wanie placówek edukacyjnych, wykorzystuj c najcz ciej takie ród a, jak: sta-
tuty, regulaminy, rozporz dzenia, ró nego typu listy i spisy, podr czniki, lektury, 
programy akademii czy wyst pie  publicznych uczniów. Jednak, jak zaznacza, 
Kazimierz Puchowski, do wielu róde  nale y podchodzi  z du  doz  krytycy-
zmu 27, bowiem nie zawsze odzwierciedla y one prawd  o rzeczywisto ci szkolnej. 
Na przyk ad obraz szko y ukazany jedynie poprzez programy publicznych egza-
minów uczniowskich mo e ukazywa  fa szywe wyobra enie poziomu kszta ce-
nia. Nie sposób wymie  wszystkich monografi i po wi conych dziejom polskich 
szkó , jednak z uwagi na przyj ty temat nale y wspomnie  o rozprawach po wi -
conych szko om w Krzemie cu i Chyrowie, jak równie  postaciom zwi zanym
z tymi placówkami. Na uwag  zas uguj  prace dotycz ce szko y w Krzemie cu:
Micha a Rolle, Ateny Wo y skie. Szkice z dziejów o wiaty, Lwów 1898; Ryszar-
da Przybylskiego, Krzemieniec. Opowie  o rozs dku zwyci onych, Warszawa 
2003; Andrzeja Szmyta, Gimnazjum i Liceum Wo y skie w Krzemie cu w sys-
temie o wiaty Wile skiego Okr gu Naukowego w latach 1805–1833, Olsztyn 
2009; Wojciecha Piotrowskiego, S ownik Krzemie czan 1805–1832, Piotrków 
Trybunalski 2005; Ewy Danowskiej, Tadeusz Czacki 1765–1813. Na pograniczu 
epok i ziem, Kraków 2006.

Badania nad histori  szko y w Chyrowie i osób z ni  zwi zanych podj li: Lu-
dwik Grzebie  (red.), Chyrowiacy, Kraków 1990; Jan Niemiec, Zak ad Nauko-
wo-Wychowawczy Ojców Jezuitów w Chyrowie 1886–1939, Kraków–Rzeszów 
1998; Ludwik Grzebie , Jerzy Kochanowicz, Jan Niemiec (red.), Chyrowiacy.
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28 Jak zauwa aj  A. Szmyt i H. Stro ski, szko a w Krzemie cu jest doskona ym przyk adem tego, i
niewiele jest miejsc, które bazuj c na tym samym kompleksie budynków, cho  w ró nych okresach historycz-
nych i zmieniaj cej si  rzeczywisto ci geopolitycznej nieprzerwanie pe ni yby rol  centrum edukacji i kultury
– A. Szmyt, H. Stro ski, Wst p, w: Ateny Wo y skie – mi dzy histori  a wspó czesno ci , red. A. Szmyt,
H. Stro ski, Olsztyn–Krzemieniec, Zak ad Poligrafi czny UWA w Olsztynie, 2015, s. 11.

29 K. Bartnicka, „Genius loci” – Krzemieniec jako o rodek szkolny i edukacyjny przez wieki, „Artes Libe-
rales” 2009, nr 1, s. 5–12; E. Danowska, Nowatorski program nauczania i wychowania w Gimnazjum Wo y -
skim, pó niejszym Liceum w Krzemie cu (1805–1831), „Studia Paedagogica Ignatiana” 2016, nr 3, s. 79–98.

30 H. Kramarz, Urz dzenie i organizacja Biblioteki Zak adu Naukowo-Wychowawczego oo. Jezuitów
w B kowicach ko o Chyrowa (1886–1939), „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Folia 6. Studia 
Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia II” 2003, s. 41–53.

31 E. Kry ska, wiadectwo wiernej s u by: „Deo, Patriae, Amicitiae:. Gimnazjum oo. Jezuitów w Chyro-
wie, w: Ewangelizacja a edukacja w trzecim tysi cleciu, red. A. Kry ski, Cz stochowa, Akademia Polonijna, 
2002, s. 112; zob. równie : ta , W 90 rocznic  utworzenia gimnazjum m skiego i konwiktu Ojców Jezuitów
w Chyrowie (1886–1939), w: Z dziejów edukacji narodowej i chrze cija skiej. Ludzie – idee – instytucje,
red. M. J. michrowska, Niepokalanów, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 1997, s. 111–126.

