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JACEK RYSZARD PRZYGODZKI1

Lata 1945/46 – 1948

TYLKO DWA I PÓŁ ROKU

Nietypowo rozpocząłem naukę „u Zana” i nietypowo zmieniłem 
tę szkołę na Liceum im. Mickiewicza. Patronami obydwu szkół 
byli romantycy, można więc żartować, że niewiele się zmieniło 
i pozostałem nadal pod wpływem romantyków. Poważnie rzecz 
biorąc trzeba powiedzieć, że w obydwu szkołach dominowała 
dobra przedwojenna kadra pedagogów, a programy też były jesz-
cze przedwojenne i obie szkoły dobrze kształciły, ale Tomaszowi 
zawdzięczam więcej niż Adamowi. 

Rozpocząłem naukę w połowie roku szkolnego 1945/46, ponieważ 
w lutym przeprowadziliśmy się z Piotrkowa Trybunalskiego – pragnę-
liśmy być bliżej Warszawy. Mama wynajęła sublokatorski pokój przy 
ul. Klonowej (obecnie Daszyńskiego), bo do naszego warszawskiego 
mieszkania nie można było wrócić – było dokładnie wypalone. 

Przydzielono mnie do klasy II B z językiem niemieckim. W szko-
le, do której uczęszczałem w Piotrkowie uczyłem się francuskiego, 
dołączono mnie więc do nielicznej grupy, którą uczyła p. Mary-
nowska. W klasie przyjęto mnie „jak psa w studni”. Nie znaczy to, 
że mi ktoś dokuczał, ale wyraźnie odczuwałem, że nie traktowano 
mnie jak swego. Inni znali się ze szkoły powszechnej lub mieszkali 
blisko i bawili się razem od dziecka, a ja byłem obcy.

Tylko jeden z kolegów, Heniek Pecyna, podjął próbę nawiązania 
koleżeńskich stosunków. Wynikało to chyba z jego postawy harce-
rza życzliwego całemu światu. Później, gdy w czasie zimowiska 
szkolnego w Karpaczu mieszkaliśmy w jednym pokoju, powstała 
trwała przyjaźń. 
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Przy zmianie szkoły natrafiłem tylko na jedną trudność. Pani 
Alina Żarska, ucząca języka łacińskiego była bardzo wymagają-
ca, uczyła świetnie – nic dziwnego, że musiałem poświęcać wię-
cej pracy, by wyrównać braki. Mama przypomniała sobie swoje 
wiadomości z pensji i przepytywała mnie z deklinacji i słówek. 
Z perspektywy czasu uważałem, że bardzo mi się później przydała 
na studiach umiejętność forsownej nauki, gdy utworzyły się jakieś 
zaległości, lub materiał do przyswojenia był zbyt duży. 

Przypuszczam, że moja sytuacja wśród kolegów była dostrzega-
na przez grono pedagogiczne a zwłaszcza przez wychowawczynię 
panią Gawryłkiewicz, bo po zakończeniu roku szkolnego przenie-
siono mnie do klasy III D. Tu była inna atmosfera. Nie wiem, czy 
przyczyną było to że przeniesiono mnie z innej klasy tej samej 
szkoły (nie byłem więc przybyszem znikąd), czy uczniowie byli 
inni, bardziej koleżeńscy. Zaprzyjaźniłem się z Tadkiem Dajcze-
rem u którego bywałem w domu i który wciągnął mnie do Koła 
Ministrantów przy parafii św. Kazimierza. 

Ważnym dla mnie faktem okazała się zmiana nauczyciela fizyki 
w czwartej klasie w trakcie drugiego okresu. Poprzednia nauczy-
cielka nie radziła sobie chyba z niczym. Otrzymałem niedostateczną 
ocenę na okres, a ona na pytanie Mamy zadane w trakcie wywiadów-
ki nie umiała odpowiedzieć dlaczego postawiła taki stopień. Rada 
Pedagogiczna zdecydowała się na nietypowy eksperyment. Zatrud-
niono dwóch studentów Politechniki. Jeden nich, elektryk Krystyn 
Sierakowski, uczył w naszej klasie i próbował z początku prowadzić 
lekcje w sposób klasyczny, z pytaniem i stawianiem stopni. W ten 
sposób nie mógłby zrealizować całego programu ze względu na 
zaległości. Wobec tego pozwolono mu na eksperyment. Przez cały 
trzeci okres nie pytał, tylko wykładał i rozwiązywał z nami zadania, 
po czym nastąpiło zaliczenie. W czwartym okresie powtórzyło się to 
samo z tym jednak, że zaliczenie dotyczyło materiału z całego roku. 
Nie był to system przyjęty w szkole, a raczej przeniesiony z uczelni. 
Nigdy tak dobrze nie miałem opanowanego materiału jak wtedy i to 
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było ostateczną przyczyną wyboru kierunku studiów. Postanowiłem, 
że za dwa lata będę na Wydziale Elektrycznym. 

