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ZAKŁAD NAUKOWY ŻEŃSKI HELENY SEMADENIOWEJ  
W KALISZU I JEGO ZNACZENIE DLA KSZTAŁCENIA KOBIET

SZKOLNICTWO KOBIECE W POLSCE W XIX WIEKU
W wieku XVIII edukacja dziewcząt odbywała się w domu rodzinnym oraz na 

prywatnych pensjach, zakładanych przez cudzoziemców lub cudzoziemki, często 
Francuzki. Jedną z pierwszych w Polsce była założona w Warszawie w 1750 r. 
pensja pani Strumle. Poza Warszawą pensje powstały w Płocku, Toruniu, Kaliszu, 
Krakowie. Zakładane wówczas szkoły działały w zasadzie krótko, ich liczba stale 
ulegała zmianie, a poziom nauczania nie był zbyt wysoki1.

Kwestią prywatnych pensji zajęła się Komisja Edukacji Narodowej, na jej zlecenie 
w 1774 r. Przepisy od Komisji Edukacji Narodowej pensjonarzom i mistrzyniom dane, 
dotyczące szkół prywatnych opracował Adam Czartoryski. Przepisy obejmowały 
m.in. wykaz przedmiotów, określały zakres lektury dla dziewcząt; nie były jednak 
przestrzegane2. 

Kwestie edukacji dziewcząt podjęła następnie Izba Edukacyjna Księstwa 
Warszawskiego. W ramach podjętych działań powstał projekt Myśli i zasady 
ogólne edukacji narodowej, czy Projekt edukacji panien. W roku 1810 Izba wydała 
Regulament pensji i szkół wyższych płci żeńskiej, według którego funkcjonowały 
zakłady żeńskie niższe dwuklasowe i wyższe, trzy- lub czteroklasowe.  
Z 96 prywatnych szkół i pensji żeńskich w 1814 r., po dziesięciu latach (1824) 
działało 67. Rok 1824 przyniósł dokument Komisji Rządowej Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego pt. Urządzenie pensji i szkół wyższych płci żeńskiej, który 
określał, że pensjami i szkołami wyższymi mogą być tylko placówki zatrudniające 
przynajmniej czterech nauczycieli (religia, „gramatyka polska”, arytmetyka, 
kaligrafia). Pozostałe należały do zakładów niższych elementarnych. Liczba szkół 
i pensji żeńskich ulegała ciągłym wahaniom, część działała bardzo krótko, inne 
funkcjonowały przez szereg lat3.

1  Dorota Żołądź-Strzelczyk, Wiesław Jamrożek, Studia z dziejów edukacji kobiet na 
ziemiach polskich (Poznań: Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „BAJT”, 2001), 78.

2  Tamże, 79-80.
3  Tamże, 80-81; Małgorzata Czapska, Prywatne szkoły średnie w Królestwie Polskim 
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Przed wybuchem powstania listopadowego w Królestwie Polskim 
odnotowano 74 pensje i szkoły żeńskie prywatne, z których część zawiesiła swoje 
funkcjonowanie podczas działań powstańczych. Działalność szkół średnich, 
według nowych przepisów, wznowiona została od roku szkolnego 1833/34. Brak 
średnich szkół rządowych dla dziewcząt wpłynął w latach 1833-1840 na rozwój 
żeńskiego szkolnictwa prywatnego w Warszawie, innych miastach gubernialnych 
i obwodowych, a „władze carskie nie czyniły większych przeszkód w powstawaniu 
prywatnych szkół żeńskich”4. 

Tymczasowa nowa ustawa szkolna Zbiór Przepisów Administracyjnych 
Królestwa Polskiego. Wydział Oświecenia, ogłoszona w 1833 r., przetrwała do roku 
1840. Stosownie do zawartych w niej przepisów działały dwa typy szkół średnich: 
obwodowe (wcześniej wydziałowe; od 1842 r. zwane powiatowymi) i gimnazja 
(wcześniej szkoły wojewódzkie). W 1837 r. istniało 57 szkół i pensji żeńskich, dwa lata 
później – 62 i taki stan utrzymywał się w ciągu kolejnych lat. Najwięcej prywatnych 
średnich zakładów żeńskich działało w guberniach mazowieckiej i kaliskiej. Przede 
wszystkim jednak w miastach wojewódzkich (od 1837 r. gubernialnych): Kalisz, 
Warszawa, Płock, Siedlce, Suwałki, Lublin, Radom i Kielce oraz będących stolicami 
obwodów (od 1842 r. powiatów)5.

Ograniczenia związane zakładaniem szkół prywatnych wprowadziła Ustawa 
dla instytutów naukowych prywatnych, guwernerów i nauczycieli domowych 
w Królestwie Polskim, zatwierdzona w styczniu 1841 r. Wprowadzone przepisy 
przełożyły się na zastój w rozwoju żeńskich szkół średnich prywatnych; w 1840 r. 
było ich w Królestwie Polskim 57 szkół, w 1844 – 43, w 1847 – 516. 

Sytuacja zmieniła się po wprowadzeniu, w październiku 1856 r., ukazu 
O najwyższej woli co do urządzania zakładów naukowych rządowych w Królestwie 
Polskim. Do sieci szkół średnich prywatnych dołączyła w 1857 r. utworzona 
w Warszawie Pensja Żeńska Rządowa (pięcioletni kurs nauki) i dwa lata później Szkoła 
Wyższa Żeńska Rządowa (sześcioletni kurs nauki). Od września 1860 r. rozpoczęły 
działalność rządowe żeńskie szkoły sześcioklasowe w Lublinie, Radomiu, Płocku, 
Kaliszu7 i Suwałkach. W Królestwie Polskim w okresie międzypowstaniowym 
działało łącznie 169 prywatnych wyższych szkół i pensji żeńskich, z czego  
104 w miastach gubernialnych, w tym 10 w Kaliszu8.

w latach 1831-1862 (Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2002), 23-24.
4  Tamże, 25.
5  Tamże, 26-27.
6  Tamże, 29-30.
7  W Kaliszu szkoła funkcjonowała krótko, od kwietnia 1863 r. już nie istniała. Gimnazjum 

Żeńskie w Kaliszu uruchomiono w 1866 r.
8  Czapska, Prywatne szkoły, 30-33.
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PENSJA JAKO SPECYFICZNA FORMA INSTYTUCJI SZKOLNEJ

Kwestie dotyczące kształcenia i wychowania dziewcząt na początku wieku 
XIX regulowały przepisy z 1810 r. (Regulament pensji i szkół płci żeńskiej), które 
wprowadziły ścisły podział żeńskich placówek oświatowych na pensje i szkoły, 
ustalały programy nauczania, cele kształcenia i wychowania dziewcząt; określały 
liczbę dziewcząt, które mogły mieszkać i uczyć się na pensji, warunki życia (liczba 
osób w pokoju, miejsce spożywania posiłków, wyjścia do teatru i in.) i przyjmowanie 
dziewcząt na pensje, zakres nauk w poszczególnych klasach9.

