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Tekst wystąpienia wygłoszonego podczas Międzynarodowej Konferencji Polski Petersburg – 

historia i pamięć, zorganizowanej w Sankt Petersburgu w dniach 10–14 kwietnia 2013 r. przez 

Rosyjskie Państwowe Archiwum Historyczne i Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. 

 

Polacy na petersburskich uczelniach wojskowych 

 

Petersburg, stolica Cesarstwa, był siedzibą władz centralnych i wielu instytucji 

państwowych. Znajdowały się w nim władze resortu wojny i floty oraz związane z nimi 

szkoły kształcące słuchaczy na wszystkich poziomach, poczynając od najniższego – 

korpusu kadetów po najwyższy – akademie wojskowe. 

W XIX w. system edukacji w rosyjskiej armii i flocie ulegał kilkakrotnie zmianom. 

Początkowo program kształcenia był rozbudowany i zawierał przedmioty 

ogólnokształcące. Z czasem programy te ograniczono do wiedzy stricte wojskowej. 

Jednak od połowy XIX w. znów rozszerzano je o przedmioty ogólnokształcące. Było to 

związane z dynamicznym rozwojem nauki i zmieniającą się rzeczywistością. Armia i 

flota potrzebowały coraz lepiej wykształconych kadr, co mógł zapewnić tylko 

rozbudowany system kształcenia1.  

W pierwszej połowie XIX w. uczelniami kształcącymi kadry dla armii i floty były 

korpusy kadetów. Szkoły te trwały około ośmiu lat – dwa lata klas przygotowawczych, 

cztery lata gimnazjum i dwa lata klas specjalnych. Osoby, które ukończyły pełny kurs, 

otrzymywały pierwszy stopień oficerski2. Ukończenie akademii wojskowej umożliwiało 

uzyskanie wyższego wykształcenia wojskowego. W pierwszej połowie XIX w. były to 

trzy akademie: Cesarska Sztabu Generalnego, Inżynierii i Artylerii. 

                                                 
1 Н. Н. Дурова, От кадета до генерала: Повседневная жизнь русского офицера в конце XVIII – первой 
половине XIX века, Москва 2010, s. 36; С. В. Волков, Русский офицерский корпус, Москва 1993, s. 64. 
2 Н. Н. Дурова, dz. cyt., s. 81. 
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W tym okresie istniały w Petersburgu: Korpus Paziów [Пажеский корпус], 1. i 2. 

Korpusy Kadetów [1-й, 2-й Кадетский корпус], Aleksandryjski Sierocy Korpus Kadetów 

[Александринский сиротский кадетский корпус] oraz Pułk Szlachecki [Дворянский 

полк] ze szwadronem kawalerii, co dawało 4606 wychowanków szkół wojskowych 

(dane na koniec panowania cara Aleksandra I). Morski Korpus Kadetów [Морскoй 

кадетский корпус] liczył około 700 osób. Łącznie w mieście mogło być około 5,3 tys. 

słuchaczy szkół wojskowych3. 

Po wojnie krymskiej (1853–1856) dokonano reformy kształcenia i korpusy 

kadetów zostały przemianowane na gimnazja wojskowe. Nowy typ szkół miał dawać 

swym wychowankom ogólne wykształcenie, zbliżone do wykształcenia cywilnego4. W 

tym okresie rosyjskie szkolnictwo wojskowe dzieliło się na cztery, a od lat 

dziewięćdziesiątych XIX w. na pięć rodzajów: 

I. Akademie dające wyższe wykształcenie specjalistyczne: Nikołajewska Sztabu 

Generalnego [Николаевская академия Генерального штаба], Michajłowska 

Artyleryjska [Михайловская военная артиллерийская академия], Nikołajewska 

Inżynieryjna [Николаевская инженерная академия], Aleksandrowska Prawnicza 

[Александровская военно-юридическая академия]. 

II. Uczelnie wojskowe kształcące oficerów wszystkich rodzajów wojsk oraz Korpusu 

Topografów [Корпус топографов]: 

a) Korpus Paziów; 

b) szkoły wojskowe: Piechoty – 1. Pawłowska [1-е военное Павловское училище], 2. 

Konstantynowska [2-e военное Константиновское училище], 3. Aleksandrowska [3-e 

Александровскoe военное училище], Nikołajewska Kawalerii [Николаевское 

кавалерийское училище], Michajłowska Artyleryjska [Михайловскoe артиллерийское 

училище], Nikołajewska Inżynieryjna [Николаевскoe инженернoe училище]; 

c) szkoły junkrów przy wojskach regularnych i nieregularnych; 

d) uczelnia topograficzna; 

e) uczelnia prawnicza – kształciła urzędników wojskowych do służby w wojskowym 

wymiarze sprawiedliwości. 

