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U r s z u l a  T a b o r  

ŻYCIE  ZAPOMNIANE  –  PRACA  I  DZIAŁALNOŚĆ 

OŚWIATOWA  MARII  GOMÓLIŃSKIEJ  

W  PIERWSZYCH  INSTYTUCJACH  OŚWIATY 

DOROSŁYCH  W  POLSCE 

Słowa kluczowe: historia edukacji dorosłych, edukacja dorosłych w Polsce, po-

czątki andragogiki w Polsce, tajna oświata dorosłych, tajne nauczanie w okresie 

zaborów, Czytelnie Bezpłatne WTD, Instytut Oświaty Dorosłych, Centralne Biuro 

Kursów dla Dorosłych. 

 

Streszczenie: Artykuł poświęcony jest wspomnieniu o Marii Leontynie Gomóliń-

skiej, nauczycielce i działaczce oświatowej, żyjącej w latach 1866-1935. Mimo, że 

wkład Gomólińskiej w działalność pedagogiczną w Polsce przełomu XIX i XX 

wieku był znaczący, jest to postać niemal zapomniana, nie tylko wśród przecięt-

nych czytelników, ale także w kręgach pedagogów i andragogów. W artykule opi-

sana została przede wszystkim jej działalność na rzecz oświaty dorosłych – zarów-

no ta praktyczna, gdy nauczała w organizacjach tajnych, jak i organizacyjna, gdy 

uczestniczyła w powołaniu i pracy pierwszych instytucji oświaty dorosłych w Pol-

sce. Jej postać ukazana jest na tle działalności takich instytucji jak: Czytelnie Bez-

płatne Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności, Koło Kobiece Oświaty Lu-

dowej, Koło Wychowawców, Towarzystwo Kursów Naukowych a także Centralne 

Biuro Kursów dla Dorosły. Gomólińska czynnie działała we wszystkich wymie-

nionych instytucjach, nieraz zaangażowana w ich powołanie, nie pozostawiła jed-

nak żadnej znaczącej pracy naukowej, która wieńczyłaby dzieło jej nauczania. Jej 

dorobek ma przede wszystkim charakter praktyczny – w postaci opracowanych ka-

talogów dla Czytelni Bezpłatnych WTD, wykształconych przez nią na tajnych lek-

cjach licznych nauczycieli i dorosłych. Jawi się ona, jako postać pracująca w cie-

niu wielkich nazwisk polskiej andragogiki jak Heleny Radlińskiej czy Stanisława 

Michalskiego, tym bardziej zatem wspomnienie o niej warte jest rewitalizacji jako 

przykładu postaci zapomnianej a znaczącej dla narodzin polskiej andragogiki.   

 

 

 

Odtwarzanie dziejów życia działaczki i nauczycielki Marii Leontyny Go-

mólińskiej jest jak szkicowanie portretu bardzo delikatną kreską. Brak dzieł 

pozostawionych przez Gomólińską, nieliczne, szczątkowe zapiski i wspomnie-

nia innych na jej temat, jej nazwisko pojawiające się w archiwach bez dodatko-

wych danych historycznych, czyni jej postać zagadkową i ulotną. Mimo to, po-

stać ta – wymaga ponownego przypomnienia, bo choć pozostaje w cieniu innych 
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znanych pionierów polskiej andragogiki, jej wkład w tworzenie podstaw tej 

dyscypliny (w szczególności praktyki andragogicznej) jest istotny i wyraźny.  

Wystarczy wymienić takie organizacje jak: Czytelnie Bezpłatne Warszaw-

skiego Towarzystwa Dobroczynności, Towarzystwo Kursów Naukowych, Uni-

wersytet Powszechny, Kursy dla Dorosłych, w których zarządzie zasiadała, 

czynnie działała, lub wręcz była inicjatorką powołania niektórych z nich.  

Pierwsze lata życia i działalności Marii Gomólińskiej  

Mimo tak aktywnego wkładu w działalność licznych instytucji na przeło-

mie XIX i XX wieku Maria Gomólińska nie pozostawiła prawie żadnych pism 

własnych, które dokumentowałyby i wieńczyły jej pracę. Pozostały jej tłuma-

czenia prac innych autorów, krytyki i sprawozdania w Poradniku dla czytają-

cych książki i w Książce
1
. Lecz największa jej praca, monografia dotycząca 

dziejów Czytelń Warszawskich i czytelnictwa w Warszawie uległa zniszczeniu i 

nigdy nie została opublikowana. Wszystko (prawie), co wiadomo o pracy Go-

mólińskiej, to urywki wspomnień innych działaczy – w tym najwięcej fragmen-

tów odnaleźć można we wspomnieniach Heleny Radlińskiej oraz Stanisława 

Michalskiego, z którymi blisko współpracowała, a także w pojedynczych frag-

mentach pism innych autorów związanych z Sekcją Kursów dla Dorosłych i 

Centralnym Biurem Kursów dla Dorosłych. 

Maria Leontyna Gomólińska urodziła się w roku 1866, zmarła zaś 27 maja 

1935 roku i została pochowana na Powązkach. Dzieciństwo i młodość spędziła 

w Warszawie
2
, wiadomo, że była córką Leona Gomólińskiego, zaś ze wspo-

mnień Stanisława Michalskiego o Gomólińskiej wiadomo także, że miała brata 

(chorego) oraz matkę (imię nieznane), którymi opiekowała się do późnych lat
3
. 