S ownik biografi czny wychowanków Zak adu Naukowo-Wychowawczego OO. 
Jezuitów w Chyrowie, 1886–1939, Kraków 2000.

Niew tpliwie to prace wspomnianych wy ej badaczy pozwoli y przypomnie
i ukaza  znaczenie tych placówek szkolnych w dziejach polskiej o wiaty i pol-
skiego narodu.

OBRAZ SZKO Y W UCZNIOWSKICH WSPOMNIENIACH ZACHOWANY

Szko y w Krzemie cu28 i Chyrowie w okresie ich dzia alno ci zaliczano do 
najlepszych na ziemiach polskich w XIX wieku, a w przypadku szko y chyrow-
skiej najlepsze lata jej wietno ci przypadaj  na okres II Rzeczypospolitej. By y
to placówki, w których wychowywano i kszta cono m odzie  m sk . Dynamicz-
ny rozwój szko y zawdzi czaj  przede wszystkim przemy lanemu programowi 
nauczania, wybitnym nauczycielom, ale tak e bogatemu wyposa eniu placówek 
w pomoce dydaktyczne29. W asna biblioteka, posiadaj ca bogate zbiory30 oraz 
liczne pracownie przedmiotowe sprzyja y nauce. W adze obu szkó  troszczy-
y si  o zapewnienie uczniom mo liwo ci rozwoju zainteresowa  i pasji oraz 

miejsc do sp dzania wolnego czasu. Nale y podkre li , i  w obu wymienionych 
placówkach w sposób szczególny zwracano uwag  na wychowanie m odych 
w duchu patriotyzmu. Szko y by y cz sto – jak zauwa a Elwira Kry ska – g ów-
nymi o rodkami budzenia i podtrzymywania wiadomo ci narodowej Polaków, 
zw aszcza tych, którzy yli pod zaborami 31.

Wielu spo ród wychowanków szko y w Krzemie cu i Chyrowie nale y zali-
czy  do elity spo ecze stwa polskiego, tym samym mo na ich wpisa  w poczet 
wybitnych postaci w dziejach polskiego narodu. Wychowankowie pozostawili 
wspomnienia, pami tniki, autobiografi e, na kartach których przywo ali czasy 
szkolne. Mo na tu odwo a  si  do wspomnie  Krzemie czan: Antoniego An-
drzejowskiego, Ramoty Starego Detiuka o Wo yniu, Wilno 1861; Eustachego 
Iwanowskiego, Wspomnienia lat minionych Eu-go Helenijusza, Kraków 1876; 
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32 Dla Karola Witte motywem tym by a potrzeba podania m odzie y szkó  publicznych przyk adu szko-
y, do której m odzie  ch tnie ucz szcza a, kiedy nie wstr tny przymus, ale prawdziwy zapa  wiód  do nauki

– K. Witte, Krzemieniec: przygody i wspomnienia studenta pierwszej klasy przez Walentego Spektatora, Kra-
ków, Nak adem ksi garni i wydawnictwa „Czytelni ludowój” A. Nowoleckiego, 1873, s. I.

33 M. Pruszy ski, Migawki wspomnie , Warszawa, Rosner & Wspólnicy, 2002, s. 27.
34 Tam e, s. 28; zob. tak e J. Garli ski, wiat mojej pami ci, Warszawa, Volumen, 1998, s. 56–57.
35 J. Kirchmayer, Pami tniki, Warszawa, KiW, 1962, s. 73.
36 F. Kowalski, Wspomnienia (1819–1823): pami tnik Franciszka Kowalskiego, Kijów–Warszawa, Na-

k adem L. Idzikowskiego, 1912, s. 76.