                                                 
3 С. В. Волков, dz. cyt., s. 104, 139; Н. Н. Дурова, dz. cyt., s. 83. 
4 Военная энциклопедия, Петербург 1911, t. 11, s. 256–264. 
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III.Korpusy kadetów (gimnazja wojskowe) i progimnazja wojskowe. Dawały swym 

wychowankom wykształcenie ogólne oraz przygotowywały do wstąpienia do 

specjalistycznych szkół wojskowych i szkół junkrów. 

IV. Specjalna Szkoła Zarządu Artylerii: a) Techniczna, b) Pirotechniczna, c) Uzbrojenia; 

Wojskowo-Felczerska. Przygotowywały do pełnienia obowiązków w danych rodzajach 

służb5. 

V. Szkoły przygotowujące pod względem teoretycznym i praktycznym oficerów. Były to 

oficerskie szkoły: strzelecka, kawaleryjska, artyleryjska i elektrotechniczna6. 

Do wspomnianych wyżej uczelni wojskowych dodawano nowo tworzone, np. w 

1899 r. utworzono Kursy Intendenckie, które 1911 r. rozwinięto w Akademię 

Intendentury (przyjmowano do niej ok. 30 osób). Na prawach uczelni wyższej działał 

także Kurs Języków Wschodnich przy szkole Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który 

na początku XX w. przeniesiono do Akademii Sztabu Generalnego (przyjmowano pięć 

osób rocznie). 

Ministerstwu Wojny podlegała również Cesarska Akademia Medyko-Chirurgiczna 

[Императорская медико-хирургическая академия] w Petersburgu, która w 

omawianym okresie kształciła lekarzy na potrzeby armii. Absolwenci tej uczelni nie 

mieli jednak rang oficerskich, lecz urzędnicze. 

W Petersburgu istniało 28 szkół wojskowych różnych typów. Były to: 

– akademie – 7: Cesarska Nikołajewska Akademia Wojskowa (Sztabu Generalnego), 

Michajłowska Akademia Artyleryjska, Nikołajewska Akademia Inżynieryjna, 

Aleksandrowska Wojskowo-Prawnicza Akademia, Akademia Intendentury (od 1911 r.), 

Akademia Medyko-Chirurgiczna (kształcąca lekarzy), Nikołajewska Akademia Morska. 

Wyższe szkoły wojskowe: 

- 10 szkół: Korpus Paziów, Michajłowska Szkoła Artyleryjska, Konstantynowska Szkoła 

Artyleryjska (dawniej 2. Konstantynowska Szkoła Wojskowa), Nikołajewska Szkoła 

Inżynieryjna (połączona z akademią), 1. Pawłowska Szkoła Wojskowa, Petersburska 

Szkoła Wojskowa (dawniej szkoła junkrów), Nikołajewska Szkoła Kawaleryjska, 

Wojskowo-Topograficzna Szkoła, Korpus Morski, Morska Inżynieryjna Szkoła Cesarza 

Mikołaja I.  

                                                 
5 Свод военных постановлений 1869 года (dalej: СВП 1869), ks. XV. art. 1; Ю. А. Галушко, А. А. 
Колесников, Школа российского офицерства: Исторический справочник, Москва 1993, s. 78. 
6 СВП 1869, ks. XV, art. 1; С. В. Волков, dz. cyt., s. 111–144. 
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- korpusy kadetów – 4: młodsze klasy Korpusu Paziów, 1. Korpus Kadetów, 2. Korpus 

Kadetów, Korpus Kadetów Cesarza Aleksandra II, Nikołajewski Korpus Kadetów, 

młodsze klasy Morskiego Korpusu Kadetów.  

- szkoły dokształcające – 7: kursy pedagogiczne przygotowujące oficerów 

wychowawców w korpusach kadetów, główna szkoła gimnastyki i fechtunku, oficerska 

szkoła strzelecka (Oranienbaum), oficerska szkoła kawaleryjska, oficerska szkoła 

artyleryjska (Carskie Sioło), techniczna szkoła artyleryjska, pirotechniczna szkoła 

artyleryjska itp. 

Łącznie w petersburskich szkołach wojskowych różnego typu i dwóch resortów – 

wojny i floty – na początku XX w. mogło się uczyć ponad 5 tys. słuchaczy. Liczba ta 

ulegała wahaniom w wyniku reformowania systemu szkolnictwa, zwiększania liczby 

szkół i zwiększania ich stanów etatowych. 

W armii rosyjskiej obowiązywały przepisy określające liczbę osób wyznań innych 

niż prawosławne w poszczególnych jednostkach wojskowych. Zgodnie z 

obowiązującymi przepisami co najmniej 70% stanu osobowego jednostek musiało być 

wyznania prawosławnego, pozostałe 30% mogło być innych, w tym niechrześcijańskich, 

wyznań. Stosunkowo dużą grupą byli katolicy, którzy mogli stanowić 20% stanu 

osobowego jednostki, co określano „katolickim wakatem”.  

