
Dyrektor Gimnazjum i Liceum Wacławy Arciszowej 

w latach 1929-1939 



Antoni Krzyżanowski urodził się w 1884 r. w Kownie. Był absolwentem Wydziału Filozoficzno-

Historycznego Uniwersytetu Moskiewskiego, posiadał również dyplom nauczyciela szkół 

średnich Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Przez 7 lat uczył  

w szkołach Rosji i na Ukrainie. W 1919 r. przybył do Lublina. W wojnie 1920 r. służył w wojsku 

polskim. W 1921 r. zrzekł się obywatelstwa Litwy i przyjął obywatelstwo polskie. Przed 

objęciem funkcji dyrektora szkoły Wacławy Arciszowej uczył w szkole realnej w Korsuniu na 

Ukrainie, potem został wicedyrektorem Szkoły Lubelskiej.  

 W 1909 r. ożenił się z Marią Witkowską. Miał córkę i czterech synów. Syn Bohdan 

 – kapitan żeglugi, walczył w 1939 r. na Oksywiu, Antoni – oficer AK, zginął w czasie Powstania 

Warszawskiego, Leszek – pilot, walczył w 1939 r., Jarosław – jako 17-latek był więźniem 

Pawiaka. 

ZDJĘCIE ŚLUBNE 

ANTONIONIEGO KRZYŻANOWSKIEGO I MARII WITKOWSKIEJ,  

1909 R. 

 Stanowisko dyrektora gimnazjum i liceum Wacławy Arciszowej Antoni Krzyżanowski 

objął w 1929 r., w bardzo niesprzyjających warunkach. Składały się na nie, z jednej strony zły 

stan finansowy placówki i pogłębiający się kryzys w państwie, a z drugiej – coraz większe 

wymagania władz oświatowych wobec szkół.  

 Nowy dyrektor nawiązał bardzo dobrą współpracę z przełożoną placówki, która 

wspierała jego poczynania. Na jednym z pierwszych posiedzeń rady pedagogicznej 

zapowiedział kontynuację dotychczasowego kierunku pracy. Antoni Krzyżanowski właściwie 

ocenił atmosferę wychowawczą szkoły. Pod jego kierownictwem pracę wychowawczą oparto 

na działaniach samorządu uczniowskiego. Dyrektor kładł również duży nacisk na działania 

organizacji młodzieżowych. W szkole działały m.in. III Lubelska Drużyna Harcerska  



 Antoni Krzyżanowski jako dyrektor placówki troszczył się także o właściwy dobór 

personelu i jego doskonalenie zawodowe. Zachęcał nauczycieli do uczestniczenia w kursach, 

konferencjach, zjazdach i ogniskach metodycznych. Przyczynił się do utworzenia w szkole 

komisji przedmiotowych. Hospitował zajęcia i nakłaniał grono pedagogiczne do udziału  

w lekcjach koleżeńskich, aby poszerzali swoje horyzonty i nie zasklepiali się tylko w swojej 

specjalności. Przestrzegał przygotowywania przez nauczycieli dokładnych rozkładów 

materiału dydaktycznego i planów pracy wychowawczej. Opracował dla nauczycieli obszerną 

instrukcję dotyczącą sposobu konstruowania rocznych planów pracy w zakresie 

poszczególnych przedmiotów.  

 Antoni Krzyżanowski objął kontrolą wszystkie obszary pracy szkoły, nie wyłączając 

finansowego i administracyjnego. Jednocześnie sam prowadził zajęcia z uczennicami – uczył 

propedeutyki filozofii, historii, nauki o Polsce, geografii, a w roku 1935/36 języka rosyjskiego – 

dla chętnych. 

ZJAZD BYŁYCH UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOWNIE, OK. 1936 R. 

Antoni Krzyżanowski stoi czwarty z prawej. 

im. Królowej Jadwigi, Sodalicja Mariańska pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciatka Jezus, 

Spółdzielnia Szkolna, Chór „Allegro”, teatr szkolny, Koło PCK i wiele innych. Uczennice mogły 

rozwijać swoje zainteresowania w kołach przedmiotowych: literackim, filologicznym, 

przyrodniczym i artystycznym. Jednocześnie Antoni Krzyżanowski starał się włączyć w pracę 

szkoły jak najszersze grono rodziców.   



MATURZYSTKI I GRONO PEDAGOGICZNE, 26 MAJA 1939 R. 

Antoni Krzyżanowski siedzi czwarty z lewej. 

 W listopadzie 1939 r. okupanci niemieccy przeprowadzili akcję wymierzoną w środowisko 

inteligenckie Lublina. Akcję zapoczątkowały masowe aresztowania, których ofiarą padło kilkuset 

przedstawicieli elity społecznej i intelektualnej Lublina. Niemcy zatrzymali wówczas m.in. dwóch 

biskupów oraz członków kurii diecezji lubelskiej, wszystkich obecnych w mieście wykładowców 

KUL, a także licznych nauczycieli, prawników i urzędników. Większość więźniów po pewnym czasie 

zwolniono do domów. Około 70 Polaków zostało jednak rozstrzelanych, a kolejnych kilkudziesięciu 

wywieziono do obozów koncentracyjnych.   

 9 listopada 1939 r. również Antoni Krzyżanowski został aresztowany i osadzony w więzieniu 

na Zamku. W wigilię Świąt Bożego Narodzenia został rozstrzelany w pierwszej dziesiątce 

aresztowanych w ramach akcji Sonderaktion Lublin. Egzekucji dokonali funkcjonariusze  

102. batalionu policji.  

 Antoni Krzyżanowski szczególnie dbał o wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne. 

Nauczyciele opracowali plany unowocześnienia gabinetów, zakupiono niezbędne pomoce 

naukowe i przyrządy. Pod jego kierownictwem szkoła uzyskała pełne prawa szkół 

państwowych, czyli tzw. kategorię A. Wyższy status placówko spowodował zwiększenie liczby 

uczennic, wzrósł także prestiż szkoły w środowisku lubelskim. 



TABLICA UPAMIĘTNIAJĄCA STRACONYCH W BASZCIE MUZEUM NARODOWEGO W LUBLINIE 

POMNIK KU CZCI OFIAR EGZEKUCJI W DNIU 23 GRUDNIA 1939 W LUBLINIE 

fot. Bronisław Wesołowski (domena publiczna) 



List do córki Antoniego Krzyżanowskiego, opisujący rozstrzelanie i pogrzeb jej Ojca. 
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