Franciszka Kowalskiego, Wspomnienia (1819–1823): pami tnik Franciszka 
Kowalskiego, Kijów–Warszawa 1912; Gustawa Olizara, Pami tniki 1798–1865,
Lwów 1892; Karola Witte, Krzemieniec: przygody i wspomnienia studenta 
pierwszej klasy, Kraków 1873 oraz wychowanków Chyrowa: Jerzego Kirchmay-
era, Pami tniki, Warszawa 1962; Stefana Dunina, Wspomnienia dziennikarza,
Wroc aw 1963; Mariana Garlickiego, Z medycyn  od Lwowa do Warszawy, War-
szawa 1996; Józefa Garli skiego, wiat mojej pami ci, Warszawa 1992; Mieczy-
s awa Pruszy skiego, Migawki wspomnie , Warszawa 2002. Dzi ki zachowanym 
ego-dokumentom podj ta zostanie próba odtworzenia pami ci o szkole. Zachowa-
ne materia y wspomnieniowe pozwol  tak e ods oni  „nieformalne strony” ycia 
szko y, które trudno ukaza  na podstawie ofi cjalnych dokumentów.

Cech  wyró niaj c ród a wspomnieniowe jest ich charakter biografi czny, 
poniewa  zwi zane s  z yciem konkretnej osoby. Wskazuje na to m.in. spis tre ci
pami tników/autobiografi i, który ponadto pozwala stwierdzi , e zosta y spisane 
z pewnym planem. Publikacje te zazwyczaj zawieraj  wprowadzenie i zako cze-
nie, a rozdzia y podzielone s  zgodnie z istotnymi czy prze omowymi, zdaniem 
autorów, momentami w ich yciu. Ponadto autorzy pami tników i wspomnie  cz -
sto we wst pie podaj  motywy, którymi kierowali si  przy pisaniu wspomnie 32.

Jednym z tych wa nych okresów by  czas nauki w szkole. Zazwyczaj autorzy 
wspomnie  opisuj  miejsce, do którego przybyli – sam  szko , ale tak e okolic .
Mieczys aw Pruszy ski zapami ta  Chyrów jako pi knie po o one miasteczko 
nad bystr  rzeczk  Strwi em, w ród wzgórz Podkarpacia  33. Natomiast kom-
pleks zabudowa  szkolnych stanowi ogromny gmach z kaplic , szpitalik oraz 
spory park z boiskami […]. Szko  wyposa ono w bogat  bibliotek […], ale 
tak e we wspania e zbiory przyrodnicze z okazami ze wszystkich cz ci wiata 34.
W opinii Jerzego Kirchmayera Chyrów by  wielce pod ym miasteczkiem w Ma o-
polsce wschodniej i zawdzi cza  swój hyr po wszystkich trzech zaborach i jeszcze 
dalej po Mi sk i Kijów wielkiemu zak adowi wychowawczemu dla ch opców35.

Franciszek Kowalski opisa  swoje wra enia dotycz ce miasteczka Krzemie-
niec i samej szko y w taki sposób: Spoczywa ono w g bi w wozu, otoczone 
romantycznymi ska ami, na których domki ma e w ród bujnych ogrodów wy-
daj  si  jak gniazda ptasie […]. Wszystkie ulice brukowane, rynek do  wielki, 
kwadratowy, otoczony porz dnymi domami 36. W tym miasteczku nad rynkiem 
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37 Tam e, s. 77.
38 G. Olizar, Pami tniki 1798–1865, Lwów, Nak adem Ksi garni Gubrynowicza i Schmidta, 1892, s. 24.
39 K. Witte, Krzemieniec…, s. 88.
40 A. Andrzejowski, Ramoty Starego Detiuka o Wo yniu, Wilno, A. H. Kirkor, 1861, s. 142 i nast.; 

zob. te  G. Olizar, Pami tniki…, s. 47; J. Kirchmayer, Pami tniki…, s. 88; J. Garli ski, wiat…, s. 58–59;
M. Pruszy ski, Migawki…, s. 59.

41 E. Iwanowski, Wspomnienia lat minionych Eu-go Helenijusza, t. II, Kraków, Sk ad G ówny Ksi garni
Katolickiej Dra W adys awa Mi kowskiego, 1876, s. 433.