Wyżej wymienione ograniczenia dotyczyły również szkolnictwa wojskowego. 

Wprowadzano je od lat sześćdziesiątych XIX w. z powodu udziału wielu Polaków, 

będących oficerami rosyjskimi, w powstaniu styczniowym 1863 r. W akademiach 

ograniczenia te były ostrzejsze. W 1864 r. zabroniono przyjmowania oficerów katolików 

do Akademii Sztabu Generalnego, w Akademii Prawnej zaś wprowadzono ten zakaz w 

roku 1888. W Akademii Artyleryjskiej i Akademii Inżynieryjnej mogło być po jednym 

słuchaczu katoliku na roku. W dwóch ostatnich akademiach katolicy nie mogli jednak 

należeć do kadry wychowawczej, natomiast mogli stanowić 10% wykładowców7. 

Najniższym szczeblem kształcenia w drugiej połowie XIX w. były korpusy kadetów. 

Nauka w korpusie kadetów trwała sześć, a od 1882 r. siedem lat. Korpusy były 

wzorowane na gimnazjach i miały dać swoim wychowankom także wiedzę ogólną. Do 

szkół przyjmowano osoby nieletnie w wieku od dziesięciu do szesnastu lat. Prawo 

                                                 
7 П. А. Зайончковский, Самодержавие и русская армия на рубеже XIX–XX столетий, Москва 1973, 
s. 200; Л. Е. Горизонтов, Парадоксы имперской политики: Поляки в России и русские в Польше, 
Москва 1999, aneks 2, s. 229–230; J. Wojtasik, Wojskowość polska w latach 1864–1914, w: Zarys dziejów 
wojskowości polskiej w latach 1864–1939, red. P. Stawecki, Warszawa 1990, s. 49. 
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wstępu mieli synowie oficerów (lekarzy, urzędników wojskowych), którzy odbyli co 

najmniej dziesięć lat w służbie zawodowej. Do grupy tych szkół można doliczyć także 

młodsze klasy elitarnego Korpusu Paziów, do którego wstęp mieli tylko synowie 

arystokracji, generałów i urzędników czterech najwyższych rang. Do Morskiego 

Korpusu Kadetów przyjmowano osoby, które ukończyły trzy klasy szkoły realnej lub 

gimnazjum. Dodatkowym kryterium było osiągnięcie wieku trzynastu lat.  

Absolwenci korpusów kadetów kontynuowali naukę w specjalistycznych szkołach 

wojskowych (piechoty, kawalerii, artylerii lub inżynierii), które wybierali w zależności 

od uzyskanych ocen na egzaminach końcowych8. 

W szkołach tego typu uczyło się wielu Polaków, a wśród nich także ci, którzy po 

1918 r. służyli w Wojsku Polskim. Z tego grona co najmniej dziesięciu ukończyło jeden z 

korpusów kadetów w Petersburgu. 1. Korpus Kadetów – Józef Burhardt (1863–1938), 

Józef Dowbor-Muśnicki (1867–1937), Roman Jasieński (1873–1937), Adam Nowosilski 

(1859–1942), Jan Stankiewicz (1862–1945); 2. Korpus Kadetów – Jan Zarako-

Zarakowski (1857–1930); Morski Korpus Kadetów – Konstanty Ihnatowicz (1865–

1944); korpus nieznany z nazwy – Antoni Listowski (1865–1927), Antoni Symon (1862–

1927), Michał Zienkiewicz (1868–1959)9.  

Specjalistyczne uczelnie wojskowe dawały kwalifikacje niezbędne w zawodowej 

służbie wojskowej, a ich absolwentów promowano na pierwszy stopień oficerski – 

podporucznika, korneta (w kawalerii) lub miczmana we flocie. Nauka w tych szkołach, w 

zależności od profilu, trwała dwa lub trzy lata. Do tej kategorii należały także starsze 

klasy Korpusu Paziów, kształcące przeważnie oficerów na potrzeby oddziałów gwardii. 

W prawie wszystkich szkołach wojskowych uczono na koszt państwa, tylko w 

Nikołajewskiej Szkole Kawalerii kształcono na koszt słuchaczy. 