Krótkie wspomnienie Stanisława Michalskiego oraz brak innych danych biogra-

ficznych wskazują na to, że chory brat i matka wdowa byli jedyną bliską rodziną 

Gomólińskiej, nie wyszła za mąż i nie miała dzieci. Natomiast zgodnie z opra-

cowaną przez Marka Jerzego Minakowskiego genealogią rodów polskich i koli-

gacjami rodzinnymi, rodzina Gomólińskich była spokrewniona z rodziną Próch-

ników, z której pochodziła Irena Gomólińska – Próchnikowa (1905-1942) – 

                                                      
1  A. Próchnik, S. Konarski: Gomólińska Maria Leontyna. W: Polski Słownik Biograficzny T. VIII: 

Girdwoyń Michał-Gor., Oprac. 1959-1960, s. 274.  
2  Ibidem, s. 273-274.  
3  S. Michalski: Pobyt w Warszawie (1889-1905). W: Stanisława Michalskiego autobiografia i 

działalność oświatowa, Opr. H. Radlińska, I. Lepalczyk, Wydawnictwo PAN, Wrocław – War-

szawa – Kraków, 1967, s. 252. 

Tu mowa o Stanisławie Michalskim (1865-1949) – działaczu oświatowym zaangażowanym w 

pracę Czytelni Bezpłatnych Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności, redaktorze Poradni-

ka dla samouków, organizatorze Kursów dla Dorosłych. (W odróżnieniu od Stanisław Michal-

skiego, pedagoga i historyka wychowania, żyjącego w latach 1928-1990, zaangażowanego w 

badanie i popularyzowanie dziejów oświaty dorosłych, autora cytowanej dalej pracy: Społeczna i 

pedagogiczna działalność Stefanii Sempołowskiej na tle epoki, Warszawa 1973). 
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działaczka oświaty dorosłych, zamordowana w czasie śledztwa w okresie II 

wojny światowej
4
. Nie wiadomo, czy rzeczywiście obie kobiety były spokrew-

nione, ale z listów Heleny Radlińskiej wiemy, że Irena była wychowanką Marii i 

obie kobiety współpracowały ze sobą między innymi w Sekcji Kursów dla Do-

rosłych
5
.  

Po ukończeniu szkoły średniej, Maria Gomólińska uczyła się na tajnych 

kursach, w Uniwersytecie Latającym, co musiało mieć miejsce jeszcze przed 

rokiem 1888, ponieważ wiadomo, że w latach 1888-1892 Gomólińska przeby-

wała już w Monachium, gdzie kształciła się w naukach pedagogicznych a także 

w zakresie języków obcych
6
. Efektem czteroletnich studiów w Monachium były 

kompetencje Gomólińskiej w zakresie języków obcych, dzięki czemu w póź-

niejszych latach tłumaczyła na język niemiecki i francuski wydawnictwa na-

ukowe takie jak: Kwestia Wschodnia w wieku XVIII Alberta Sorela, Zarys po-

czątków i rozwoju rodziny i własności M. Kowalewskiego czy Szkice ekono-

miczne Karla Buchera
7
. 

Działalność w Czytelniach Bezpłatnych Warszawskiego Towarzystwa 

Dobroczynności 

Po powrocie z Monachium Gomólińska rozpoczęła swoją wieloletnią pracę  

w Czytelniach Bezpłatnych Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności.  

Praca ta zaowocowała u niej nie tylko zaangażowaniem w działalność oświato-

wą na rzecz dorosłych oraz rozwojem własnych zainteresowań naukowych, 

także licznymi znajomościami z ówczesnymi działaczami oświatowymi (między 

innymi ze Stanisławem Michalskim i Heleną Radlińską).  

Czytelnie Bezpłatne WTD w II połowie XIX wieku prowadziły bezpłatną 

działalność oświatową wśród ludności Warszawy, zaś pracownikami czytelń 

byli ochotnicy, którzy organizowali zarówno księgozbiór czytelni, jak i porad-

nictwo dla czytelników
8
. Także Maria Gomólińska wpierw była czytelniczką, 

później kierowała jedną z tychże czytelni – Czytelnią XV przy ulicy Mokotow-

                                                      
4 Wielka Genealogia Minakowskiego: www.wielcy.pl (dostęp 8 sierpnia 2010); Zob. Aneks 12: 

Straty. W: H. Radlińska: Z dziejów pracy społecznej i oświatowej. Wybór i oprac. W. Wyrob-

kowa – Pawłowska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław –Warszawa – Kraków 1964, 

s. 506.  
5  H. Radlińska: Cz. V. Materiały autobiograficzne: Listy o nauczaniu i pracy badawczej. W:  H. 

Radlińska, Z dziejów pracy społecznej…, s. 338.  
6  A. Próchnik, S. Konarski: Gomólińska Maria Leontyna…, s. 273. 
7  A. Sorel: Kwestia Wschodnia w wieku XVIII : rozbiór polski i traktat w Kajnardżi, Z drugiego 

wyd. francuskiego przejrz. przez autora, przetłumaczyła Marya Gomólińska, Biblioteka Tygo-

dnika Ilustrowanego, Warszawa 1905; M. Kowalewski: Zarys początków i rozwoju rodziny i 

własności, przekł. z franc. Marji Gomólińskiej, Skł. Gł. w Księgarni Naukowej Warszawa 1903; 

K. Bucher: Szkice ekonomiczne, w przekł. z niem. M. Gomólińskiej, Księgarnia Naukowa, War-

szawa 1906. 
8  Por.: H. Radlińska: Organizacja bibliotek i czytelnictwa. W: Stanisława Michalskiego autobio-

grafia…, s. 31-32.  

http://www.wielcy.pl/
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skiej 35
9
, by pod koniec życia opracować dzieje Czytelń Bezpłatnych WTD

10
. 