Cykl nauczania na pensjach określony w dokumencie na cztery lata obejmował 
języki polski, francuski i niemiecki, arytmetykę, buchalterię, historię Polski 
i powszechną, geografię Polski i powszechną, podstawy astronomii, botanikę, 
rysunki, mitologię, naukę o utrzymaniu zdrowia, naukę o fizycznym i moralnym 
wychowaniu dzieci, wiadomości o cenach i gatunkach żywności, jej przyrządzaniu, 
informacje o cenach sprzętów domowych i usług, płacach służby, robótki ręczne. 
Na pensji dziewczęta uczono także zasad prowadzenia gospodarstwa domowego. 
Uwzględniano też talenty dziewcząt. Muzyki uczyły się panienki, które miały 
zdolności w tym kierunku. Uzdolnione plastycznie pobierały lekcje rysunku. Lekcje 
tańca z kolei miały wpływać na kształtowanie prawidłowej sylwetki10. 

Wzorowane na przepisach z 1810 r. Urządzenie pensji i szkół dla młodzieży 
płci żeńskiej z 1821 r. wprowadziło podział pensji i szkół żeńskich na niższe – 
dwuklasowe i wyższe – czteroklasowe. Według dokumentu w programie była nauka 
religii z historią Starego i Nowego Testamentu, języki: polski, francuski i niemiecki, 
arytmetyka, „wiadomości z nauk przyrodzonych”, geografia, historia Polski 
i powszechna, kaligrafia i rysunki, roboty ręczne (dzianie na drutach, haftowanie, 
krój i szycie bielizny i sukien) oraz dodatkowo lekcje tańca i muzyki. Uzupełnienie 
Urządzenia stanowił rejestr książek przewidzianych do biblioteczek pensji i szkół 
żeńskich, obejmujący 49 pozycji, choć korzystano także z tytułów w wykazie nie 
wymienionych11.

Rok 1824 przyniósł nowe Urządzenie pensji i szkół wyższych płci żeńskiej (przepisy 
obowiązywały do 1841 r.). Program nie uległ zmianie, położono natomiast nacisk 
na naukę języków obcych. Wprowadzono też zasadę, że tylko zakłady zatrudniające 
przynajmniej czterech nauczycieli: religii, języka polskiego, arytmetyki i kaligrafii 
uznawane będą za pensje i szkoły wyższe12.

Od 1827 do 1840 r. obowiązywała Szczegółowa instrukcja względem sposobu 
dawania nauk po pensjach i szkołach płci żeńskiej, zawierająca wskazówki dotyczące 
poza programem i celami metod nauczania poszczególnych przedmiotów w wyższych 

9  Tamże, 255; Żołądź-Strzelczyk, Jamrożek, Studia z dziejów, 82-83.
10  Tamże, 82; Czapska, Prywatne szkoły, 255-257.
11  Tamże, 259-260.
12  Tamże, 260-261.
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szkołach i pensjach o trzyletnim cyklu nauczania, z podkreśleniem ważności nauki 
religii. W programie pensji, poza religią, była nauka moralna, nauki przyrodnicze, 
botanika praktyczna, technologia (tu m.in. wiadomości o zbożach, przechowywaniu 
produktów ze zbóż, przetwarzaniu owoców, farbowaniu tkanin, destylacji likierów), 
arytmetyka, historia powszechna i Polski, geografia z wiadomościami z zakresu 
astronomii, nauka języków: polskiego, francuskiego i niemieckiego. Ważna, według 
Instrukcji była też nauka tzw. talentów (robótki ręczne, kaligrafia, rysunki, muzyka)13. 

W świetle przepisów z 1833 r. (Ustawa szkolna) prywatne wyższe szkoły żeńskie, 
podobnie jak męskie, mogły działać jako zakłady realizujące czteroletni program 
nauczania. Program nauczania w prywatnych szkołach dla dziewcząt regulowało 
zarządzenie z marca 1834 r., według którego tygodniowy wymiar zajęć, rozszerzony 
o język rosyjski, wynosił 34 godziny lekcyjne. Nauczanie języka rosyjskiego, 
podobnie jak historii i geografii Rosji, od roku szkolnego 1833/34 prowadzone 
było w języku rosyjskim. Nacisk w programie nauczania położony został na naukę 
języków obcych, postawiono je na równi z językiem polskim. Prywatne szkoły 
żeńskie korzystały z nieco innego zestawu podręczników niż zakłady męskie, które 
dostosowały się do wskazań ustawy z 1833 r.14

W latach 1840-1862 w programach zakładów żeńskich obowiązujące 
ustawodawstwo niewiele zmieniło. Wydane w roku szkolnym 1839/40 zalecenie 
dotyczyło odpowiednio przygotowanej kadry pedagogicznej oraz nauczania 
geografii i historii Rosji w języku rosyjskim. Ogłoszona w 1841 r., wzorowana 
na rosyjskiej ustawie z 1828 r. Ustawa dla instytutów naukowych prywatnych, 
guwernerów i nauczycieli domowych, ustaliła, że „program nauczania prywatnych 
zakładów naukowych nie może wykraczać poza program szkół obwodowych 
(męskich), w szkołach dla dziewcząt zredukowano wówczas zakres przedmiotów 
przyrodniczych”15. Program ten, choć stosunkowo szeroko zakrojony, przewidywał 
praktyczne wykorzystanie nabytych wiadomości16, co nie dziwi, jeśli wziąć pod 
uwagę ówczesne poglądy na rolę kobiety w społeczeństwie.