Absolwentów uczelni wojskowych dzielono na trzy kategorie i w zależności od 

uzyskanych ocen końcowych, awansowano na pierwsze stopnie oficerskie. Uzyskanie 

                                                 
8 СВП 1869, ks. XV, art. 610–613, 623–624, 628, 630, 645–647, 654; Положение о кадетских корпусах 
высочайше утвержденное 14-гo февраля 1886 года, Петербург 1886; Ю. А. Галушко, A. A. 
Колесников, dz. cyt., s. 79–87, 100–101; С. В. Волков, dz. cyt., s. 138–140; А. Зайончковский, dz. cyt., s. 
297–299, 310. 
9 Centralne Archiwum Wojskowe (dalej: CAW): Akta personalne generałów: Józefa Burhardta sygn. 
Ap. 9678, Konstantego Ihnatowicza sygn. Ap. 623, Romana Jasieńskiego sygn. Ap. 4440, Antoniego 
Listowskiego sygn. Ap. 4230, Adama Nowosilskiego sygn. Ap. 1548, Jana Stankiewicza sygn. Ap. 28573, 
19236, Antoniego Symona sygn. Ap. 19899, KW 118/4287, Jana Zarako-Zarakowskiego sygn. Ap. 3433, 
Michała Zienkiewicza sygn. Ap. 8251. 
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odpowiednio wysokiej lokaty umożliwiało wybór miejsca swej późniejszej służby. 

Wszystko to odbywało się w ramach istniejących wakatów w jednostkach wojskowych. 

Przysięgę wojskową składano po ukończeniu szkoły w chwili awansowania na 

pierwszy stopień oficerski10. Po rewolucji 1905 r. przyspieszono ten moment i odbywało 

się to z chwilą rozpoczęcia nauki w specjalnych klasach szkół wojskowych11. 

Polaków można odnaleźć w każdej specjalistycznej szkole wojskowej. Najwięcej 

było ich jednak w Pawłowskiej i Konstantynowskiej Szkole Wojskowej. Zdecydowanie 

mniej uczyło się w Nikołajewskiej Szkole Kawaleryjskiej, Michajłowskiej Szkole 

Artyleryjskiej i Nikołajewskiej Szkole Inżynieryjnej. Pojedyncze osoby ukończyły też 

Szkołę Topografów Wojskowych, a nawet elitarny Korpus Paziów. Poniższe informacje 

dobrze ilustruje skala popularności uczelni petersburskich wśród Polaków służących 

potem zawodowo w armii rosyjskiej. Można szacować, że nawet 40% Polaków 

pobierających naukę w rosyjskich szkołach wojskowych wybierało szkoły w 

Petersburgu, np. wśród generałów służących w Wojsku Polskim po 1918 r. było ich aż 

5612.  

Wielu Polaków zdobywało wojskowe wykształcenie w szkołach technicznych. 

Największą ich liczbę można odnotować w latach pięćdziesiątych i na początku 

sześćdziesiątych XIX w. Było to związane między innymi ze zdobyciem umiejętności 

praktycznych, przydatnych w cywilnym życiu13. 

Nierzadko byli oni także prymusami, których nazwiska umieszczano na 

honorowych marmurowych tablicach. Prymusem Korpusu Paziów w 1880 r. był Modest 

                                                 
10 Приказ по Военному ведомству, nr 103 z 24 marca 1869, Aneks VIII, art. 44–48. 
11 M. Stankiewicz, Z floty carskiej do polskiej, Warszawa 2000, s. 62. 
12 1. Pawłowską Szkołę Wojskową ukończyli: Aleksander Antonowicz, Józef Burhardt, Tadeusz Bylewski, 
Konstanty Dowbor-Muśnicki, Wacław Iwaszkiewicz, Wincenty Kaczyński, Henryk Kiewnarski, Henryk 
Koiszewski, Daniel Konarzewski, Piotr Koreywo, Józef Karol Latour, Antoni Listowski, Jan Roszkowski, Jan 
Stankiewicz, Stanisław Suryn, Teofil Świrski. 2. Konstantynowską Szkołę Wojskową ukończyli: Bronisław 
Babiański, Edmund Berezowski, Władysław Chełchowski, Filip Stanisław Dubiński, Wiktor Mieczysław 
Gawroński, Tadeusz Stanisław Jastrzębski, Witold Czesław Koreywo, Józef Krzysztof Leśniewski, Adam 
Nowosilski, Aleksander Osiński, Franciszek Ostrowski, Władysław Pobojewski, Józef Porzecki, Eugeniusz 
Rodziewicz, Adam Sławoczyński, Antoni Symon. Nikołajewską Szkołę Kawalerii ukończyli: Bronisław 
Czarnota de Bojary Bojarski, Czesław Dowbor-Muśnicki, Czesław Malinowski, Aleksander Romanowicz, 
Jan Sawicki, Stanisław Słupecki, Piotr Szymanowski, Andrzej Tupalski. Michajłowską Szkołę Artylerii 
ukończyli: Wojciech Falewicz, Roman Jasieński, Antoni Kaczyński, Anatol Kędzierski, Aleksander 
Kowalewski, Kazimierz Pławski, Leonard Wilhelm Skierski, Andrzej Tupalski, Romuald Wołyncewicz. 
Nikołajewską Szkołę Inżynierii ukończyli: Wiktor Mieczysław Gawroński, Konstanty Ihnatowicz, 
Władysław Koziełł-Poklewski, Jan Wroczyński, Jan Zarako-Zarakowski. Szkołę Topografów Wojskowych 
ukończył Ryszard Bitner. Korpus Paziów ukończył Modest Romiszewski. 
13 Zob. Z. Mineyko, Z tajgi pod Akropol. Wspomnienia z lat 1848–1866, Warszawa 1971, s. 109–111, 135. 