Do Czytelni XV Gomólińska trafia, w okresie, kiedy rozpoczyna tam pracę Sta-

nisław Michalski. Wydaje się, że to dzięki niemu Gomólińska angażuje się za-

równo w pracę w Czytelniach, jak i rozwija swoje zainteresowania oświatą dla 

dorosłych. Michalski tak będzie później wspominał Marię Gomólińską w swojej 

Autobiografii:  

„Panna Maria Gomólińska była czytelniczką Czytelni XV 

(przy ulicy Mokotowskiej 35), którą właśnie zarządzałem; wyróż-

niała się wśród rzeszy wypożyczających książki inteligencji. Była 

nauczycielką, pochodziła z kresów. (…) Obserwowałem ją, jakbym 

przeczuwał, że może odegrać wybitną rolę w dziele oświaty. (…) 

Raz nawet zaproponowałem, aby napisała ocenę jednej z powieści 

ze stanowiska pedagogicznego. Wywiązała się z tego zadania do-

skonale. (…) Gruntowne wykształcenie, dojrzałość jej sądu kry-

tycznego, talent pedagogiczny, charakter niezłomny w postępowa-

niu, odwaga cywilna i uspołecznienie zjednywały jej coraz więcej 

zwolenników. Był to bowiem żywy typ jednej z tych „siłaczek”, 

które unieśmiertelnił w swej noweli Żeromski, a co do których pi-

sał Artur Górski, że pierwszy pomnik, jaki postawić należy w zmar-

twychwstałej Polsce – winien być postawiony w Warszawie tajnej 

nauczycielce z okresu niewoli”
11

.       

Praca w Czytelniach rzeczywiście wymagała – jak pisał Michalski – odwa-

gi cywilnej, czego wyrazem były liczne aresztowania pracowników Czytelń oraz 

rewizje księgozbiorów, dokonywane pod pretekstem przeciwrządowych poczy-

nań oraz rozwoju tajnej oświaty. Sama Gomólińska w nieopublikowanym ręko-

pisie dziejów Czytelń wspominała o tym, że ich pracownicy byli pilnie śledzeni 

przez Rosjan, a w efekcie tych prześladowań zimą 1899/1900 przeprowadzono 

liczne aresztowania pracowników Czytelń, wśród których obok S. Leszczyń-

skiego, Stanisława Michalskiego, Stefanii Sempołowskiej, znalazła się także 

Maria Gomólińska
12

.  Po paru miesiącach aresztowani byli zwalniani, wracając 

do pracy w Czytelniach
13

. Józef Grabiec opisując tamte aresztowania (z grudnia 

1899) podkreśla, że „Ogółem, kilkadziesiąt osób, wyłącznie inteligencji war-

szawskiej, wypełniło X Pawilon, »Pawiak« i »Serbję« – kobiece więzienie obok 

»Pawiaka« (…) Śledztwo ciągnęło się ślamazarnie. Ku wiośnie zaczęto aresz-

towanych wypuszczać (…) żadnych wyroków, mimo dłubania w aktach i cią-

                                                      
9  Por. A. Próchnik, S. Konarski: Gomólińska Maria Leontyna…, s. 273-274; H. Radlińska, 

Organizacja bibliotek…, s. 31. 
10  Dzieje te, opracowane w rękopisie zaginęły w spalonej przez Niemców części zbiorów Biblio-

teki Publicznej w Warszawie. Zob. H. Radlińska: Organizacja bibliotek…, s. 45. 
11  S. Michalski: Pobyt w Warszawie (1889-1905). W: Stanisława Michalskiego autobiografia…, 

251-252 i nast. 
12  H. Radlińska: Organizacja bibliotek…, s. 37-38. 
13  Zob. Ibidem, s. 38-39. 
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głego wzywania na śledztwa, nie było”
14

. Niemniej działacze, którzy byli ofia-

rami tych prześladowań musieli ciągle pozostawać pod pilną obserwacją policji, 

o czym świadczą aresztowania w kolejnych latach. Aleksander Heflich opisując 

dzieje Czytelń WTD, wspomina o odnalezionej notatce z 12 stycznia 1903 roku, 

w której Kancelaria Warszawskiego Generała – Gubernatora informuje o aresz-

towaniu i karze dla osób uczestniczących w demonstracji podczas pogrzebu 

inżyniera Tańskiego. Wśród aresztowanych znaleźli się wówczas między inny-

mi: S. Sempołowska, A. Heflich, M. Gomólińska, A. Niemojewski, J. Unszlicht. 

Efektem tego aresztowania był nakaz wysiedlenia Sempołowskiej za granicę 

(jako nielojalnej cudzoziemki), zaś pozostali zostali poddani dozorowi policyj-

nemu na rok lub dwa (w tym Gomólińska)
15

.    