SZKOŁY ŻEŃSKIE W KALISZU W XIX I POCZĄTKACH XX WIEKU

Pierwsze pensje dla dziewcząt w Kaliszu pojawiły się w wieku XVIII. Trzy 
o dosyć dobrym poziomie, odnotowano na początku wieku XIX, w 1809 r., były 
to tzw. szkoły wyższe czteroklasowe, które odpowiadały czterem klasom szkoły 
departamentowej. Poza nauką przedmiotów ogólnych dziewczęta poznawały 
praktyczne umiejętności przydatne w domu m.in. szycie, cerowanie, haftowanie, 

13  Tamże, 262-270.
14  Tamże, 272
15  Tamże, 278.
16  Tamże, 258.
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przędzenie na kołowrotkach, pranie, gotowanie17. Pensje prowadziły panie Varning 
(Varnik), Radzik i Ostapowicz18. Do starannie prowadzonych należała pensja pani 
Varning, gdzie dziewczęta „zdobywały szeroką i gruntowną wiedzę”19. 

Przez trzydzieści lat, od 1817 do 1847 r.20, dobrze zorganizowaną i cieszącą się 
dużym zaufaniem społeczeństwa szkołę wyższą prowadziła Rozalia Schwartzbach. 
Na pensji zatrudnionych było dziesięciu nauczycieli. W roku 1820 dwie pensje 
prowadziły żony nauczycieli Korpusu Kadetów – panie Gautier i Qudot21, w 1823 r. 
czteroklasową szkołę otworzyła Lenkiewiczowa. Uczęszczaną pensję prowadzoną 
przez Francuzkę Coppini, przejęła w 1834 r. Marianna Wohlgemuth (działała do 
1842), w latach 1829-1834 istniała szkoła dla dziewcząt Eleonory Budziszewskiej. Od 
roku 1836 w szkołach wprowadzono obowiązkowe nauczanie języka rosyjskiego22. 

Właścicielką i przełożoną, znanej także poza Kaliszem, pensji była Emilia 
z Fillebornów Stanczukowska (1814-1892), uczennica Klementyny z Tańskich 
Hoffmanowej, o której w 1847 r. wizytator Józef Korzeniowski (znany 
powieściopisarz) napisał w sprawozdaniu: „…uznaję instytut ten za jeden 
z celniejszych, a ochmistrzynię jego za wzorową nauczycielkę […] duszą instytutu 
jest moralne ukształcenie ochmistrzyni, które wlewa w serca powierzonych sobie 
panienek…”23. Pensja funkcjonowała w latach 1841-185024.

Szkoły dla dziewcząt prowadziły Augusta Bieńkowska (1843-1852) i Józefa 
Szotarska (1850-1859). W 1852 r. własny zakład otworzyła, posiadająca tytuł 
nauczycielki początkowej niższej i prawo nauczania geografii, podstaw języka 
niemieckiego i arytmetyki, Emilia Nejman; działał do 1859 r. Poza tym funkcjonowały 
placówki Walerii Nowosielskiej (1854-?) i Heleny Wagner (?-1857)25.

W roku 1866 rozpoczęła działalność pierwsza rządowa szkoła żeńska, było 
to rosyjskie, sześcioklasowe gimnazjum żeńskie (Kališskaâ Ženskaâ Gimnaziâ), 
w którym w 1886 uruchomiono klasę siódmą. Szkoła funkcjonowała do wybuchu 
I wojny światowej. 

17  Janina Neuls-Korniszewska, „Szkolnictwo i oświata w Kaliszu w latach 1815-1914. 
Okres 1815-1864”, w: Dzieje Kalisza, praca zbiorowa pod red. W. Rusińskiego (Poznań: 
Wydawnictwo Poznańskie, 1977), 434-435; Anna Tabaka, Maciej Błachowicz, „Od krynoliny 
do odsłoniętych nóg. Z dziejów równouprawnienia płci”, Życie Kalisza 51 (2010): 33.

18  Władysław Kościelniak, Krzysztof Walczak, Kronika miasta Kalisza (Kalisz: Kaliskie 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2002): 106.

19  Neuls-Korniszewska, Szkolnictwo i oświata, 435.
20  Czapska, Prywatne szkoły, 353.
21  Kościelniak, Walczak, Kronika miasta, 114.
22  Neuls-Korniszewska, Szkolnictwo i oświata, 435; Czapska, Prywatne szkoły, 353.
23  Cyt za: Neuls-Korniszewska, Szkolnictwo i oświata, 435.
24 W 1850 r. pensja na polecenie namiestnika Królestwa Polskiego Iwana Paskiewicza 

została zamknięta. Właścicielce odebrano dokumenty dające jej prawo prywatnego nauczania 
lub prowadzenia prywatnej szkoły. – Czapska, Prywatne szkoły, 245, 353.

25  Tamże, 212, 353.
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Pierwsze tajne komplety dla dziewcząt z zamożniejszych domów z wykładowym 
językiem polskim około 1870 r. zorganizowała w Kaliszu Bronisława Dębnicka. 
Ich uczestniczką była Felicja Łączkowska, która ukończyła następnie pensję Emilii 
i Józefy Krajewskich w Warszawie (przyjęta została do ostatniej klasy), a po 
powrocie do Kalisza (1878), od 1885 przez pięć lat była nauczycielką na tajnych 
pensjach, w 1890 r. otworzyła własną26.

Od początku lat 70. XIX w. pensję prowadziła Bronisława Kwiecińska, a od 
roku 1895 do 1910 działał dwuklasowy Zakład Naukowy Żeński Anny Kozarskiej27. 
W roku 1901 pensję otworzyła Helena Semadeniowa, a w 1902 Maria Klimaszewska 
(od 1910 własność Marii Janowskiej).