42 J. Garli ski, wiat…, s. 58. Autor nie podaje informacji, czy spotka a uczniów za taki „wybryk” jaka
kara i jak na takie zachowanie zareagowa  nauczyciel.

podnosi si  wysoka z cisowego kamienia pi kna licealna galeria, a nad ni  wspa-
nia y, ogromny, pi knej architektury ko ció […]. Z obu stron obejmuj wi tyni
dwupi trowe ramiona klasztoru, ówczesnego liceum, i stanowi  jakby skrzyd a
ogromnego pa acu, zako czone dwiema o miok tnymi wie ami, z których lewa od 
frontu s u y a za obserwatorium astronomiczne z pi kn  na ni szym pi trze sal
muzyczn , a prawa mia a sal  malarsk  i liczne gabinety […]. Podziwiali my
pyszn  sal  biblioteczn […]. Wspania a tak e sala fi zyczna, chemiczna, numi-
zmatyczna i mineralogiczna 37. Obraz Krzemie ca kre lony piórem Karola Witte 
pokazuje niedostatki tego miasteczka: Licha b otnista mie cina, jak wszystkie 
nasze, w której znaczne publiczne gmachy jeszcze wietniej odbija y38, ko ció
niedu y, do  wspania y, a obok niego zabudowania murowane jak w porz dnym
mie cie […], a od przodu, od ulicy parkan lub n dzne sztachety – sztachety nie-
warte by y nazwy Krzemie ca! […]. Na Szerokiej ulicy domy wszystkie prawie 
drewniane z jakimi fi larkami, mostkami, nie prosto stoj ce 39.

W tych polskich miasteczkach toczy o si  codzienne szkolne ycie pami t-
nikarzy. Pami  o szkolnym czasie nakre lona na kartach autobiografi i zosta a
przywo ana m.in. poprzez: postacie kolegów, nauczycieli, wychowawców. Auto-
rzy wspomnie  starali si  ukaza  relacje mi dzy uczniami i nauczycielami oraz 
mi dzy kolegami. Ponadto pami tnikarze opisuj  zasady obowi zuj ce w szkole, 
program nauczania i wychowania oraz czas wolny i zabawy. Wspominaj  p atane
nauczycielom i kolegom fi gle oraz psoty. Dokumenty wspomnieniowe pozwalaj
ponadto nakre li  wizerunek autora i jego postrzeganie siebie w grupie, a w wielu 
przypadkach równie  w rodowisku spo ecznym. Autorzy na kartach pami tni-
ków, autobiografi i wyliczaj  nazwiska przyjació , tych, na których zawsze mogli 
liczy , ale tak e takich, których trudno by oby im zaliczy  do grona najbli szych
kolegów szkolnych40. Dostrzegali, i  ich koledzy pochodz cy z innych grup 
spo ecznych sk adali ze sob  kó ko, nie wchodz c z innymi uczniami w bli sze
stosunki 41. Józef Garli ski, ucze  Chyrowa, pami ta , e w jego du ej klasie, 
licz cej prawie stu ch opców, jak zwykle tworzy y si  grupki trzymaj ce si  ra-
zem i maj ce swoich przywódców 42. Pami tnikarze ukazali obraz spo eczno ci
uczniowskiej z jej zaletami i wadami. Wspominaj  czas sp dzony na nauce, dys-
kusjach, wspólnej zabawie, artach, wspólnym wi towaniu, ale tak e wzajemnej 



PAMI  O SZKOLE W CZASIE ZATRZYMANA. WSPOMNIENIA KRZEMIE CZAN I CHYROWIAKÓW 15

43 E. Iwanowski, Wspomnienia…, s. 431; J. Garli ski, wiat…, s. 57, 59; M. Garlicki, Z medycyn  od 
Lwowa do Warszawy, Warszawa, Polska Akademia Medycyny, 1996, s. 30, 32. 

44 M. Pruszy ski, Migawki…, s. 29.
45 G. Olizar, Pami tniki…, s. 28; E. Iwanowski, Wspomnienia…, s. 421, 425–426; K. Witte, Krzemie-

niec…, s. 117–119.
46 J. Kirchmayer, Pami tniki…, s. 75–77; S. Dunin, Wspomnienia dziennikarza, Wroc aw–Warsza-

wa–Kraków, Zak ad Narodowy im. Ossoli skich, 1963, s. 23; J. Garli ski, Migawki…, s. 62–63; zob. równie
Ksi ga Pami tkowa 50-lecia Konwiktu i Gimnazjum OO. Jezuitów w Chyrowie 1886–1936, Kraków, Nak a-
dem Konwiktu, 1936, s. 190.