 

7 
 

Romiszewski (1861–1930)14. Pawłowską Szkołę Wojskową jako prymusi ukończyli tacy 

Polacy, jak Wieńczysław Korewo [Koreywo?] – 1842, Franciszek Sokołowski (1835–

1866) –1853, Ludomir Pieńkowski – 1856, Dominik Felicjan Malecki (1841–1863) – 

1859, Wiktor Meysztowicz – 1866, Władysław Tomaszewicz (1820–1895)  1876, 

Ludomir Świętorzecki (ur. 1865) – 1884, Henryk Kochlewski – 189015. Prymusem 

Konstantynowskiej Szkoły Wojskowej w 1879 r. był Adam Nowosilski16.  

Prymusami Mikołajewskiej Szkoły Inżynieryjnej wiele razy byli Polacy, wśród nich: 

Walerian Illjaszewicz – 1845, Bolesław Kazimirski – 1850, Stanisław Rechniewski – 

1854, Adam Jocher (1833–1900) – 1855, Korneliusz Rechniewski – 1856, Alf 

Wrześniowski (zm. 1873) – 1858, Władysław Rudnicki – 1859, Kazimierz Jankowski i 

Stanisław Jasiukowicz – 1860, August Pociejko – 1861. W nietypowych okolicznościach 

prymusem Mikołajewskiej Szkoły Inżynieryjnej został Bolesław Jałowiecki (1850–

1917). W 1863 r., po wybuchu powstania styczniowego, postanowił się do niego 

przyłączyć i opuścił uczelnię. W drodze zachorował i dostał się do niewoli. Dzięki 

wstawiennictwu krewnych, książąt Trubeckich i Wołkońskich, przyjęto go z powrotem 

na uczelnię, którą miał ukończyć jako prymus w 1865 r. Na liście absolwentów można 

znaleźć jego nazwisko, lecz nie jako prymusa17. 

Również wśród absolwentów Morskiego Korpusu można odnaleźć wielu Polaków. 

Do lat trzydziestych XIX w. było ich niewielu, jednak z czasem ich liczba rosła. Wśród 

nich wymienić należy: Henryka Cywińskiego (1855–1938), Aleksandra Iwaszkiewicza 

(1880–1926), Wacława Kłoczkowskiego (1873–1930), Kazimierza Porębskiego (1872–

                                                 
14 Zob. CAW: Akta personalne gen. Modesta Romiszewskiego, sygn. Ap. 6006; Пажеский Его 
Императорского Величества Корпус за сто лет 1802–1902, Сост. Д. М. Левшин, t. 2, Aneks nr 18: 
Имена воспитанников-отличников, занесенные на мемориальные доски в Белом Зале, Петербург 
1902 (reprint: Санкт-Петербург 2011), s. 411–414. 
15 Zob. Список генералам по старшинству, Санкт-Петербург 1801–1916. Zestawienia po: 1 I 1905, 4 
VII 1907, 1 VII 1909, 1 I 1910; А. Н. Петров, Исторический очерк Павловского военного училища, 
Павловского кадетского корпуса и Императорского Военно-сиротского дома: 1798–1898, Петербург 
1898. 
16 CAW: Akta personalne gen. Adama Nowosilskiego, sygn. Ap. 1548; История „дворян” и 
„константиновцев”: 1807–1907, Санкт-Петербург 1908, s. 115. Reprint tego wydawnictwa: 
http://eknigi.org/voennaja_istorja/149754-istoriya-dvoran-i-konstsntinovcev-1807-1907.html. Wpisany 
jest jako Adam Nowosielski. 
17 М. С. Максимовский, Исторический очерк развития Главного Инженерного Училища 1819–1869, 
Санкт-Петербург 1869, Aneksy, s. 157, 175–180; M. Jałowiecki, Na skraju Imperium i inne wspomnienia, 
Warszawa 2012, s. 32–33; C. Brzoza, K. Stepan, Posłowie polscy w parlamencie rosyjskim 1906–1917. 
Słownik biograficzny, Warszawa 2001, s. 88–91. 

http://eknigi.org/voennaja_istorja/149754-istoriya-dvoran-i-konstsntinovcev-1807-1907.html
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1933), Mamerta Stankiewicza (1889–1939), Jerzego Wołkowickiego (1883–1983) i 

wielu innych18. 