Pracując wiele lat w czytelniach WTD Maria Gomólińska współuczestni-

czyła w tworzeniu innych inicjatyw oświaty pozaszkolnej dla dorosłych. Między 

innymi na gruncie pracy Czytelń powstała w 1898 roku Biblioteka Kolejowa 

(Drogi Żelaznej Kolei Warszawsko – Wiedeńskiej).  Księgozbiór Biblioteki, w 

ciągu kilku lat poszerzył się do ponad 20 tysięcy tomów ( w roku 1907 – 21 411 

tomów
16

), wymagał zatem skatalogowania, tym bardziej, że z czasem utworzono 

filie Biblioteki Kolejowej. Tę żmudną pracę podjęła Maria Gomólińska przygo-

towując Katalog informacyjny dzieł naukowych Biblioteki Kolejowej przy Dro-

dze Żelaznej Warszawsko – Wiedeńskiej, drukowany od roku 1910
17

. Nowator-

stwo Katalogu polegało na takim jego przygotowaniu, aby umożliwić czytelni-

kom systematyczne czytanie i samokształcenie. W tym celu, pod tytułem każdej 

z książek beletrystycznej czy naukowej podawano jej treść. Zdaniem H. Radliń-

skiej katalog ten „miał dać przykład celowego, odpowiadającego wymaganiom 

nauki i krytyki literackiej doboru książek”
18

. Radlińska wspominając własną 

działalność w czytelniach WTD napisała także: „Najlepiej układała katalogi 

Maria Gomólińska” i dalej „Wiele jej (M.G.) zawdzięczam, jako przykładowi i 

doradczyni”
19

.   

W tym okresie Gomólińska angażowała się również w prace Kobiecego 

Koła Oświaty Ludowej. Już od końca lat 90. XIX wieku prowadziła wykłady na 

kursach nauczycielskich organizowanych przez Warszawskie Koło Oświaty 

                                                      
14  J. Grabiec: Czerwona Warszawa przed ćwierć wiekiem. Moje wspomnienia z licznemi ilustra-

cjami, Poznań 1925, s. 138-139. 
15  A. Heflich: Walka o Czytelnie Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności (1897-1899)  

W:  „Niepodległość” 1932, Tom VI, s. 353. 
16  H. Radlińska: Organizacja bibliotek…, s. 48. 
17  Katalog informacyjny dzieł naukowych Biblioteki Kolejowej przy Drodze Żelaznej Warszaw-

sko – Wiedeńskiej.  Przedmowa M. Gomólińska, Do czytelników, T. I., Warszawa 1910; T. II, 

1911; T. III-IV, 1912.      
18  H. Radlińska: Organizacja bibliotek…, s. 50-51. 
19  H. Radlińska: Cz. V. Materiały autobiograficzne: Listy o nauczaniu i pracy badawczej. W: H. 

Radlińska, Z dziejów pracy społecznej…, s. 338. 
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Ludowej
20

. W 1883 roku z inicjatywy nauczycielek warszawskich zrodziła się 

koncepcja powołania Kobiecego Koła Oświaty Ludowej, które zrzeszało wy-

kształcone i zaangażowane działaczki społeczno-oświatowe. Działalność koła 

obejmowała między innymi organizowanie tajnego nauczania młodzieży i doro-

słych, a także przygotowanie na tajnych kursach, nauczycielek do pracy oświa-

towej wśród dorosłych
21

. Z czasem, gdy Koło połączyło się z Kołem Kobiet 

Korony i Litwy doszło w nim do rozłamu na tle ideologicznym. Wówczas (w 

1903 roku) z koła odeszła część działaczek, podczas gdy pozostały i rozwijały 

nadal jego działalność między innymi: Stefania Sempołowska, Jadwiga Jahoł-

kowska a także Maria Gomólińska
22

.  

 

 

 
 

Wydział Czytelni Bezpłatnych Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności w roku 1899. 

Z prawej strony stoi Stanisław Michalski, obok siedzi Maria Gomólińska. 

 

Źródło: J. Grabiec, Czerwona Warszawa przed ćwierć wiekiem. Moje wspomnienia z licznemi 

ilustracjami, Poznań 1925, s. 155. 

Tajne nauczanie i walka o szkołę polską  

Obok opisanych prac, w okresie 1905-1910 Gomólińska coraz aktywniej 

angażowała się w tajne nauczanie. Jak wspomniano wyżej, już od roku 1899 lub 

1900 do roku 1904, pod przewodnictwem S. J. Brzezińskiego opracowano pro-

                                                      
20 Zob.: S. Michalski: Społeczna i pedagogiczna działalność Stefanii Sempołowskiej na tle epoki, 

Warszawa 1973, s. 46.  
21 Ibidem, s. 47-49. 
22 Ibidem, s. 50. 
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gramy tajnych kursów wakacyjnych dla nauczycieli ludowych, a wśród nauczy-

cieli tych kursów znalazła się także Maria Gomólińska
23

. Prowadziła ona naukę 

historii na tajnych kursach w ramach Koła Kobiet Korony i Litwy (od roku 

1900), była członkinią nielegalnego Towarzystwa Pedagogicznego (1903), Koła 

Wychowawców (1904) oraz Związku Towarzystw Samopomocy Społecznej 

(1905)
24

.  