47 S. Dunin, Wspomnienia…, s. 23.
48 E. Iwanowski, Wspomnienia…, s. 425.
49 K. Witte, Krzemieniec…, s. 192.
50 J. Kirchmayer, Pami tniki…, s. 74.
51 T. B aszkiewicz, Pami tnik Chyrowski, Archiwum Biblioteki Pisarzy Ksi y Jezuitów w Krakowie, 

1993, s. 41.
52 Np. J. Kirchmayer, Pami tniki…, s. 88, 89–90; J. Garli ski, wiat…, s. 60–61.

rywalizacji czy niesionej bezinteresownie pomocy43. Mieczys aw Pruszy ski tak 
wspomina jedn  z psot: Którego  dnia wsadzili my pod podium katedry najwi k-
szego osi ka w klasie. Gdy wyk adowca na niej zasiad , osi ek swym grzbietem 
uniós  do góry katedr  wraz z przera onym wyk adowc !44.

W pami ci autorów pozosta o tak e grono pedagogiczne. Na kartach wspo-
mnie  pojawiaj  si  postacie wybitnych nauczycieli i wychowawców, tych któ-
rych uczniowie darzyli szacunkiem, podziwiali ich wiedz , umiej tno ci oraz 
„ojcowski” stosunek do ucznia. I tak Krzemie czanie wymieniaj  m.in. nazwi-
ska: braci Jarkowskich, Józefa Uldy skiego, Józefa Korzeniowskiego, ks. Pro-
kopa Krzywickiego, Willibalda Bessera 45, a Chyrowiacy: Teofi la Bzowskiego, 
Romualda Koppensa i wielu innych46. Dla autorów wspomnie  wa ne by y nie 
tyle metody nauczania, ale wiedza i pasja nauczycieli. Ówcze ni wychowawcy 
umieli ujawnia  w wychowywanej m odzie y – pami ta ucze  Chyrowa Stefan 
Dunin – tkwi ce w niej zami owania i zainteresowania, piel gnowa  je i rozwi-
ja 47. Podobn  opini  o nauczycielach w Krzemie cu kre li Eustachy Iwanowski 
– utalentowani, „zara ali” pasjami swoich uczniów, a uczniowie […] z pedantycz-
n  min  udawali pisarzów, na laduj c Korzeniowskiego, Feliksa Czackiego 48.
Relacje cz ce uczniów z nauczycielami mo na porówna  do tych cz cych
dzieci i rodziców, bowiem m odzie  w Krzemie cu w swoich nauczycielach 
widzia a ludzi kochaj cych swój przedmiot i uprawiaj cych go z prawdziwym 
zami owaniem i kochaj cych m odzie , która w nich naprawd  nie tylko przewod-
ników w nauce ale   z a s t  p s t w o   rodziców swych widzia a. To nie przesada, 
to nie urojenie, ale prawda  49. Podobnie o swoich nauczycielach wypowiadaj  si
uczniowie Chyrowa – ksi dz Rostworowski by  ogromnego wzrostu, przyst pny, 
inteligentny, wyrozumia y, powszechnie lubiany przez nas i szanowany  50. Cz sto
zdarza o si  jednak i tak, i  stosunek wychowawcy do wychowanka nie móg  by
i nie by  g boki ani trwa y, by  raczej urz dowo-ojcowski51. Po latach autorzy 
maj  równie  odwag , aby krytycznie oceni  kiepskich, nieprzygotowanych do 
pracy z m odymi lud mi nauczycieli, a nawet ca y system wychowania52.
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53 K. Witte, Krzemieniec…, s. 236–237.
54 M. Pruszy ski, Migawki…, s. 26.
55 J. Garli ski, wiat…, s. 60. 
56 Tam e, s. 60–61; M. Pruszy ski, Migawki…, s. 30.
57 J. Kirchmayer, Pami tniki…, s. 85; M. Garlicki, Z medycyn …, s. 30.
58 M. Pruszy ski, Migawki…, s. 29.
59 E. Iwanowski, Wspomnienia…, s. 27.
60 G. Olizar, Pami tniki…, s. 47.