Pełne wyższe wykształcenie wojskowe można było zdobyć tylko w jednej akademii 

wojskowej. Gwarantowało to także szybszą i większą karierę. Pierwszą akademią 

wojskową w Rosji była powstała 1832 r. Nikołajewska Cesarska Akademia Sztabu 

Generalnego (ASG). Następne uczelnie tego szczebla tworzono w późniejszych latach na 

potrzeby poszczególnych rodzajów wojsk. 

Każda uczelnia wojskowa (szkoły specjalistyczne i akademie) składała się z dwóch 

klas: starszej i młodszej. Przy ASG, Akademii Artyleryjskiej i Akademii Inżynieryjnej 

istniały dodatkowe półroczne kursy uzupełniające, które przeznaczone były głównie na 

zajęcia praktyczne. Ich ukończenie było konieczne przed objęciem stanowisk w Sztabie 

Generalnym lub w zarządach różnych rodzajów wojsk. Dla Wydziału Geodezji kurs 

uzupełniający istniał przy Nikołajewskim Głównym Obserwatorium Astronomicznym19. 

Informację o naborze do akademii wojskowej ogłaszano w specjalnych okólnikach 

Sztabu Głównego, w których określano obowiązujący na egzaminach wstępnych zakres 

materiału. Oficerowie chcący przystąpić do egzaminów na akademię wojskową musieli 

uzyskać pozytywną opinię przełożonych. Z grupy potencjalnych kandydatów przełożeni 

wybierali tych, którzy wyróżniali się w służbie liniowej20.  

Egzaminy wstępne do akademii były dwustopniowe: egzaminy pierwszego stopnia 

przeprowadzano w czerwcu w siedzibach sztabów okręgów wojskowych, natomiast 

drugiego stopnia odbywały się w sierpniu w akademii. Egzaminy wstępne każdego 

szczebla trwały po dwa tygodnie, a w wyznaczonych terminach odbywały się egzaminy z 

poszczególnych przedmiotów. W ciągu całej służby wojskowej egzaminy wstępne na 

akademię wojskową można było zdawać tylko dwa razy21. 

Podczas egzaminów zdający oficerowie przechodzili ostrą selekcję. W 1895 r. do 

egzaminów do ASG w pierwszym etapie w okręgach wojskowych podeszło około 1,5 tys. 

oficerów. Do drugiego etapu, w akademii, zakwalifikowało się ich około 400–500, 

                                                 
18 Zob. Ф. Ф. Веселаго, Очерк истории Морского Кадетского корпуса с приложением списка 
воспитанников за 100 лет, Санкт-Петербург 1852, tu: Список воспитанников Морского Кадетского 
корпуса, произведенных в офицеры в продолжении 100 лет; A. Zbierski, M. Cieślak, L. Trawicki, Udział 
Polaków w wojnie rosyjsko-japońskiej na morzu w latach 1904–1905, Gdańsk 2000. 
19 СВП 1869, ks. XV, art. 5. 
20 СВП 1869, ks. XV, art. 16–20; Положение о Николаевской Академии Генерального штаба, Петербург 
1880, s. 3; A. Ignatjew, Pięćdziesiąt lat w szeregu, Warszawa 1957, t. 1, s. 134; А. И. Деникин, Путь 
русского офицера, Москва 1990, s. 58–59. 
21 СВП 1869, ks. XV, art. 13, 19–20; J. Dowbor-Muśnicki, Moje wspomnienia, Warszawa 1935, s. 46–50. 
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natomiast tylko 140–150 osób przeszło pomyślnie rekrutację. Na trzeci rok 

(dodatkowy) kwalifikowało się około 100 osób, z których tylko 50 zaliczono w poczet 

oficerów Sztabu Generalnego22. 

Limity przyjętych do akademii osób były niewielkie. Rocznie przyjmowano do: 

- ASG nie więcej niż 50 oficerów i 10 na Wydział Geodezji, 

- Akademii Artyleryjskiej nie więcej niż 30 oficerów, 

- Akademii Inżynieryjnej nie więcej niż 35 oficerów, 

- Akademii Prawnej nie więcej niż 2523. 

Z czasem ta liczba przyjętych ulegała zwiększeniu, co wiązało się z rozbudową szkół i 

zwiększonymi potrzebami armii.  

Zgodnie z obowiązującymi w Rosji przepisami Polakom utrudniano podjęcie 

studiów w akademiach wojskowych. Było to spowodowane dużą liczbą absolwentów i 

słuchaczy akademii (Sztabu Generalnego, Inżynieryjnej i Artyleryjskiej) biorących udział 

w powstaniu styczniowym w 1863 r. Ci, którzy w późniejszym okresie składali podania 

o możliwość wstąpienia do ASG, otrzymywali odpowiedź, że katolicy (urodzeni w 

Kongresówce) do Akademii „chwilowo” wstępu nie mają. Jednym ze sposobów 

ominięcia tego przepisu była zmiana wyznania na inne niż katolickie. Przeważnie 

zmieniano wyznanie na protestanckie, co przed przystąpieniem do egzaminów do ASG 

zrobił między innymi Józef Dowbor-Muśnicki24. Najprawdopodobniej zastosował 

metodę swego starszego brata Konstantego (1857–1931), który w 1892 r. ukończył 

Akademię Prawną, jednak w spisach generałów figurował jako protestant, a nie 

katolik25. 

