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ZJAZDY ABSOLWENTÓW

Wiele tysięcy absolwentów opuściło mury naszej Szko-
ły przez ponad 90 lat jej istnienia. Rozjechali się po Polsce, po 
świecie pełniąc różne zawody, stawiając czoła różnym wyzwa-
niom osobistych losów, ale wszystkich nas łączy jedno – pamięć 
o „Zanie”. Świadczą o tym przysyłane nieraz z daleka kartki z po-
zdrowieniami do dyrekcji Szkoły, do przyjaciół ze szkolnej ławki. 
Dowodem na to, że jeszcze żyją w nas wspomnienia profesorów, 
kolegów, tysiąca szkolnych zdarzeń, naszej matury jest obecność 
dawnych uczniów naszego Liceum na Zjazdach Absolwentów.

To już wieloletnia tradycja, że co 5 lat, regularnie odbywają się 
Zjazdy Absolwentów Liceum im. Tomasza Zana w Pruszkowie, 
a na nich… upływający czas sprawił, że nieraz trudno w siwiejącej, 
pulchnej pani rozpoznać dawną dziewczynę z długimi warkoczami, 
czy odnaleźć klasowego „rozrabiakę” w schylonej postaci z lasecz-
ką. Ale odnajdujemy się, snujemy długie rozmowy pełne serdecz-
nych wspomnień i radości, że mogliśmy spotkać się po latach.

Zjazdy Absolwentów najczęściej są organizowane w Szkole, tym 
ciasnym, starym budynku, który głęboko wrósł w pejzaż Pruszkowa 
i pokłady naszej pamięci – „Sala Pompejańska”, wąskie korytarze 
i schody, mały sekretariat z zawsze życzliwą obsługą, napawający 
trwogą gabinet dyrektora – jak miło to wszystko jeszcze raz zo-
baczyć! Było tych zjazdów już osiem, za dwa lata spotkamy się 
na dziewiątym.

Pierwszy Zjazd odbył się dopiero na 40-lecie Szkoły w 1961 
roku i na nim kolega Leon Kalinowski zaproponował powstanie 
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Przygotowania do III Zjazdu –1986 rok.

Koła Absolwentów, a uchwała o powstaniu Towarzystwa Ab-
solwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum 
im. Tomasza Zana w Pruszkowie podjęta została później przez 
uczestników drugiego Zjazdu w 1981 roku. Z racji tego jubileuszu 
ufundowano dwie tablice: upamiętniającą Profesorów i Absol-
wentów naszej Szkoły, którzy zginęli podczas II wojny światowej 
i drugą dla naszego profesora Bohdana Zielińskiego, założyciela 
i dyrektora Tajnych Kompletów Nauczania w czasie okupacji, bo 
jak wiemy szkoły średnie ogólnokształcące były wtedy zamknięte 
przez Niemców. Z nauki na tych Kompletach korzystała nasza 
młodzież przez cały czas wojny, były dobrze zorganizowane, 
nawet odbywały się na nich egzaminy maturalne.

Każdy uczestnik II Zjazdu otrzymał specjalne wydanie „Prze-
glądu Pruszkowskiego”, całkowicie poświęconego Liceum Zana, 
w którym została przedstawiona historia naszej Szkoły opracowana 
przez Panią prof. Aleksandrę Gruszczyńską-Grzymską i dwie ab-
solwentki – Zofię Chmurową i Danutę Kwiatkowską.

Trzeci Zjazd Absolwentów w 1986 roku upamiętnił 65-lecie 
Szkoły 
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Czwarty Zjazd w 1991 roku to już 70-lecie „Zana” i z tej oka-
zji wydano na łamach „Przeglądu Pruszkowskiego” nr 1/1991 
wspomnienia Profesorów i Absolwentów dotyczące lat spędzonych 
w naszej Szkole. 

III Zjazd –1986 rok.

IV Zjazd –1991 rok.
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Kolejny, piąty już Zjazd Absolwentów odbył się w 1996 roku i na tę 
75 rocznicę powstania Szkoły odsłonięto tablicę poświęconą pamięci 
zasłużonych profesorów, Stanisławy Ostrowskiej – wspaniałej polo-
nistki, która uczyła języka ojczystego od początku powstania naszej 
Szkoły przez kilkadziesiąt lat do czasu przejścia na emeryturę i Leona 
Ostrowskiego – matematyka, dyrektora „Zana” przed wojną.