W ofi cjalnych dokumentach szkolnych oprócz programów nauczania okre lo-
ne by y równie  zasady wychowania, w tym sposoby dyscyplinowania uczniów. 
To dzi ki ich wspomnieniom badacz mo e pozna  nie tylko system nagród i kar 
stosowanych w szko ach, ale równie  osobisty stosunek uczniów do stosowanych 
metod wychowania53. Czasem wychowankowie oceniaj  przyj te w szkole zasa-
dy jako zbyt surowe, cho  jednocze nie uznaj , i  to one przyczyni y si  do tego, 
e zak ad opu ci o wielu ch opców, którzy potem wybili si  w spo ecze stwie 54.

Po latach przywo ane w pami ci wspomnienia stosowanych kar pozwalaj  au-
torom wspomnie  krytycznie oceni  i stwierdzi , e np. w Chyrowie dyscyplin
starano si  zaprowadzi  metod  z amania oporu bardziej samodzielnie odczuwa-
j cych i my l cych jednostek. Stosowano tak e system o mieszania ich lub nawet 
poni ania w oczach ich kolegów 55. Uczniowie podziwiali tych kolegów, którzy 
z godno ci  znosili kary cielesne, a nawet potrafi li si  sprzeciwi , gdy godzi y
one w ich poczucie w asnej warto ci56. Próby przekraczania granic, omijania 
regulaminu, m odzie czego buntu, zawierania przyja ni, wzajemnych animozji 
by y elementami codzienno ci szkolnej, osobistych prze y  autorów pami tni-
ków lub ich szkolnych kolegów. Opisu i stosunku autorów do takich do wiadcze
nie odnajdziemy w ofi cjalnych dokumentach szkolnych, nale  one bowiem do 
tej „nieformalnej strony” ycia szkolnego i s  jej nieod czn  cz ci . Te i inne 
wyniesione ze szko y do wiadczenia osobiste i naukowe kszta towa y osobowo
m odych adeptów edukacji szkolnej i niejednokrotnie wyznacza y ich dalsze 
losy57. Autorzy swój pobyt w szko ach wspominaj  dobrze, bez wzgl du na swój 
stosunek do stosowanych w szko ach metod nauczania i wychowania oraz grona 
profesorskiego. Maj raczej mi e wspomnienia, ze wspomnie  lat minionych  58,
najmilsze s  czasy, pe ne niezapomnianych nigdy wra e  roku 1825  59, a nawet 
Gustaw Olizar pisze tak: my l moja cz sto zwraca si  do miejsca, w którem lat 
kilka m odzie czego wieku przep dzi em 60. Niew tpliwie to w a nie opisy osobi-
stych do wiadcze , pierwszych przyja ni, odniesionych sukcesów i doznanych 
pora ek s  tym elementem, który pozwala na przywo anie pami ci o szkole i za-
trzymanie jej w czasie.

PODSUMOWANIE

Wi kszo  z przywo anych powy ej pami tników spisana zosta a pod koniec 
ycia autorów, a ocena szkó  dokonana zosta a z perspektywy ludzi do wiadczo-
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61 W. Szulakiewicz, Przedmowa. Pami  i przesz o , w: Umieszczeni w przesz o ci. Pami  w naukach 
pedagogicznych, red. W. Szulakiewicz, Toru , Wydawnictwo Naukowe UMK, 2016, s. 10–11.

62 Zob. Krzemieniec. Ateny Juliusza S owackiego, red. S. Makowski, Warszawa, Wydawnictwo BN, 
2004; Ateny Wo y skie – mi dzy histori  a wspó czesno ci , red. A. Szmyt i H. Stro ski, Olsztyn–Krzemie-
niec, Zak ad Poligrafi czny UWA w Olsztynie, 2015.

nych i posiadaj cych dodatkow  wiedz . Zaznaczy  nale y, i  nie umniejsza to 
wagi pami ci o szko ach w Krzemie cu i Chyrowie zachowanej przez absol-
wentów. Autorzy wspomnie  powracaj c w pami tnikach do czasów szkolnych, 
opisywali postacie kolegów, z którymi dzielili smutki i rado ci szkolnych lat. 
We wspomnieniach przypomnieli postacie wybitnych nauczycieli, aby na przy-
k adzie ich ycia zawodowego i osobistego udowodni  kolejnym pokoleniom, 
e placówki, do których ucz szczali jako m odzi ch opcy, zas u y y na miano 