Po zakończeniu nauki w gimnazjum przeniosłem się do War-
szawy. Powodem była następująca ocena sytuacji. 

Miałem zamiar studiować na Politechnice Warszawskiej. Aby 
być przyjętym nie wystarczało wtedy zdać dobrze egzamin wstępny. 
Trzeba było przejść przez weryfikację ideologiczną. Jako pochodzą-
cy z niewłaściwej warstwy społecznej określanej jako inteligencja 
pracująca mogłem być odrzucony z tego powodu. Tego nie dało 
się uniknąć. Poza tym brano jeszcze pod uwagę opinię wystawianą 
przez partyjne czynniki w szkole i tego można było uniknąć, bo 
w nowej szkole mnie nie znano. 

U Zana dyrektorem był wtedy Ogłoblin. Niektórzy nauczyciele 
opuszczali szkołę z jego powodu, a  moja Mama obawiała się, że 
opinia wysłana na uczelnię spowoduje odrzucenie mojego podania 
bez względu na wynik egzaminu wstępnego. Przekonałem się, że 
obawy Mamy nie były bezpodstawne, gdy dwa lata później na-
zwisko Heńka Pecyny zostało skreślone na liście wywieszonej na 
drzwiach sali egzaminacyjnej mimo że spełniał warunki dopusz-
czenia do egzaminu wstępnego. Powodem była dodatkowa opinia 
przysłana przez szkolne ZMP. 

Tak więc nietypowo zacząłem naukę w połowie roku szklonego 
i nietypowo opuściłem szkołę. Ten okres trwał tylko 2,5 roku był 
jednak dla mnie bardzo ważny. Szkoła nie tylko uczyła, ale także 
wychowywała. Służyły temu różne działania. 

Do działań prowadzonych przez szkołę zaliczam częste wyjazdy 
do teatru. Najlepiej pamiętam Teatr Polski, prawie nie zniszczony 
w czasie wojny i realizujący najlepszy repertuar. Poznawaliśmy 
sztuki zaliczane do polskiej klasyki jak Lilla Weneda, Balladyna, 
Fantazy. W sztuce „Las” Ostrowskiego2 można znaleźć takie zda-
nie: Ja czuję jak Szyller, a on jak urzędniczyna... Teatr może służyć 
temu, byśmy myśleli jak Słowacki czy Wyspiański, a nie tak jak 
nam nakażą urzędnicy i media. 
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Z organizacji popieranych przez nauczycieli, chociaż mają-
cych swoje zwierzchnictwo poza szkołą, znaczącą działalność 
prowadziły Harcerstwo i Sodalicja Mariańska. Do Harcerstwa 
nie należałem ponieważ zraziłem się do harcerzy w poprzedniej 
szkole, a tu nikt nie zaproponował mi wstąpienia. Drużyna była 
dobra i warto było należeć, ale tę szansę straciłem. Pozostała mi 
tylko znajomość ideałów harcerskich. 

Do Sodalicji skierował mnie ks. Wacław Her, mój kateche-
ta. Moderatorem był ks. Witold Fultyn, który zorganizował nas 
w dwóch sekcjach: ideologicznej i artystycznej. Dziewczęta stano-
wiły grupę oddzielną, z którą spotykaliśmy się na nabożeństwach 
i przy okazji organizacji przedstawień. Zwykłe zebrania odbywały 
się osobno. Moderator zajmował się nami, ale w zasadzie zebrania 
prowadził prezes. Później przyszło mi do głowy, iż realizowano tu 
zasadę przyjętą w harcerstwie, że młodzież wychowuje młodzież. 
Zapamiętałem z tych zebrań dwie rzeczy: pisarze katoliccy prze-
wyższają swoich ideologicznych przeciwników i piszą prawdę. 
Myślę, że działało to jak szczepionka przeciw aplikowanej nam 
indoktrynacji. Sekcja artystyczna była zajęta głównie przygoto-
wywaniem przedstawień, które, podobnie jak próby, odbywały 
się w dolnym kościele. 