W roku 1904 właścicielkami szkół dla dziewcząt były Bronisława Kwiecińska, 
Maria Kolabińska, M. Klimaszewska, Zofia Rędziejewska. Poza tym szkoły 
przeznaczone dla dzieci żydowskich prowadziły Małka Wartska, Lajwera Kapłan, 
Tyła Galernik, Mindla, Heinrich, Gitła Jolnik, Frajda Szlumper. Część pensji, 
nazywanych wówczas prywatnymi zakładami naukowymi, miała charakter 
przygotowawczy i ograniczona była do jednej klasy. Zazwyczaj przy szkołach były 
stancje dla uczniów, umożliwiało to naukę dzieciom z terenu guberni28.

Pod koniec 1899 r. rozpoczęła działalność szkoła artystyczno-rękodzielnicza dla 
kobiet Heleny Bobińskiej, w programie której była nauka kroju i haftu, rysunku, 
malarstwa, sztuki stosowanej29. 

W roku 1914 w mieście poza rządowym gimnazjum żeńskim działały trzy 
zakłady naukowe żeńskie: szkoła 7-klasowa z pensjonatem W. Motylewskiej30, 
szkoła 7-klasowa z pensjonatem W. Jankowskiej oraz szkoła 4-klasowa Elżbiety 
Andrejewy31.

RODZINA SEMADENICH

Ród Semadenich wywodzi się ze Szwajcarii z kantonu Gryzonia, jego siedzibą 
rodową była wieś Poschiavo, w pobliżu granicy włoskiej. Nazwisko rodowe pochodzi 
od nazwy miejscowości Samedan. Szereg mieszkańców Poschiavo wywodzących 

26  Ewa Andrysiak, Henryka Karolewska, Felicja Łączkowska (1859-1932). Nauczycielka 
i działaczka społeczna (Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2018), 11, 13, 15.

27  Bibliografia historii Kalisza, pod red. E. Andrysiak, t. 3 (Kalisz: Kaliskie Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk, 2007), 74.

28  Edward Polanowski, Życie literackie Kalisza 1870-1907 (Warszawa: Państwowy 
Instytut Wydawniczy, 1987), 25.

29  Edward Polanowski, Maria Dąbrowska. W krainie dzieciństwa i młodości (Poznań: 
Wydawnictwo Poznańskie, 1989), 97.

30  W roku szkolnym 1919/20 szkołę przejął oddział Związku Nauczycielstwa Polskich Szkół 
Średnich, który przejął później pensję H. Radolińskiej. Z obu tych szkół utworzono Gimnazjum 
im. M. Konopnickiej, zwane związkowym. W 1929 r. placówka przekształcona została 
w Seminarium Nauczycielskie, czynne do 1936 r. – Kościelniak, Walczak, Kronika miasta, 169.

31  Kalendarz kaliski na rok 1914, 123, 125.
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się z Samedan zwano od czasów średniowiecza Samaden, Samadano, Samedeni lub 
Semadeni. Szwajcarzy, którzy osiedlili się w Polsce znani są jako Semadeniowie32. 

Drzewo genealogiczne rodu sięga roku 1539 i zaczyna się od osoby imieniem 
Andrea. Do końca wieku XVIII wszystkie imiona w tej rodzinie miały brzmienie 
włoskie. Później zaczęły się pojawiać imiona Jakub, Kacper, Józef, a jako miejsca 
urodzin widoczne są miejscowości polskie: Płock, Łomża, Kalisz. W Polsce 
powstały dwie rodzinne gałęzie Semadenich, początkowo poza Warszawą. Linia 
„cukiernicza” od Kacpra (1762-1839) związana była z Łomżą, Płockiem i Lublinem, 
a także Kijowem. Linia „pastorska” – od Giuseppe (1765-1833) – znalazła się 
w Płocku i Łomży, potem w Kaliszu. W Warszawie pierwsi Semadeniowie pojawili 
się w początku wieku XIX33.

Najważniejszą postacią linii pastorskiej był Władysław Semadeni (3 VII 1865 
Warszawa – 1930), syn Józefa (1812-1897) właściciela cukierni w Warszawie 
i Marii Anny z Ragazzich34. Po uzyskaniu matury w Płocku (1883), studiował na 
wydziale teologicznym uniwersytetu w Królewcu. Po studiach w 1887 powrócił do 
Warszawy, a po odbyciu praktyki przy superintendencie ks. Auguście Diehlu w lipcu 
1888 r. został duchownym Kościoła ewangelicko-reformowanego i administratorem, 
a następnie pastorem parafii w Żychlinie koło Konina, od 1890 do połowy 1905 r. 
pełnił funkcję proboszcza. Poza pracą duszpasterską od 1901 r. uczył w Kaliszu na 
pensji dla dziewcząt prowadzonej przez żonę Helenę. 

W połowie roku 1905 wyjechał do Warszawy, objął tam stanowisko inspektora 
w ewangelickim Gimnazjum im. Mikołaja Reja. W 1908 r. powołany został na 
stanowisko pasterza zboru warszawskiego, w 1910 wybrany na superintendenta 
Kościoła ewangelicko-reformowanego w Polsce oraz z urzędu wiceprezesa 
Konsystorza. W kwietniu 1918 r. został członkiem Rady Stanu Królestwa Polskiego. 
Pracował nad przygotowaniem nowej ustawy kościelnej, współdziałał na rzecz 
zbliżenia wyznań ewangelickich.

Był człowiekiem skromnym i świetnie wykształconym. Poza łaciną, greką 
i hebrajskim znał siedem języków. Jego pasją była muzyka, skończył konserwatorium, 
grał na fortepianie i na skrzypcach.

W roku 1894 Władysław Semadeni zawarł związek małżeński z Heleną 
Haberkant, z którą miał dwoje dzieci, córkę Irenę (1895, zam. Elliott) oraz syna 
Tadeusza (1902-1944)35. Zmarł w Warszawie 15 października 1930 r., spoczął na 
cmentarzu ewangelicko-reformowanym.

32  Olgierd Budrewicz, Sagi warszawskie. Trzecia seria sensacyjnych i powszednich 
romantycznych i prozaicznych dziejów rodzin warszawskich (Warszawa: Czytelnik, 1983), 7.