W okresie rewolucji 1905 roku zaangażowanie Gomólińskiej uwidacznia  

się szczególnie w uczestnictwie w Towarzystwie Pedagogicznym oraz aktywno-

ści w Kole Wychowawców i walce o polską szkołę. Koło Wychowawców, czyli 

nielegalne zgromadzenie postępowych nauczycieli i uczniów, zainicjowało 

strajk szkolny w 1905 roku, co było wyrazem intensywnej walki o polski język i 

kulturę w zrusyfikowanych i zgermanizowanych szkołach na ziemiach pol-

skich
25

. Koło powstało pod koniec 1904 roku z myślą o zorganizowaniu tajnego 

nauczania na pensjach w celu przeciwdziałania rusyfikacji młodzieży
26

. Zimą 

1904/1905 Koło Wychowawców zintensyfikowało spotkania, projektując strajk 

szkolny. Helena Radlińska w swoich Wspomnieniach uczennicy i nauczycielki
27

 

opisuje wiece organizowane w grudniu 1904 i styczniu 1905 w domu Henryki 

Czarnockiej, podkreślając, że od początku praca Koła miała charakter „zawo-

dowy”, której celem miało być zdobycie szkoły „ludowej, mieszanej, obowiąz-

kowej i bezpłatnej, pod kontrolą społeczeństwa”
28

. Wspomina przy tej okazji 

swoją ówczesną współpracę z Marią Gomólińską
29

. Słynnym efektem pracy 

Koła Wychowawców okazał się wiec z 19 lutego 1905, na którym podjęto decy-

zję o bojkocie zrusyfikowanych szkół i zawieszeniu działalności w szkołach, w 

których nie było języka polskiego lub przekształceniu ich na tajne komplety
30

. 

Także Gomólińska uczestniczyła w słynnym wiecu z 19 lutego 1905 roku
31

, a 

działając w ramach Koła Wychowawców w latach 1905-1906 organizowała 

komplety dla młodzieży szkół średnich
32

 oraz współredagowała broszurę Koła 

Uwagi ogólne i wskazówki praktyczne dla prywatnego nauczania.
33

 Z zaprosze-

nia na ten wiec pochodzi niżej zamieszczone zdjęcie Marii Gomólińskiej: 

                                                      
23  Za: I. Lepalczyk: Kolejowe Ministerstwo Oświaty. W: Stanisława Michalskiego autobiogra-

fia…, s. 88. 
24  A. Próchnik, S. Konarski: Gomólińska Maria Leontyna…, s. 273. 
25  Zob. Z. Kalinowska: Ludwik Wertenstein- polski pionier radiologii. W: Z dziejów pracy spo-

łecznej….,  s. 3. 
26  Por. H. Radlińska: Cz. VI. O szkołę polską. Koło Wychowawców. W: H. Radlińska: Z dziejów 

pracy społecznej…, s. 258-260. 
27  H. Radlińska: Wspomnienia uczennicy i nauczycielki. W:  „Niepodłegłość” 1932, Tom. VI, s. 

41-63.   
28  Ibidem, s. 43. 
29  Ibidem. 
30  Ibidem, s. 260-268 i nast. 
31  Walka o szkołę polską. W 25-lecie strajku szkolnego, red. S. Drzewiecki, Z. Nowicki, T. Wo-

jeński, Warszawa 1930, s. 300 i nast. 
32  A. Próchnik, S. Konarski: Gomólińska Maria Leontyna…, s. 274. 
33  H. Radlińska: Cz. VI. O szkołę polską. Koło Wychowawców…, s. 279. 
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Maria Leontyna Gomólińska około 1905 roku 

 

Źródło: Walka o szkołę polską. W 25-lecie strajku szkolnego, red. S. Drzewiecki, Z. Nowicki, T. 

Wojeński, Warszawa 1930, s. 302. 

 

Poprzez aktywność w Kole Wychowawców Maria Gomólińska włączyła 

się w powstały w marcu 1905 roku Związek Towarzystw Samopomocy Spo-

łecznej
34

. Związek ten zrzeszał takie organizacje jak: Koło Wychowawców, 

Towarzystwo Pedagogiczne, Nauczycielskie Koło Samokształcenia, Koło Bez-

płatnego Nauczania i inne, które miały podjąć wspólny cel „tworzenia wolnego 

życia społecznego w Polsce”, między innymi poprzez oświatę nieskrępowaną 

żadną cenzurą
35

. Maria Gomólińska podjęła pracę w zarządzie Związku, a gdy 

wynajęto lokal na biuro Związku na ul. Kruczej 32 m.6 w Warszawie, jako wła-

ścicielki występowały najpierw H. Radlińska, później M. Gomólińska
36

.  

Z czasem instytucje wchodzące w ramy Związku tworzą organizacje zale-

galizowane. Wśród nich także Uniwersytet dla Wszystkich, w którego Zarządzie 

była Maria Gomólińska.  Uniwersytet dla Wszystkich powstał w grudniu 1905 

roku, a zalegalizowany został 23 października 1907. Jego projekt, został opra-

cowany przez Ludwika Krzywickiego, Juliana Marchlewskiego i Stanisława 

                                                      
34  Zob. Nasza walka o szkołę polską 1901-1917, T. II, red. B. Nawroczyński, Warszawa 1934, s. 

122-152.  
35  Zob.: H. Radlińska: Związek Towarzystw Samopomocy Społecznej. W: H. Radlińska, Z dzie-

jów pracy społecznej…, s. 298. 
36  Ibidem, s. 301. 
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Posnera w oparciu o wzory uniwersytetów powszechnych w krajach zachod-

nich. W organizacji Uniwersytetu dla Wszystkich brało ponadto udział grono 

działaczy socjalistycznych i radykalnej inteligencji: Maria Gomólińska, Stani-

sław Kruszewski, Feliks Perl i inni
37

. Uniwersytet prowadził głównie działal-

ność odczytową na terenie Królestwa Polskiego. „W samej Warszawie Uniwer-

sytet dla Wszystkich utrzymywał siedem oddziałów dzielnicowych; w każdym z 

nich poza odczytami doraźnymi, organizowano cykle wykładów”
38

. Maria Go-

mólińska działała w ramach Uniwersytetu dla Wszystkich, jako prelegentka 

objazdowa, co wiązało się nie tylko z działalnością na terenie Warszawy, ale 

także innych miast Polski. I tak w „Gońcu Częstochowskim” z 3 marca 1907 

roku, w sekcji Nowiny odnajdziemy ogłoszenie:  

„Sosnowiec. Odczyty. Dzisiaj w Sali klubu sosnowieckiego p. 

