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50 lat Liceum im.Tadeusza Kościuszki 
Szkolnictwo w naszym mieście ma piękne i bogate tradycje. Mimo, że 

u zarania XX wieku Pruszków stanowił niewielką osadę, miał już własne 
placówki oświatowe, które wykształciły wielu wspaniałych, światłych ludzi. 

Ewenementem w skali miasta i zachodnich rubieży Warszawy stało się 
powołanie w 1921 roku dwóch szkół średnich: Gimnazjum im.Tomasza 
Zana oraz Technikum Mechanicznego. 

Warto podkreślić, że w tym czasie w Pruszkowie funkcjonowało już kil-
ka szkół powszechnych. Początki tych placówek sięgają XIX wieku. 

Należy do nich Szkoła Elementarna założona w 1885 roku. Jej funda-
torami byli: Antoni hr. Potulicki oraz Zarząd Towarzystwa Aukcyjnego Fa-
bryki Ołówków „St. Majewski". 

Budynek, który placówka otrzymała w 1905 roku, został po odzyska-
niu niepodległości rozbudowany i zmodernizowany. Do dnia dzisiejszego 
służy Liceum im.Tadeusza Kościuszki. Imię bohatera narodowego szkoła 
przyjęła w 1926 roku. 

Trudy okresu II wojny światowej i niemieckiej okupacji szkoła szczęśli-
wie przetrwała. Nauczyciele, nie zważając na niebezpieczeństwo aresz-
towń i zsyłek do obozów koncentracyjnych, prowadzili tajne nauczanie 
przedmiotów zakazanych przez okupanta. 

W 1947 roku opiekę nad Szkołą przejęło Towarzystwo Przyjaciół Dzie-
ci. W 1951 roku została przekształcona w jedenastoklasową Szkołę Ogól-
nokształcącą Stopnia Licealnego. Pierwsze, historyczne egzaminy matu-
ralne przeprowadzono już w rok później. 

W tym roku minęło pół wieku od uruchomienia Liceum. Natomiast, ja-
ko placówka oświatowa, Szkoła im.Tadeusza Kościuszki obchodzi 116. 
rocznicę swoich narodzin. 

W budynku tym, odkąd pamięć ludzka sięga, rozbrzmiewa gwar dzieci 
a obecnie młodzieży. 

Ileż te mury skrywają tajemnic! Szkoda, że dosłownie nikt - bo ani ab-
solwenci, ani nauczyciele, ani miejscowi historycy, nie zdobyli się na spi-
sanie dziejów czy zbeletryzowanej kroniki swojej „starej budy", a choćby 
wspomnień z czasów, które spędzili w jej murach. 

Tymczasem staraniem Liceum im.Tomasza Zana już dawno opubliko-
wano jego dzieje wraz ze wspomnieniami pedagogów i uczniów. Aktual-
nie z okazji 80-lecia placówki wznowiono te wydawnictwa. 
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Z jakim rozczuleniem i łzą w oku czytają te memuary wychowanko-
wie i absolwenci, wdzięczni wydawcom za pamięć o ich umiłowanej 
szkole i pietyzm w przywoływaniu do życia dawno przebrzmiałych fa-
któw... Zachęcam więc „Kościuszkowców", ażeby również pokusili się 
o spisanie monografii szkoły. 

21 września spotkali się pedagodzy, absolwenci, samorządowcy... 

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się już w marcu, w rocznicę 
złożenia przysięgi przez Tadeusza Kościuszkę na Rynku w Krakowie. 
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Starostwa, Rady Powiatu, Rady 
Miejskiej i Urzędu Miejskiego w Pruszkowie. Wśród zebranych niekwestio-
nowanie prym wiodła Barbara Wachowicz, autorka relacji dokumentalnej 
„Nazwę Cię Kościuszko". Swoim pięknym, barwnym i bogatym językiem, 
tak dobrze znanym radiosłuchaczom i telewidzom, opowiadała o drama-
tycznych kolejach losu Naczelnika, jego oddaniu narodowej sprawie i 
bohaterstwie, a także walce zbrojnej za wol/iość obydwu Ojczyzn - Pol-
ski i Stanów Zjednoczonych. Głos zabrali również przedstawiciele władz 
samorządowych. Wspomnieniami dzielili się dyrektor Leszek Skrzypczak 
oraz dyrektorka Barbara Pieścik. 

Zakończenie obchodów jubileuszu szkoły nastąpiło w dniach 21. i 22. 
września. Młodzież pod kierunkiem Ewy Babickiej - Radzio zaprezentowała 
program artystyczny. Następnie zasłużonym dla uczelni pedagogom i pra-
cownikom wręczono medale i dyplomy. 
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Dyrektor Generalny Ministerstwa Edukacji Narodowej Michał Piskorz wrzęcza medal Komisji 
Edukacji Narodowej absolwentce, a obecnie nauczycielce - Malgorzcie Pośpiech. 

Za chwilę zostanie odznaczona Medalem Katarzyna Kornacka - Lewczuk 

Nazajutrz, w sobotę, po uroczystej Mszy Św. w intencji nauczycieli i 
wychowanków spotkali się absolwenci. Mszę Św. odprawił absolwent 
szkoły ksiądz Piotr Liber, zaś asystował mu prefekt ksiądz Zbigniew Su-
checki. 
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