33  Tamże, 8-9.
34  Stanisław Konarski, „Semadeni Władysław Adolf”, w: Polski Słownik Biograficzny  

36 (1995): 204-205; Jan Szturc, Ewangelicy w Polsce. Słownik biograficzny XVI-XX w. 
(Bielsko-Biała: „Augustana”, 1998), 275-276; Stanisław Łoza. 1935. Rodziny polskie 
pochodzenia cudzoziemskiego osiadłe w Warszawie i okolicach. III (Warszawa: [b.w.], 1935, 
62-63, 66; Budrewicz, Sagi warszawskie…, s. 18-21.

35  Tadeusz Semadeni (1902-1944), wiceprokurator Sądu Apelacyjnego, żołnierz AK, 
zginął w powstaniu warszawskim 19 sierpnia 1944 r.; tego samego dnia zginął jego syn 
Allan Andrzej. 
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Helena Semadeni z domu Haberkant urodziła się 15 marca 1868 r. w Dąbiu nad 
Nerem (pow. kolski), w rodzinie Adama (Jana Adama) Haberkanta (1829-1905), 
pastora Kościoła ewangelicko-augsburskiego w tymże Dąbiu nad Nerem36 i Heleny 
(1844-1916), córki Jana Bogumiła Tydelskiego, pastora z Włocławka. Miała młodszą 
siostrę Wandę. Obie ukończyły rządowe rosyjskie gimnazjum żeńskie w Kaliszu, 
Helena w 188337, Wanda – ze złotym medalem w 1887. 

W latach 90. XIX wieku H. Semadeniowa prowadziła pensję w Koninie, w której 
nauczycielką była m.in. jej siostra Wanda Haberkantówna38 i Stefania Łucja Esse. 
Z Konina państwo Semadeniowie przenieśli się do Kalisza, dokąd Helena przeniosła 
też pensję.

Włączyła się też w działalność społeczną. Liberalizacja polityczna po 1905 r. 
stworzyła możliwości do zakładania stowarzyszeń i organizacji kobiecych. 
Jeszcze w grudniu 1905 r. założony został Związek Pracy Kobiet, był to oddział 
Warszawskiego Stowarzyszenia Równouprawnienia Kobiet, a jego przewodniczącą 
została H. Semadeniowa. W kwietniu 1908 r. związek przekształcony został w Polskie 
Stowarzyszenie Równouprawnienia Kobiet w Kaliszu. Celem stowarzyszenia było 
m.in. „szerzenie w społeczeństwie zasady równouprawnienia (…) z mężczyznami 
w dziedzinie wychowania i wykształcenia, życia ekonomicznego, w stosunkach 
obyczajowych, prawnych i społeczno politycznych”39. 

Zarejestrowane 2 listopada 1906 r. Towarzystwo Kursów Popularnych im.  
A. Asnyka w Kaliszu 11 listopada zamieściło w „Gazecie Kaliskiej” odezwę z prośbą 
o wstępowanie w jego szeregi. Jedną z osób, która przyjmowała zapisy była Helena 

36  A. Haberkant (1829-1905) – po studiach teologicznych w Dorpacie (1849-1854) 
w 1858 został pastorem w Łomży. Za popieranie powstania styczniowego w 1863 r. 
zesłany do guberni penzeńskiej w Rosji. Dzięki wstawiennictwu Konsystorza Kościoła 
Ewangelickiego po dwóch latach powrócił z zesłania, w 1865-1872 był pastorem w Dąbiu 
nad Nerem, następnie, do 1905, pastorem w Kaliszu. – Helena Semadeni [w] Wikipedia, 
wolna encyklopedia https://pl.wikipedia.org/wiki/Helena_Semadeni [dostęp: 27 listopada 
2017].

37  Prof. Edward Polanowski pisze, że „Semadeniowa należała do pionierskiego pokolenia 
kobiet, które sięgnęły po dyplomy uniwersyteckie. W 1895 r. ukończyła z odznaczeniem 
wydział nauk przyrodniczych w Genewie”. Ne udało się zaleźć potwierdzenia tych danych. 
Wiadomo, że studia przyrodnicze w Genewie ukończyła siostra Heleny, Wanda w 1897 r.. – 
Polanowski, Maria Dąbrowska, 91.

38  W. Haberkantówna (1871-1930) – po ukończeniu w 1887 r. gimnazjum pracowała 
jako nauczycielka w prywatnej szkole swojej siostry Heleny w Koninie. W 1893 rozpoczęła 
studia przyrodnicze w Genewie, które ukończyła w 1897 r. ze stopniem doktora chemii. 
Po powrocie do kraju uczyła przyrody i chemii w Koninie, od 1902 była nauczycielką 
w Warszawie w prywatnych szkołach żeńskich, w Gimnazjum im. Reja, w tajnej szkole Stefanii 
Sempołowskiej. Od 1906 uczyła w szkole Jadwigi Kowalczykówny. W 1923 r. powołana na 
instruktorkę i wizytatorkę szkół w MWRiOP. – Barbara Konarska, „Haberkantówna Wanda”, 
w: Polski Słownik Biograficzny 9 (1960-1961): 214-215. 

39  Cyt. Za: Tabaka, Błachowicz, „Od krynoliny”, 33.
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Cmentarz Ewangelicko-Reformowany w Warszawie, grób rodziny Semadenich. Fot. Ewa Obała
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Symboliczny grób Tadeusza Semadeniego poległego 
w powstaniu warszawskim. Fot. Ewa Obała
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Semadeni (pensja żeńska ul. Nowoogrodowa [obecnie Kościuszki], dom Szrajera)40. 
Z czterech wydzielonych w towarzystwie wydziałów (kasowy, wykładowy, 
biblioteczny i budowy „Domu Ludowego im. Adama Asnyka”), największe 
znaczenie miał wydział wykładowy, zajmujący się organizowaniem odczytów. 
Jego zadaniem było także przygotowywanie wykładów i kursów wieczorowych dla 
członków. Helena Semadeniowa wraz z Antonim Sujkowskim, Anielą Lechową, 
Heleną Tuvową, małżeństwem Michałowiczów i Tadeuszem Szumskim, należała 
do grupy związanej z organizowaniem kursów dla osób nie znających języka 
polskiego41.