IV Zjazd –1991 rok.

V Zjazd, 1996 rok – Dary Ołta-
rza, Danuta Parys podaje chleb.
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V Zjazd, 1996 rok,  absolwenci – Narcyza Janik i Adam Sybilski składają Dary 
Ołtarza w czasie mszy św.

V Zjazd, 1996 rok – składanie 
kwiatów pod tablicą prof. Bohdana 
Zielińskiego.
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V Zjazd, 1996 rok – ks. prof. Wojciech Tabaczyński i ks. prałat Jó-
zef Podstawka, odsłonięcie i poświęcenie tablicy ku czci Stanisławy 
i Leona Ostrowskich. 

V Zjazd, 1996 rok – przy sztan-
darze Sodalicji Mariańskiej 
naszej szkoły, stoją od lewej:  
kol. Zbińkowska, kol. Łosiewicz, 
kol. Kurc.
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V Zjazd, 1996 rok – Wojciech Młynarski i dyr. Stefan Gierwatowski

V Zjazd, 1996 rok – Wojciech Młynarski z młodzieżą.
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Jubileusz 80-lecia Liceum uczcił szósty Zjazd w 2001 roku pa-
miątkowym znaczkiem i wspomnieniami naszych Profesorów i Ab-
solwentów umieszczonymi na kartach Przeglądu Pruszkowskiego.

VI Zjazd, 80-lecie Szkoły, 2001 rok.

VII Zjazd, 85-lecie Szkoły, 2006 rok – na dziedzińcu szkoły, są z nami pani 
starosta Elżbieta Smolińska i pan prezydent Jan Starzyński.
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VII Zjazd, 85-lecie Szkoły, 2006 rok – kol. Irena Horban i kol. Barbara 
Ratyńska.

Siódmy Zjazd Absolwentów w 2006 roku przyniósł Szkole 
od dawna oczekiwane popiersie Tomasza Zana. Oczekiwane, bo 
jeszcze w tekście I Statutu Towarzystwa jest wzmianka o zbieraniu 
funduszy na pomnik naszego patrona. Przedsięwzięcie to wyma-
gało wielkiego wysiłku i zaangażowania ówczesnego Zarządu 
Towarzystwa, dziękujemy, że jego determinacja pozwoliła osią-
gnąć cel. Zostały też wydane dwie książki dotyczące środowiska 
zanowskiego: I tom zatytułowany „My – zaniacy”, gdzie absol-
wenci opisywali swoje dzieje życiowe i tomik wierszy „Zaniacy 
z poezją pod rękę”.

Na wielki jubileusz 90-lecia Szkoły Mennica Śląska wybiła 
pamiątkowy Medal trwale przypominający tę rocznicę. Wydano 
też II tom książki „My – Zaniacy” i II tomik poetyckiej twórczości 
absolwentów „Zaniacy z poezją pod rękę”.
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25 lat Towarzystwa Absolwentów, 2010 rok – pan prezydent Andrzej Króli-
kowski i kol. Irena Horban

25 lat Towarzystwa Absolwentów, 2010 rok.
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VIII Zjazd Absolwentów, 90-lecie szkoły, 2011 rok (fot. Tomasz Malczyk).

VIII Zjazd Absolwentów, 90-lecie szkoły, 2011 rok (fot. Tomasz Malczyk).
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VIII Zjazd Absolwentów, 90-lecie szkoły, 2011 rok (fot. Tomasz Malczyk).

VIII Zjazd Absolwentów, 90-lecie szkoły, 2011 rok (fot. Tomasz Malczyk).
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Każdy Zjazd przynosi jakąś pamiątkę, która pozwala ocalić 
od zapomnienia czas naszej młodości dobrze przeżytej w murach 
„Zana”. Co przygotujemy na 95 jubileusz Szkoły? Za wcześnie na 
odpowiedź, jeszcze mamy dwa lata do tej rocznicy, które szybko 
miną i znów zaniacy będą razem. 