Marja Gomólińska wypowie dwa odczyty. Pierwszy: „Rzut oka na 

dzieje narodu polskiego”, – początek o godzinie 3 i pół, drugi 

„Konstytucja 3 maja” – pocz. o godz. 6 wieczorem. Ceny wejść 

bardzo niskie”
39

.  

Za działalność w Uniwersytecie Gomólińska została w 1908 roku areszto-

wana i zesłana do Pińska, gdzie organizowała tajne nauczanie, zaś do Warszawy 

wróciła na mocy amnestii w roku 1909
40

.   

W tym okresie Gomólińska zaangażowała się także w działalność Towa-

rzystwa Kursów Naukowych. Dawna wychowanka Uniwersytetu Latającego 

rozumiała idee, które przejęło teraz Towarzystwo – jawnie działające, w szer-

szej już formie, w miarę jak pozwalały na to możliwości okresu 1905-1919
41

. 

TKN powstawało w procesie przekształcania się Latającego Uniwersytetu w 

uczelnię jawnie działającą. Jego strukturę wzbogacały środowiska i placówki 

typu naukowego, między innymi zabiegi Koła Wychowawców oraz inicjatywy 

pojedynczych osób, wśród których byli m.in.: S. Kalinowski, H. Radlińska, M. 

Gomólińska, J. Grodecki, J. Jahołkowska, K. Korniłowicz. Należy dodać, że 

TKN rozwijało działalność w latach 1905-1919 i było jedyną polską uczelnią 

wyższą w Królestwie Polskim do czasu otwarcia Uniwersytetu i Politechniki w 

1915 roku 
42

.  

W opisanym okresie:  lat 1892-1915 Maria Gomólińska zaznaczyła się jako 

aktywna działaczka oświaty pozaszkolnej oraz tajnej. Największy wkład jej prac 

uwidocznił się w działalności Czytelni XV Warszawskiego Towarzystwa Do-

                                                      
37  H. Brodowska: Warszawa ognisko myśli i działań społecznych i oświatowych.  W: Z dziejów 

pracy społecznej…, T. I, s. 18. 
38  S. Reymont: Władysław Umiński – działacz i pisarz. W: Z dziejów pracy społecznej i oświa-

towej…, T. 2, s. 34. 
39  „Goniec Częstochowski. Dziennik polityczny, społeczny, ekonomiczny i literacki Zagłębia 

Dąbrowskiego” Nr 61, Niedziela 3 marca 1907, s. 2.   
40  A. Próchnik, S. Konarski: Gomólińska Maria Leontyna… s. 274; M. Borowiecka: Ś.P. Marja 

Gomólińska. W: „Praca Oświatowa”  Warszawa 1935, nr 6-7, s. 315-316. 
41  H. Brodowska: Warszawa ognisko myśli…, s. 20. 
42  Ibidem, s. 21. 
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broczynności, w Kole Wychowawców oraz Uniwersytecie Powszechnym. Jej 

ówczesna działalność, w dużym stopniu związana była z oświatą dla dorosłych i 

środowiskami zaangażowanymi w tę dziedzinę, jednak uczestniczyła także w 

pracach na rzecz obrony młodzieży i dzieci polskich przez rusyfikacją w szko-

łach.  Kolejny okres – począwszy od roku 1915 do końca życia – to czas coraz 

większego zaangażowania w oświatę dorosłych i praca na rzecz pierwszych 

instytucji nowopowstającej dziedziny – andragogiki. 

Działalność w wolnej Polsce 

Gdy w sierpniu 1915 roku, po wycofaniu Rosjan z Warszawy powołano 

Wydział Oświecenia, jeden z członków Wydziału – Stanisław Michalski zaini-

cjował powołanie Sekcji Oświaty Pozaszkolnej. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej 

była niejako kontynuatorką tradycji 1905 roku – Stowarzyszenia Kursów dla 

Analfabetów Dorosłych i Uniwersytetu dla Wszystkich
43

. Do grona osób two-

rzących i działających w Sekcji Michalski powołał: Władysława Radwana, Bru-

nona Stawenę a także Marię Gomólińską (a z czasem dołączyli Aleksander Ja-

nowski, Stanisław Małkowski, Józef Zawadzki, Antoni Konewka). Dla Marii 

Gomólińskiej włączenie się w prace Sekcji było kontynuacją aktywności oświa-

towej sprzed wybuchu I wojny, ale zarazem otwarciem nowego rozdziału pracy, 

w której poświęciła się szczególnie pracy z dorosłymi. 