Obie te organizacje były liczne w szkole i sprzyjały nawią-
zywaniu między klasami kontaktów budowanych na wspólnych 
działaniach. Szczególnie obozy harcerskie łączyły uczniów z roż-
nych klas. W  ostatnim roku mojej nauki u Zana znałem wszystkie 
uczennice i uczniów z czterech klas równoległych, wszystkich 
z obydwu klas licealnych i wielu z klasy o  rok niższej. Kilka lat 
później już tak nie było. Sodalicja musiała zaprzestać działania 
w roku 1949, harcerstwo było przerabiane na czerwone harcer-
stwo według wzoru Komsomołu i przestało wychowywać, a ZMP 
wychowywało do powszechnego donosicielstwa co spowodowało, 
że zanikła dobra łączność między klasami. 
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Ja miałem szczęście być w szkole w jej świetnym okresie. 
Na koniec chcę wyjaśnić dlaczego niektóre koleżanki i koledzy 

nie zauważyli, że zniknąłem ze szkoły i w czasie zjazdów kole-
żeńskich spotykałem się z pytaniem: to ty nie zdawałeś matury 
z nami?

W czasie dwóch lat nauki w warszawskim liceum mieszka-
łem u swojej Cioci. Mama mieszkała dalej na Klonowej więc 
przyjeżdżałem do Pruszkowa na soboty i niedziele. Spotykałem 
koleżanki i kolegów na trasie Kościuszki – Prusa – Kraszewskiego 
i na szkolnej Mszy Św. w niedziele. 

W tym samym czasie klasy przemieszały się, ponieważ liceum 
było podzielone według typów na klasę humanistyczną i matema-
tyczno – fizyczną. Niektórzy spotykając mnie często przy różnych 
okazjach myśleli, że jestem po prostu w klasie innego typu. Była 
jeszcze jedna ważna przyczyna. Liceum im. A. Mickiewicza było 
liceum męskim, więc na szkolne zabawy przychodziłem do Zana. 
W szkole często urządzano zabawy taneczne. Mamy też dość czę-
sto pozwalały córkom przy różnych okazjach na organizowanie 
w domach wieczorków tanecznych z okazji imienin, Sylwestra 
i innych. 

Zabawy szkolne miały też aspekt wychowawczy. Uczono nas 
tańców polskich, dotąd pamiętam jakiś konkurs w wyniku którego 
miała być wybrana koleżanka najlepiej tańcząca kujawiaka. Oczy-
wiście należało pamiętać o tym, żeby zapraszać do tańca nie tylko 
sympatie ale też koleżanki siedzące pod ścianami. Dziewczęta 
zwykle lepiej od nas umiały tańczyć i cierpliwie nas uczyły. 

Mimo że znałem wiele Zaniaczek, nie poznałem wtedy swojej 
Żony, może dlatego że też zmieniła szkołę. Poznaliśmy się jednak 
później dzięki wspólnym kolegom od Zana. 

Był to czas gdy człowiek przestaje być dzieckiem i zmierza 
ku dojrzałości. Z tego okresu wyniosłem:

– solidne podstawy do dalszej nauki 
– początek formacji duchowej
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– wybór kierunku studiów, a więc i pracy zawodowej
– wiele znajomości i przyjaźni, które trwają do dziś a nawet 

owocują następnymi znajomościami z mieszkańcami Pruszkowa.

Chociaż utrzymuję kontakt z Liceum im. Mickiewicza, ale 
znacznie bliższe jest mi grono koleżanek i kolegów od Zana, 
a gdy z Żoną wspominany dawne czasy, to zawsze w tle jest 
Pruszków i Zan. 

1 mała matura 1948 (u Zana), rocznik maturalny 1950
2 Aleksander Nikołajewicz Ostrowski Las (1870)