W akademiach wojskowych najwięcej Polaków było w latach pięćdziesiątych i na 

początku sześćdziesiątych XIX w. W wielu przypadkach byli oni jednymi z najlepszych 

słuchaczy, a nierzadko prymusami26. Niektórzy pamiętnikarze pisali, że na korytarzach 

tych uczelni częściej słyszało się język polski niż rosyjski. Panujący w tym czasie 

                                                 
22 J. Dowbor-Muśnicki, dz. cyt., s. 47; А. И. Деникин, dz. cyt., s. 59. 
23 СВП 1869, ks. XV, art. 14. 
24 J. Dowbor-Muśnicki, dz. cyt., s. 44.  
25 Por. CAW: Akta gen. Konstantego Dowbora-Muśnickiego, sygn. Ap. 5946; Список генералам по 
старшинству, Санкт-Петербург 1801–1916. Zestawienie z 4 lipca 1907 r., cz. 1, Петербург 1907, s. 643. 
26 Zob. Н. П. Глиноецкий, Исторический очерк Николаевской Академии Генерального Штаба, 
Петербург 1882; История „дворян” и „константиновцев”: 1807–1907, Санкт-Петербург 1908; М. С. 
Максимовский, dz. cyt. 
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Aleksander II miał darzyć dużą sympatią polskich słuchaczy tych szkół, a nawet zwracał 

się do nich często w języku polskim27. 

Wśród Polaków, którzy ukończyli akademie wojskowe, byli: 

- Akademię Sztabu Generalnego: Jan Borkowski (1831– po 1890), January Cichowicz (ur. 

1871), Włodzimierz Dobrowolski (1834–1877), Józef Dowbor-Muśnicki, Wacław 

Dziewanowski (1870–1944), Eugeniusz de Henning-Michaelis (1863–1939), Mikołaj 

Glinojecki, Witold Hurczyn, Władysław Romiszewski (1818–1907), Stanisław Rylke 

(1843–1899), Hieronim Stebnicki (1832–1897), Jan Stella-Sawicki (1831-1911), 

Edmund Świdziński (1848–1919), Józef Żyliński (1834–1921), Edward Żyrzyński. 

- Akademię Artylerii: Michał Godlewski (ur. 1875), Jan Jacyna (1861–1930), Tadeusz 

Jastrzębski (1877–1949), Antoni Kaczyński (1874–1925), Edward Kowerski (1837–

1916), Antoni Markiewicz (ur. 1860), Kazimierz Pławski (1877–1969), Romuald 

Wołyncewicz (1878–1929), Józef Zawadowski, 

- Akademię Inżynieryjną: Aleksander Antonowicz (1852–1932), Kazimierz Dubicki, 

Wojciech Falewicz (1863–1935), Wiktor Gawroński (1863–1946), Adam Jocher, Cezar 

Kiui [Cui] (1835–1918), Władysław Koziełł-Poklewski (1866–1921), Ignacy Kuczewski 

(1848–1936), Stanisław Rudnicki (1851–1925), Czesław Rybiński (1872–1928), Jan 

Wroczyński (1876–1945), Stanisław Żyliński (1838–1901), 

- Akademię Prawniczą: Kajetan Afanasowicz (ur. 1854), Paweł Chrzanowski (1846–

1914), Konstanty Dowbor-Muśnicki, Marcin Gabriałowicz, Bronisław Ginejko (ur. 1857), 

Leon Iwanowski (1869–1943), Witold Koreywo (ur. 1859), Piotr Koreywo (1856–1923), 

Olgierd Szczerbowicz-Wieczór, Modest Romiszewski, Jan Roszkowski (1855–1926), 

Henryk Rylke (1845–1917), Władysław Tomaszewicz, Aleksander Wojewódzki, 

- Akademię Intendentury: Piotr Łokucijewski (1872–1944), Józef Wencel (1874–1943). 

Zdecydowana większość z wymienionych wyżej osób była wyznania katolickiego, kilka 

protestanckiego (w tym także po konwersji wyznaniowej), a parę było wyznania 

prawosławnego. Część z nich służyła po 1918 r. w Wojsku Polskim. 

Ukończenie akademii wojskowej otwierało drzwi do kariery w wojsku. 