Wspólnie z grupą kilkunastu osób (Beherowa, Łucja Tschinklówna, Mościcka, 
Jahilnicka, Zofia Całkowska, Stanisław Bobiński, Galewski, Krause, Tuve, 
Mierzwiński, Machowski) ofiarowała bibliotece Towarzystwa 470 tomów42.

Po wyjeździe Semadeniowej z Kalisza w 1909 r. brak informacji na jej temat 
Zmarła 24 września 1948 r. w Gdańsku, pochowana została w Warszawie w grobie 
rodzinnym na cmentarzu ewangelicko-reformowanym.

PENSJA HELENY SEMADENIOWEJ I JEJ WYCHOWANKI 

22 czerwca 1901 r. na łamach „Gazety Kaliskiej” Helena Semadeniowa zamieściła 
ogłoszenie informujące o przeniesieniu pensji żeńskiej z Konina do Kalisza:

Zakład naukowy żeński Heleny Semadeni przeniesiony zostaje z Konina 
do Kalisza. Zapis uczennic odbywać się będzie codziennie od 10 do 12 z rana 
w kancelarii zakładu, dom W-go Parczewskiego, w oficynie, począwszy od 20-
go lipca. Lekcje i egzamina wstępne rozpoczną się d. 2-go września. Przyjmuje 
się: pensjonarki, pół-pensjonarki i uczennice przychodnie. Pensjonarki zgłaszać się 
mogą wcześniej, z prawem pierwszeństwa43. 

Pieczątka pensji Heleny Semadeni. Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/4/43/Pieczatka_pensji_Heleny_Semadeni.jpg

40  Grażyna Schlender, Książnica Asnykowska w Kaliszu (Kalisz: Miejska Biblioteka 
Publiczna im. A. Asnyka, 2007), 10.

41  Tamże, 12-13.
42  Tamże, 24.
43  Gazeta Kaliska 139 (1901): 4.
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Czteroklasowa pensja pn. „Zakład Naukowy Żeński Heleny Semadeni w Kaliszu” 
została otwarta przy ul. Babinej 2.W budynku, poza salami lekcyjnymi, mieścił się 
internat. Na pierwszym piętrze był salon przełożonej, obok którego znajdowała się 
jadalnia dla pensjonarek i nauczycielek. Lekcje odbywały się na parterze budynku. 
Drugie piętro przeznaczono na sypialnie dla dziewcząt44.

Sama przełożona pensji H. Semadeniowa po latach na łamach „Gawęd Kaliskich” 
początki pracy w Kaliszu tak wspominała:

Taką jasną, barwną smugą wspomnień w mojem życiu są reminiscencje z moich 
lat pracy pedagogicznej. Pierwsze lata na nowopowstałej pensji w Kaliszu, kiedy się 
urządzało klasy, sypialnie, umywalnie, jadalnię, kancelarię, sale rekreacyjne i t.d.45. 

Od roku szkolnego 1903/1904 przełożona pensji otrzymała zezwolenie na 
otwarcie trzyletnich poobiednich kursów handlowych żeńskich organizowanych pod 
nadzorem Ministerstwa Skarbu oraz rocznych kursów przedmiotów handlowych 
(pojedynczych lub grup przedmiotów).

„Nowootwierająca się uczelnia dla panien, pragnących poświęcić się karierze 
handlowej”, wzorowała się na podobnych kursach istniejących w Warszawie. Bliższe 
informacje dotyczące programu, warunków, kwalifikacji słuchaczek zapowiadano 
w ogłoszeniach „Gazety Kaliskiej”46.

Oficyna domu przy ul. Babinej 2; w 1989 r. w 100. rocznicę urodzin M. Dąbrowskiej  
na lewo od wejścia wmurowano tablicę (projekt Wiesław A. Oźmina) z napisem: 
W tym domu mieściła się pensja Heleny Semadeniowej, do której w latach 1901-1904 uczęszczała 
autorka Nocy i dni Maria Dąbrowska. Fot. Ewa Obała

44  Polanowski, Maria Dąbrowska, 91.
45  Helena Semadeniowa, „Z moich wspomnień kaliskich”, Gawędy Kaliskie. Organ 

poświęcony wyłącznie sprawom członków Tow. B. Wychowańców Szkół Kaliskich 2 (1936): 2.
46  „Nowa szkoła”, Gazeta Kaliska 186 (1903), 2.
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Materiałów na temat działalności szkoły jest niewiele; zaledwie kilka krótkich 
tekstów przynosi wychodząca wówczas „Gazeta Kaliska”. Na pensję Semadeniowej 
w latach 1901-1904 uczęszczała Maria Szumska, później Dąbrowska i to dzięki 
niej mamy informacje o szkole i nauczycielach, których opisała w powieści Noce 
i dnie. Przełożona pensji H. Semadeniowa i jej mąż występują tam pod nazwiskiem 
Wenorden.  

Państwo Wenordenowie także oboje wykładali. On geografię i kaligrafię, 
ponieważ bardzo pięknie pisał, ona – historię powszechną. 

A byli tak zaprzątnięci sprawami zarządu szkołą, że się spóźniali na lekcje. 
Dziewczętom wydawało się, że pensja idzie sama przez się, jednak przecie 
prowadzenie jej wymagało niemałych trudów. Często, gdy pani Wenordenowa 
już na jaki kwadrans po dzwonku przyszłą do klasy, wywoływano ją, bo trzeba 
było na gwałt coś załatwić w domu albo nawet na mieście. Dziewczynkom obijały 
się o uszy jakieś długi, spłaty, weksle. To znów, że trzeba zabiegać o względy 
rządowego inspektora, by nie przychodził albo przyszedłszy patrzył na różne 
rzeczy przez palce.

Pan Wenorden pomaga żonie z całej siły we wszystkim i też się z tego powodu 
często spóźniał.

Mimo to dziewczęta pasjami lubiły lekcje przełożonych, gdyż umieli oni 
w swoje skrócone godziny wnieść dużo życia, wzbudzić zachwyt i ciekawość dla 
wykładanych przedmiotów. Tylko że nigdy podobno nie zdążyli przejść w całości 
wyznaczonego kursu47.

