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WŁADYSŁAW STOCHLAK
Matura 1925

      To, co zostało – niewyraźna mglistość,
     A co przepadło – jako rzeczywistość!

PIERWSI MATURZYŚCI

[O pierwszej maturze w naszej szkole pisaliśmy już kilka razy 
– wspomnienie kol. Władysława Stochlaka drukowaliśmy w „Prze-
glądzie Pruszkowskim” nr 1/2001, wydanym dla uczczenia 80-lecia 
gimnazjum i liceum im. T. Zana. Nie będziemy drukować całych 
wspomnień, ale część warto przypomnieć – I.H.]

(…) W 1925 roku odbył się pierwszy egzamin maturalny, któ-
remu przewodniczył pierwszy dyrektor Gimnazjum – pan Woyda. 
Do egzaminu pisemnego dopuszczono 10 osób. Trzy osoby odpadły 
(…) Składaliśmy 5 egzaminów pisemnych: język polski, język 
obcy, 2 egzaminy z matematyki (algebra z matematyką analityczną 
oraz stereometria z trygonometrią) i z fizyki. Ponadto 9 egzaminów 
ustnych. Zdawałem egzamin ustny jedynie z fizyki i matematyki, 
z pozostałych zostałem zwolniony. (…)

Zakończenie roku szkolnego 1924/25 odbyło się bardzo uroczyś-
cie: wręczenie matur (pierwsze w dziejach Pruszkowa) połączono 
z poświęceniem sztandaru. Wieczorem odbył się bal maturalny 
z udziałem władz miasta. (…)

W latach 1921 – 1925, kiedy uczęszczałem do Gimnazjum, 
skład Rady Pedagogicznej był następujący: dyrektor Jakubowski 
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Matura Władysława Stochlaka, 1925 rok.
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– polonista (przydomek „Faraon”), p. Jastrzębska – historyczka,  
p. Dornfest – germanista (przydomek „Liebkino”), p. Leon Ostrow-
ski – matematyk (przydomek „Baran”), p. Wieczorkiewicz – fizyk, 
p. Mikulski – geograf (przydomek „Trąbka”).

Z kolegów z klasy VIII pamiętam: koleżankę Gajkowiczównę, L. 
Hejmanowskiego, R. Krygiera (Był lekarzem – pediatrą – do końca 
bywał na spotkaniach w Zanie, grób jego znajduje się na cmentarzu 
pruszkowskim). Fr. Lubomirskiego, kol. Makowskiego [inżynier – 
też spotykał się z nami – jego grób także znajduje się na cmentarzu 
w Pruszkowie – I.H.], St. Mitrowskiego, J. Ożdżyńskiego [zamor-
dowany w obozie – I.H.], Szustakiewicza, Zielińskiego (przydomek 
„Sześcian”) i ja (przydomek „Sówka). Ówczesne metody nauczania 
były twarde i nie tak wydoskonalone jak obecnie. (...)

(…) Stawiano natomiast wychowankom wysokie wymagania 
w zakresie nauki i realizowano je rygorystycznie. Nie brano w ra-
chubę przemęczenia, słabego przygotowania. „Klasówki” sypały 
się często, po dwie – trzy nieraz dziennie, gdyż poczynaniom dy-
daktycznym nie towarzyszyła zasada gradacji wysiłku intelektu-
alnego. Bezwzględnie egzekwowane opanowanie materiału było 
warunkiem sine qua non pobytu ucznia w szkole. (…) 

Element rygoru wychowawczego istniał niezawodnie w ów-
czesnym systemie pedagogicznym i potęgował się jeszcze w za-
leżności od indywidualnych cech charakteru szkoły, jego osobis-
tych predyspozycji wychowawczych, nastawienia do młodzieży 
i ambicji zawodowych. Pruszkowskie gimnazjum mogło chlubić 
się osiągnięciami zarówno w dziedzinie poziomu nauczania jak 
i wychowania. Godzi się to obiektywnie stwierdzić, że promie-
niowanie ideałów dydaktyczno-pedagogicznych ograniczało się 
do zbyt ciasnego kręgu. (…) Nasza, od siódmej klasy, zgrana i do-
brana grupa opanowywała zwycięsko nie tylko wszelkie trudności 
związane z przyswajaniem wiadomości związanych z programem, 
ale pod wpływem chęci zdobywania wiedzy w szerszym zakresie, 
rwała się do studiów dodatkowych. (…)
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Nasi wychowawcy musieli niejednokrotnie stawiać czoło sytu-
acjom nietypowym, czasem niebezpiecznym, co wynikało z naszej 
nieposkromionej chęci płatania psikusów. 

Pamiętam, jak w szóstej klasie na lekcji chemii ktoś wrzucił 
probówkę z kwasem pruskim do kosza ze śmieciami. Zrobiło się 
zamieszanie, dym, swąd – istny przedsionek piekieł! Chemik kazał 
otworzyć okna, uczniowie, bardziej udając panikę, niż autentycznie 
przestraszeni, uciekli w  popłochu z  klasy. Lekcja przepadła, a o to 
właśnie chodziło! Innym razem lekcja chemii (która nadawała się, 
jak żadna inna, do robienia kawałów) była teatrem wypadku, który 
mógł okazać się niebezpieczny. Ktoś z uczniów włożył do kałama-
rza okruch sodu. Dał się słyszeć syk, huk i błysk rozświetlił klasę. 
Na szczęście nic się nikomu nie stało, jedynie na suficie osiadła 
czarna plama z atramentu. Pilne poszukiwania sprawcy nie dały 
rezultatu. (…) 

Nie tylko jednak same kawały absorbowały nas w owym czasie. 
Zajmowały nas także i sprawy poważne. Przeszło tydzień trwały 
dyskusje w ósmej klasie, jakie hasło umieścić na sztandarze szkol-
nym. Zaproponowane przeze mnie „Nauką dźwignijmy ducha” 
zostało uzupełnione przez klasę, przybierając w ostateczności na-
stępujące brzmienie: 
Nauką i cnotą dźwignijmy ducha.
Chciałbym, aby ta dewiza pozostała na zawsze na sztandarze 

naszej szkoły i aby miała uzasadnienie.

[Na rewersie starego sztandaru widniał wizerunek Matki Bo-
skiej, z wiadomych powodów usunięty po wojnie. Na nowym 
sztandarze wypisana jest nowa dewiza: Ojczyzna Nauka Cnota. 
Sądzę jednak, obserwując losy i poczynania naszych absolwen-
tów, że możemy być pewni, iż dewiza, wymyślona przez naszych 
kolegów w 1925 roku ma uzasadnienie – I.H.]
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Stary sztandar

Nowy sztandar