Uzyskiwano najwyższe formalne kwalifikacje, przeważnie wyznaczenie na nowe 

stanowisko służbowe, awans na kolejny stopień wojskowy oraz ciekawszą pracę. 

Gwarantowało to także stabilną pozycję zawodową, a co za tym idzie – polepszenie 

sytuacji materialnej.  

                                                 
27 M. Jałowiecki, dz. cyt., s. 32.  
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Życie codzienne uczelni wojskowych było szczegółowo regulowane przepisami i 

regulaminami. Porządek dnia przedstawiał się przeważnie następująco: 7.00–8.00 – 

pobudka, mycie, ścielenie łóżek, czyszczenie umundurowania i modlitwa; 8.00–9.00 – 

powtórzenie lekcji; 9.00–12.00 – zajęcia w klasach; 12.00–12.30 – śniadanie i długa 

przerwa; 12.30–14.00 – zajęcia w klasach; 14.00–15.15 – gimnastyka i odpoczynek; 

15.15–16.00 – obiad; 16.00–17.00 – odpoczynek; 17.00–19.00 – odrabianie prac 

domowych; 19.00–20.00 – gry i zabawy poza klasami; 20.00–20.30 – przygotowanie do 

kolacji i kolacja; 21.00 – capstrzyk dla klas młodszych; 22.00 – capstrzyk dla klas 

starszych. Do przedstawionego porządku dnia każda szkoła mogła wnieść pewne 

zmiany, które uważano za stosowne. 

W szkołach panowała surowa dyscyplina, która nie zawsze była dobrze 

przyjmowana przez wychowanków lub słuchaczy. Większy margines swobody 

dopuszczano tylko w akademiach wojskowych, lecz i tam rażące naruszenia dyscypliny 

były surowo karane. Szeroki wachlarz kar zaczynał się na upomnieniu, a kończył na 

karnym wydaleniu ze szkoły. 

Polacy kształcący się w szkołach rosyjskich regularnie bywali na nabożeństwach w 

kościołach rzymskokatolickich, np. w Petersburgu zbierali się w kościele św. Katarzyny. 

Można ich było spotkać także w domach bogatszych i ważniejszych rodaków. Niekiedy 

zdarzało się, że oficerowie Polacy brali udział w akcjach filantropijnych 

przeprowadzanych przez organizacje katolickie28. 

Polacy na pierwszym etapie kształcenia, wybierając korpus kadetów (gimnazjum 

wojskowe), kierowali się odległością tych szkół od domu rodzinnego. Brano również 

pod uwagę obecność rodziny w mieście nauki oraz polskiej diaspory. Szkoły 

petersburskie miały dużą przewagę nad innymi uczelniami wojskowymi w Cesarstwie 

Rosyjskim, ponieważ prócz stołeczności miasta oferowały lepsze warunki bytowe oraz 

lepsze perspektywy na rozwój kariery wojskowej. Wszystkie uczelnie wojskowe 

Petersburga miały starszeństwo w stosunku do analogicznych szkół w kraju. 

W drugiej połowie XIX i na początku XX w. Polacy wybierający karierę wojskową w 

armii zaborczej stawali przed problemem, którego rozwiązanie nie było proste. Podjęcie 

wspomnianej decyzji było poprzedzone długimi naradami rodziców lub opiekunów, i 

konsultowane z dalszymi krewnymi i znajomymi. Rozpatrywano wówczas wszystkie 

                                                 
28 Z. Łukawski, Ludność polska w Rosji 1864–1914, Wrocław 1978, s. 52; M. Jałowiecki, dz. cyt., s. 48–49, 
100–101; M. Stankiewicz, dz. cyt., s. 70–71. 



 

12 
 

„za” i „przeciw”, a młoda osoba, o której losie decydowano, nie zawsze była zadowolona 

z powziętej wówczas decyzji. W takich kalkulacjach rozpatrywano położenie materialne 

rodziny, możliwość zdobycia wykształcenia i ponoszone w tym czasie koszty, późniejszą 

pracę zawodową itp. Uwzględniano także obowiązujące normy prawne. Do tych 

wymiernych czynników należałoby dołączyć także czynniki niewymierne, takie jak 

tradycje rodzinne (w tym powstańcze), opinię rodziny i otoczenia, a nawet 

zainteresowania samego kandydata. Dopiero po uwzględnieniu wyżej wymienionych 

czynników, listę tę można poszerzyć także o inne elementy, podejmowano decyzję o 

wstąpieniu do szkoły wojskowej. 

Obecnie trudno jest ustalić liczbę Polaków pobierających nauki w szkołach 

wojskowych Petersburga w XIX i na początku XX w. Ostrożne szacunki mogą mówić o 

kilkudziesięciu, a nawet kilkuset osobach rocznie. Jednak ogólniejsze wnioski wymagają 

jeszcze wielu żmudnych badań. 

 

 