Pani Wenordenowa unikała wobec dziewcząt przymusu i starała się zostawić im 
jak najwięcej swobody osobistej, przestrzegając jedynie kilku norm postępowania, 
zgodnych z jej poczuciem etycznym. Nie przychodziło jej to z taką zupełną 
łatwością, ponieważ z natury była nieco porywcza i despotyczna i władało nią parę 
namiętnych przeświadczeń, które chętnie wdrażałaby drugim nie tak liberalnymi 
środkami. I właśnie w sprawach religijnych żywiła przekonanie, że Polska nie 
popadłaby w niewolę i w ogóle wypełniłaby daleko szczęśliwiej swe zadania 
dziejowe, gdyby była w swoim czasie przyjęła reformę Kościoła. Ta pomyłka 
historii bolała ją do żywego, ale właśnie szerzenia tego rodzaju poglądów musiała 
się wystrzegać. Bo najpierw byłoby to sprzeczne z ambicją, że jej zakład jest 
szkołą jak największego poszanowania i równouprawnienia wszystkich wyznań, 
a następnie i życiowe względy przemawiały za powściągliwością w tej sprawie. 
Już i tak na jej szkołę zwrócone były oczy wszystkich krucht kościelnych Kalińca, 
a choć nie brakło jej przyjaciół śród ludzi o szerszych poglądach, miała i wrogów, 
gotowych korzystać z każdej sposobności, żeby jej szkodzić. Nawet w samym 
zakładzie ksiądz Halski na przykład, chociaż okazywał na każdym kroku poprawną 
i tolerancyjną uprzejmość, mawiał podobno do pana Topolskiego:

– Owszem, Wenordenowa jest światłą i szlachetną kobietą, ale to tym gorzej. 
Dla interesów… to jest, chciałem powiedzieć, dla idei Kościoła powszechnego, 
najniebezpieczniejsi są ci wszyscy uczciwi odszczepieńcy albo szlachetni 
zwolennicy pozawyznaniowego uczucia religijnego i tym podobnych bałamuctw48. 

47  Maria Dąbrowska, Noce i dnie, t. 3 (Warszawa: Czytelnik, 1982), 76.
48  Tamże, 88.
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N a u c z y c i e l e
Poza H. Semadeniową, która wykładała historię powszechną i jej męża 

prowadzącego dwa przedmioty (geografia, kaligrafia), języków obcych uczyły 
„cudzoziemki” „[…] za nauczycielki rosyjskiego miałyśmy zawsze łagodne, dobre 
osoby, raczej zażenowane swoją przynależnością do „rasy panującej” – nauczycielka 
Niemka była niezrównaną postacią […]”49.

Nauczycielki języków obcych Semadeniowa sprowadzała z Niemiec, Francji i ze 
Szwajcarii. Zarówno na lekcjach, jak i w internacie uczennice rozmawiały z nimi 
wyłącznie w języku obcym. Brak niestety informacji o nauczycielach wykładających 
na pensji. Choć wiadomo, że na pensji uczył profesor Fiodorowicz50. 

Ewangeliczka Semadeniowa przestrzegała zasad tolerancji religijnej. Osobno 
odbywały się lekcje dla katoliczek i dla ewangeliczek. Poza wspomnianymi już 
historią powszechną, geografią i kaligrafią w programie pensji były: matematyka, 
śpiew, gimnastyka i roboty ręczne. Przedmiotem obowiązkowym był język rosyjski51. 
Profesor Edward Polanowski pisał, że „język polski cieszył się swobodą nie znaną 
w szkołach rządowych, stąd tak wyraźnie uczennice odczuwały różnice między 
atmosferą patriotyczną pensji a reżimem carskiego gimnazjum”52.

Polski charakter szkoły H. Semadeniowa potwierdzała w 1905 r. w oświadczeniu 
skierowanym do redakcji „Gazety Kaliskiej”:

Szanowny Panie Redaktorze! W celu uniknięcia błędnych przypuszczeń ze 
strony miejscowego społeczeństwa, upraszam Szanownego Pana o zamieszczenie 
niniejszego oświadczenia, że na pensji prywatnej, prowadzonej przeze mnie 
w Kaliszu, wykłady wszystkich przedmiotów, oprócz języka rosyjskiego, historii 
i geografii Rosji, odbywają się w języku polskim i nadal tak samo jedynie 
prowadzone będą53. 

U c z e n n i c e
Uczennicą pensji Semadeniowej od 1901 r. była Maria Szumska (później 

Dąbrowska), po latach wspominała:

Uczyłam się tam [w Kaliszu] w polskiej, prywatnej szkole. Nie znałam 
patriotyzmu pojętego jako nienawiść i bunt. Uczucia te obowiązywały mnie jedynie 
na lekcjach historii Polski. Poza tym w szkole naszej Polska zdawała się być już 
dawno niepodległa. Wszystko tchnęło tam życzliwością do świata, do ludzi, do 
życia. Uczucia te owładnęły i mną, a owładnęły z tym większą łatwością, że byłam 
do nich z natury usposobiona54. 

49  Maria Dąbrowska, „Strajk szkolny”, w: taż, Pisma rozproszone, pod red. Ewy 
Korzeniewskiej, t. 1 (Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1964), 135.

50  Fotografię z podpisem: Profesor Fiodorowicz z pensji w Kaliszu zamieścił  
E. Polanowski w książce Maria Dąbrowska. W krainie dzieciństwa i młodości, fot. 21.

51  Tamże, 92.
52  Tamże, 93.
53  Gazeta Kaliska” 310 (1905): 2.
54  Dąbrowska, „Strajk szkolny”, 135.
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Rok szkolny 1903/1904 dziewięć uczennic z zakładu H. Semadeniowej ukończyło 
z nagrodami, były to Maria Kiernożycka i Dora Klotzówna z klasy wstępnej, 
Hanna Bobińska z klasy I (list pochwalny), Wanda Rotkielówna z klasy II i Regina 
Handesówna (listy pochwalne), Maria Klotzówna z klasy III, Alicja Sztarkówna, 
Maria Szumska i Justyna Klotzówna z klasy IV55. 

Jedenaście uczennic ukończyło pensję w roku 1907: Łucja Fibigerówna, 
Maria Grabska, Maria Hepkówna, Jadwiga Holcówna, Zofia Kędzierska, Jadwiga 
Krzymowska, Aniela Piotrowska, Stefania Plichtowska, Gustawa Pregerówna, 
Janina Rotkielówna, Wanda Rotkielówna56. 