Sekcja Oświaty Pozaszkolnej rozpoczęła bowiem, już od roku 1915 roku 

organizować tak zwane Kursy dla Analfabetów przemianowane wkrótce na 

Kursy dla Dorosłych miasta stołecznego Warszawy, na których Gomólińska 

pracowała do końca życia jako wizytatorka i instruktorka
44

. Kursy dla dorosłych 

początkowo były przeznaczone dla dorosłych analfabetów, jednak w miarę roz-

woju działalności przekształcono je na szkoły wieczorowe dla dorosłych i mło-

docianych, odpowiadające częściowo programem nauczania normalnym szko-

łom powszechnym (przy odmiennych metodach nauczania). Równocześnie two-

rzono uniwersytety powszechne dla osób, które posiadały przygotowanie przy-

najmniej na poziomie szkoły powszechnej, a pragnęły poszerzać swe wiadomo-

ści. Stopniowo, obok tych placówek wyrastały świetlice, organizowano czytel-

nie, wycieczki, obozy letnie
45

. 

Od 1919 roku już w wolnej Polsce organizacją Kursów zajęło się powołane 

w tym celu Centralne Biuro Kursów dla Dorosłych, gdzie Gomólińska pełniła 

funkcję przewodniczącej (1925-28) i wiceprzewodniczącej (1929-1932)
46

. W 

roku 1928 Centralne Biuro Kursów dla Dorosłych przekształcono w Instytut 

Oświaty Dorosłych. 

                                                      
43  W. Wawrzyńska: Antoni Konewka. Życie. Działalność. Poglądy (1883-1944). W: Z dziejów 

pracy społecznej…, T. I, 234. 
44  M. Borowiecka: Ś.P. Marja Gomólińska …, s. 316. 
45  W. Wawrzyńska: Antoni Konewka…, s. 234. 
46  A. Próchnik, S. Konarski: Gomólińska Maria Leontyna…, s. 274. 
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Założyciele Sekcji Kursów dla Dorosłych: M. Gomólińska, W. Radwan, A. Janowski,  

S. Małkowski, S. Michalski, J. Zawadzki 

 

Źródło: Oświata pozaszkolna samorządu miasta stołecznego Warszawy (red.) J. Baranowska, 

Instytut Oświaty dorosłych, Warszawa, 1930, s.17. 

 

O początkach działalności, wyzwaniach i przeszkodach, jakie napotykali 

twórcy Kursów pisała Maria Gomólińska w krótkim tekście Początki pracy 

zamieszczonym w zbiorowej pracy Oświata pozaszkolna samorządu miasta 

stołecznego Warszawy pod redakcją Janiny Baranowskiej z 1930 roku
47

. Obok 

opisu zabiegów organizacyjnych Sekcji Oświaty Pozaszkolnej w zakresie kur-

sów dla dorosłych, Gomólińska przywołała realia ówcześnie prowadzonej edu-

kacji dorosłych. Między innymi przypomniała historię opracowania pierwszego 

podręcznika do nauczania analfabetów dorosłych
48

.  Pisząc ów tekst w 1930 

roku, zatem z perspektywy długoletniej działalności w obszarze oświaty doro-

słych Gomólińska wskazała także na błędy, jakie popełniono organizując na-

uczanie dorosłych w pierwszych latach po I wojnie.  Za jeden z głównych błę-

dów uznała zbyt szeroki (jak na jedną instytucję – Sekcję Oświaty Pozaszkol-

nej) zakres działalności Kursów, co doprowadziło później do wyodrębnienia 

Centralnego Biura Kursów a potem powołania Instytutu Oświaty Dorosłych.  

Gomólińska opisując początki działalności Kursów dla Dorosłych, mimo-

chodem tylko wspomina swoją postać, choć była współzałożycielką (jedyną 

                                                      
47  Zob. M. Gomólińska: Początki pracy. W: Baranowska J. (Red.): Oświata pozaszkolna samo-

rządu miasta stołecznego Warszawy. Instytut Oświaty dorosłych, Warszawa, 1930, s. 15-22. 
48  M. Gomólińska: Początki pracy…, s. 21. 
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kobietą) wśród założycieli tejże instytucji i jedną z bardziej doświadczonych 

działaczek w tym gronie. Władysław Radwan opisując dzieje Sekcji Kursów dla 

dorosłych również zwrócił uwagę na to, że choć Gomólińska była zasłużoną 

działaczką, ostatecznie (gdy S. Michalski zajął się innymi pracami) przewodnic-

two sekcji objął Władysław Radwan: 

 „Michalski nie ujawnił żadnej inicjatywy, kto ma po nim ob-

jąć przewodnictwo w Zarządzie Sekcji (…), nasuwały się dwie 

osoby – ja (Wł. R.) i Małkowski. (…) Ale w Zarządzie Sekcji była 

jeszcze Maria Gomólińska, starsza od nas zasłużona działaczka w 

zakresie szerzenia czytelnictwa. Ona, zdaje się, cierpiała nad tym,  

że mogłaby być „podwładną” takich młokosów”
49

.
  
 

Jeśli rzeczywiście Gomólińska „cierpiała”, jak napisał Radwan, to nie dała 

temu wyrazu – pracując nadal z zaangażowaniem w Sekcji i współpracując z 

Centralnym Biurem Kursów dla Dorosłych (później Instytutem Oświaty Doro-

słych). W ostatnich latach życia nauczała także w Gimnazjum Żeńskim H. Gep-

nerówny w latach od około 1925 do około 1932 roku.  

Maria Leontyna Gomólińska została odznaczona Krzyżem Kawalerskim 

Orderu Polonia Restituta, Krzyżem Niepodległości i odznaką honorową za Wal-

kę o Szkołę Polską. Zmarła 27 maja 1935, a 30 maja 1935 została pochowana na 

Powązkach
50

.   