najlepszych szkó  na ziemiach polskich w XIX wieku i I po owie XX wieku. 
W wi kszo ci autorzy wybranych pami tników dobrze wspominaj  czas sp dzo-
ny w szkole. Czas wype niony obowi zkami, ale nie pozbawiony rado ci i psot, 
nieodzownie zwi zanych z okresem dzieci stwa i m odo ci. Zdecydowanie dla 
autorów wspomnie  by y to szko y o wysokim poziomie nauczania, z profesjo-
naln  i dobrze przygotowan  do wype niania obowi zków kadr  nauczycielsk .
Na podstawie analizy materia u mo na stwierdzi , i  szko y w Krzemie cu
i Chyrowie charakteryzowa y si  przemy lanymi programami nauczania, dobr
organizacj  oraz wysokim poziomem nauczania. Wspominana w pami tnikach
kadra nauczycielska dba a o odpowiednie wychowanie uczniów i mo e równie
dlatego autorzy wspomnie  zachowali w pami ci obraz szkó  doskona ych.

Na zako czenie nale y zada  pytanie: Czy dla wspó czesnego pokolenia 
Polaków te miejsca maj  jak  warto ? Zapewne ju  nie. Oba znajduj  si  poza 
granicami pa stwa polskiego i wydaj  si  by  wspó czesnemu spo ecze stwu
nieznane i przez to prawdopodobnie zapomniane. Jednak e pami  o tych wyj t-
kowych w dziejach polskiej o wiaty miejscach powraca w naukowych opracowa-
niach. Nale y mie  nadziej , e tym, co czy przesz o  z tera niejszo ci  wspo-
mnianych szkó , s  prace podejmowane przez naukowców61. Pami  o szkole, 
utrwalona m.in. na stronach pami tników, przywo ywana jest w opracowaniach 
naukowych62 i przy okazji kolejnych rocznic – np. w 2015 roku w Krzemie cu na 
terenie dawnego Liceum Wo y skiego postawiono pomnik Tadeuszowi Czackie-
mu, a jednej z reprezentacyjnych sal dzia aj cej tam Akademii nadano imi  Hugo 
Ko taja. O swojej szkole pami taj  te  Chyrowiacy zrzeszeni w „Zwi zku By-
ych Chyrowiaków” oraz ich rodziny. Niemniej jednak nie nale y zaniedbywa

przywracania pami ci o tych znacz cych w dziejach polskiej o wiaty miejscach, 
bowiem s  one wiadectwem czasów i ludzi, a przede wszystkim wiadectwem
odniesionych przez polsk  o wiat  sukcesów. 
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School memories preserved in time – recollections of former students of schools 
in Kremenets (Krzemieniec) and Khyriv (Chyrów) 
Summary

Memories of school, the fi rst school years, classmates, teachers, personal 
achievements and failures constitute an essential part of many people’s identity, 
which is often still vividly remembered after many years. The recalled memories 
make it possible to assess things that were vital and valuable in the past, includ-
ing school times. Since school memories are related not only to the bygone times, 
but also to a specifi c place, it can be assumed that they do not only refer to the 
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topography of the place, but also encompass all material and non-material traces 
maintained and preserved in the collective memory.

The objective of this paper is to present the memories that the former students 
have of their schools in Kremenets and Khyriv as well as the way they passed on 
these memories to the next generations, including the contemporary one. Many 
students recounted their recollections of the time spent at school in memoirs and 
autobiographies. Therefore, it seems worthwhile to consider why they wanted to 
capture their school memories and save them and the school itself from oblivion. 
On the basis of the preserved memoirs, an attempt to recreate these recollections 
was made.

Since the authors of the memoirs decided to bring back their memories, they 
must have considered the time spent at school as valuable. It is their recollec-
tions that made it possible to stop the hands of time and to revive the past of the 
place that was special not only for the memoirs’ authors, but also for the whole 
generations of former students from schools in Kremenets and Khyriv. Recalling 
the memories of the places that played a signifi cant role for the history of Polish 
education should not be neglected as they are a testimony of those times, places 
and people and, most of all, a testimony of the success achieved in the fi eld of Pol-
ish education.

Keywords: school memory, memoirs, school in Kremenets (Krzemieniec), school 
in Khyriv (Chyrów), education on the Polish territories in the 19 th and in the fi rst 
half of the 20 th century.