W lipcu 1907 r. na łamach „Gazety Kaliskiej” informowano, że zakład naukowy 
żeński Heleny Semadeni ulega przekształceniu na 7-klasowe gimnazjum żeńskie. 
Językiem wykładowym pozostawał język polski, a planowane zmiany dotyczyły 
ułożenia programu tak, aby uczennicom, które kończyły szkołę, umożliwić uzyskanie 
matury57. 

1 kwietnia 1909 r. 7-klasowy zakład naukowy H. Semadeniowej przejęła 
Wanda z Golczów Motylewska58, absolwentka uniwersytetu w Genewie, który 
ukończyła z odznaczeniem. Po powrocie do kraju była „wyższą nauczycielką 
w pierwszorzędnych pensjonatach warszawskich, jak Pauliny Hewelkówny, 
Jankowskiej i Kowalewskiej”, prowadziła też wyższe kursy języków obcych59. 
W roku szkolnym 1910/11 geografii w szkole Motylewskiej uczyła Maria Szumska 
(Dąbrowska)60.

PODSUMOWANIE

W 1909 r., kiedy pensję Semadeniowej obejmowała Wanda Motylewska „Gazeta 
Kaliska” donosiła: „Wiadomość ta budzi w nas pełną nadzieję, że pierwszorzędna 
uczelnia kaliska dla panien oddaną zostaje w odpowiednie ręce”61.

Mamy zatem informację, że Zakład Naukowy Żeński H. Semadeni był 
postrzegany jako bardzo dobra szkoła, ale zapewne droga. Dlaczego więc Ludomira 

55  „Ze szkół”, Gazeta Kaliska 172 (1904), 2.
56  „Zakład naukowy żeński Heleny Semadeniowej ukończyły”, Gazeta Kaliska 158 

(1907), 2.
57  „Zakład naukowy żeński p. Heleny Semadeniowej”, Gazeta Kaliska 174 (1907), 2.
58  W. z Golczów Motylewska (zm. 19 XI 1915), żona Jana Motylewskiego (1881-1941), 

kaliszanina, absolwenta Męskiego Gimnazjum Klasycznego i Uniwersytetu Warszawskiego, 
który w 1909 wraz rodziną przeniósł się do Kalisza. – Adam  Borowiak, „Motylewski Jan”, 
w: Słownik biograficzny Wielkopolski południowo-wschodniej, t. 1, pod red. H. Tadeusiewicz 
(Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1998), 208.

59  „Zakład naukowy VII-klasowy p. Semadeniowej w Kaliszu”, Gazeta Kaliska  
44 (1909), 2.

60  Kościelniak, Walczak, Kronika miasta, 160.
61  „Zakład naukowy VII-klasowy”, 2.
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Szumska wybrała dla córki pensję, która rozpoczynała swoją działalność w Kaliszu 
i prowadziła ją ewangeliczka? I tu możemy znowu powrócić na karty powieści 
Dąbrowskiej do fragmentu, w którym czytamy dlaczego powieściowa bohaterka – 
Barbara Niechcic (prototyp L. Szumskiej) – podjęła decyzję o wyborze tej właśnie 
szkoły dla córki Agnisi (Marii Szumskiej): 

I chcesz do tej Wenordenowej Agnisię oddać na pensję?
- No a co? Są tam podobno trzy rodowite cudzoziemki. Wszystkie najlepsze siły 

nauczycielskie prowadzą lekcje. I w ogóle wiem, jaki duch tam panuje. Postępowy 
i patriotyczny w taki sposób, jak ja to rozumiem. Bez szowinizmu.

Niechcic przypatrzył się żonie z pewnym zdziwieniem.
- Bój się Boga powiedział. – Wybrałaś najdroższą szkołę. To będzie kosztowało 

z kilkadziesiąt rubli miesięcznie62.

Literacki opis pensji Heleny Semadeniowej utrwalony w powieści Noce i dnie 
Marii Dąbrowskiej nie stanowi z pewnością źródła naukowego, ale wydaje się, że 
pisarka wiernie oddała panującą w szkole atmosferę, opisała przełożoną i nauczycieli. 
Utrwaliła w ten sposób obraz szkoły dla dziewcząt działającej w Kaliszu na początku 
XX wieku.

Helena Semadeniowa prowadziła swój Zakład Naukowy Żeński w Kaliszu od 
września 1901 do marca 1909 r., zapisując go w dziejach kaliskiego szkolnictwa nie 
tylko poprzez kształcenie jednej z najwybitniejszych polskich pisarek, lecz także 
poprzez utrzymywaną tam atmosferę patriotyzmu i tolerancji, charakterystyczną dla 
wielonarodowego i wielowyznaniowego Kalisza.
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STRESZCZENIE
W artykule przypomniano zagadnienia dotyczące edukacji kobiet w XIX wieku, w tym 

pensji jako specyficznej formy instytucji szkolnej (ustawodawstwo, program). Autorka 
omawia pensje prowadzone w Kaliszu w XIX i początkach XX w., szczególnie Zakład 
Naukowy Żeński Heleny Semadeni, w którym uczyła się Maria Szumska (późniejsza pisarka 
M. Dąbrowska). Działalność tego zakładu była dobrym przykładem pracy środowiska 
ewangelików kaliskich na niwie oświatowej.

HELENA SEMADENI’S FEMALE EDUCATIONAL FACILITY IN KALISZ AND ITS 
ROLE IN FEMALE EDUCATION 

KEYWORDS  female education (finishing school), Kalisz, Helena Semadeni’s Female 
Educational Facility, Helena Semadeniowa

ABSTRACT
The article discusses the issue of female education in the 19th century, including the 

finishing school as a specific type of educational institution (legislation, teaching programme). 
The author talks about finishing schools run in Kalisz in the 19th and early 20th century, 
especially 

Helena Semadeni’s Female Educational Facility, attended, among others, by Maria 
Szumska (later – writer M. Dąbrowska). The operation of the facility was a good example of 
the work performed by the Evangelical community in the area of education.