Zakończenie  

Powyższa charakterystyka osoby i działalności Marii Gomólińskiej ukazuje 

postać, silnie związaną z instytucjami i działalnością publiczną, do tego stopnia, 

że wydaje się, jakby poza nimi Gomólińska nie miała życia prywatnego. Jedno-

cześnie, jej intensywna działalność publiczna miała swoistą właściwość – Go-

mólińska jawi się, jako osoba pracująca „na zapleczu” wielkich nazwisk – jak 

Michalski, Radlińska, Sempołowska i inni. Mało szczegółowe są charakterysty-

ki jej osoby dokonane przez jej współpracowników i współtowarzyszy, zazwy-

czaj ograniczone do ogólnych opisów, jak ten Józefa Grabca: „Marja Gomóliń-

ska – serdeczna, bardzo sympatyczna i zawsze zaorana pracą”
51

.  

Działając w tak licznych instytucjach, zasiadając w zarządzie pierwszych 

instytucji dla dorosłych, pozostaje dla wielu pedagogów i andragogów postacią 

nieznaną. Złożyły się na to zarówno czynniki społeczno – ekonomiczne i jej 

trudna sytuacja rodzinna, jak i zdaje się cechy charakteru Gomólińskiej, która 

                                                      
49  W. Radwan: Wspomnienia o Stanisławie Michalskim. W: Stanisława Michalskiego autobio-

grafia…, s. 298.  
50  „Gazeta Polska” 1935, wydanie z 30 maja – zawiera nekrolog Marii Gomólińskiej następującej 

treści: „W dniu 27 maja 1935 r. zmarła Ś. P. Marja Gomólińska, zasłużona działaczka oświa-

towa, wieloletni członek i przewodnicząca zarządu Instytutu Oświaty Dorosłych. Cześć Jej 

pamięci! Instytut Oświaty Dorosłych”. 
51  J. Grabiec: Czerwona Warszawa…, s. 160. 
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obrała – jak pisał Michalski – drogę „siłaczki”. W obszernym fragmencie pisał 

on:  

„Brak środków materialnych i czasu na pracę naukową nie po-

zwoliły rozwinąć wszystkich jej talentów. Musiała zarobkować, 

ciężko pracując na utrzymanie swej rodziny (matki wdowy i brata 

chorego). (…) Oprócz pedagogicznych prac zarobkowych spadły 

na nią różne honorowe prace społeczne, jawne i tajne. (…) Trwając 

w chronicznym stanie niedostatku materialnego i szkodliwego dla 

zdrowia stałego przepracowywania się, niedosypiania (…) musiała 

wreszcie przedwcześnie wyczerpać wielki zasób tych sił. Wspomi-

nając ją, do dziś nie mogę ukoić żalu, że nie zajął się nią nikt, jako 

jedną z tych, które należało dźwignąć z trosk materialnych, żeby 

mogły rozwinąć swe prace twórcze w całej pełni. Ludzie tej miary 

– to skarb narodu, skarb, o który dbać należy jeszcze bardziej niż o 

skarby materialne”
52

. 

Mimo okoliczności, które opisuje Michalski życie Gomólińskiej przyniosło 

swoiste owoce i rezultaty: w postaci niezliczonych czytelników Czytelni XV 

WTD, którym udzieliła porad i wskazówek, lekcji historii, które organizowała w 

kompletach tajnego nauczania, odczytów prowadzonych w ramach Uniwersyte-

tu Powszechnego, kursów dla dorosłych, które opracowała i prowadziła w Sek-

cji Kursów dla Dorosłych.      

 Wielką stratą jest zniszczenie rękopisu jej pracy dotyczącej historii dzia-

łalności Czytelni Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności oraz brak jej 

tekstów, które mogłyby „z pierwszej ręki” ukazać narodziny takich instytucji jak 

Sekcja Kursów dla Dorosłych. Mimo tego postać Marii Gomólińskiej warta jest 

przypomnienia i ukazania, jako przykładu aktywnej działaczki na polu oświaty 

dorosłych i niezłomnej nauczycielki – patriotki. 
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A forgotten life – the work and educational activity of Maria Gomolińska in 

the first Polish institutions of adult learning 

 

Key words: history of adult education, adult education in Poland, andragogy in 

Poland, clandestine adults teaching, Central Office of Adult Courses in Poland.  

 

Summary: The article is devoted to Maria Leontyna Gomólińska, the teacher and 

the activist, who lived between 1866 and 1935. At present she is forgotten not only 

by ordinary readers, but also by professional teachers of adult education.  The pub-

lication describes her activity in the field of practice and theory of pedagogy and 

andragogy. She organized clandestine adult teaching and also participated in estab-

lishing organizations like: Czytelnie Bezpłatne Warszawskiego Towarzystwa 

Dobroczynności Free Reading Rooms of the Warsaw Charitable Society. (Free of 

Charge Reading Room of Warsaw Company of the Charity), Koło Kobiece 

Oświaty Ludowej (Women's Folk Education Club), Koło Wychowawców (Society 

of Tutors) and also Centralne Biuro Kursów dla Dorosłych (Central Office of 

Adult Courses).Even though she was very active in these organizations, she left no 

publication about her work. The practical results of her activity are: library cata-

logues (drawn up by her) and many educated adults and teachers. She worked “in 

the shadows” of great people of Polish andragogy, like: Helena Radlińska or 

Stanisław Michalski. Therefore it is important to recall her, since she is an example 

of a forgotten teacher and activist. 
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