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Z  ŻYCIA  STOWARZYSZENIA 
 
 

 
 

Zdzisław Jeziorański (Jan Nowak) 
1914 - 2005 

 
 

Zdziś 
wspomnienie o Janie Nowaku-Jeziorańskim 

Przypadek sprawił, że tylko z jednym z moich szkolnych 
kolegów przebyłem razem - w jednej klasie, choć w dwu 
różnych gimnazjach - cały ośmioletni kurs przedwojennej 
szkoły średniej: pierwsze trzy klasy w gimnazjum Batorego i 
następne pięć, wraz z maturą, w naszym gimnazjum 
Mickiewicza. Zdziś nie wiedział dlaczego matka go przeniosła 
od Batorego do Mickiewicza, ja wiedziałem dlaczego mnie taka 
zmiana szkoły spotkała. Moja matka wyjaśniła mi, że 
uczyniła to za radą jednego z pedagogów, który orzekł, że 
jestem zdecydowanie lepszy w dziedzinie nauk 
humanistycznych, a gimnazjum Batorego było matematyczno-
przyrodnicze, Mickiewicza zaś – humanistyczne. 
Przypuszczam, że ze Zdzisiem mogło być podobnie. U Batorego 
nie łączyła mnie z nim jeszcze ta bliska przyjaźń, która 
rozkwitła od razu, kiedyśmy się spotkali w r.1927 u 
Mickiewicza, w klasie, której wychowawcą był niezapomniany 
prof. Jan Wysocki. Co połączyło Zdzisia, mnie, Janka Kotta, 
Jurka Lenczowskiego i Janka Kwiatkowskiego - sprawiając, 
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że niemal od razu staliśmy się gronem najbliższych przyjaciół? 
Zdjęcie, które tę "naszą piątkę" utrwaliło i które w r.1990 
upubliczniłem, dając je na okładkę pierwszego tomu moich 
wspomnień pt."Żółte dzioby, zielone lata" (wyd.Alfa,1990), a 
które wielokrotnie pojawiało się też w prasie po śmierci 
Zdzisia, zrobił w r.1928 też jeden z naszych szkolnych 
przyjaciół, jedyny - obok mnie - do dziś żyjący: dr Eugeniusz 
Sławomir Łazowski, dla nas wtedy po prostu Sławek. Byliśmy 
gronem chłopców z inteligenckich domów, których łączyły 
głównie młodzieńcze zainteresowania intelektualne, a dzieliła 
od większości naszych rówieśników (Sławek Łazowski był tu 
wyjątkiem) pewna rezerwa wobec tego, co ich na ogół 
najbardziej pasjonowało. Myślę tu zwłaszcza o grach w piłkę 
na szkolnym boisku, w czym my, typowe "inteligenckie 
łamagi", ani nie celowaliśmy ani nie gustowali. Aczkolwiek 
cała "nasza piątka", a więc zarówno Zdziś Jeziorański jak 
Janek Kott, późniejszy wybitny pisarz i krytyk, jak Jurek 
Lenczowski, późniejszy profesor uniwersytetu w Berkeley 
(USA), jak wreszcie poległy we wrześniu 1939 r. Janek 
Kwiatkowski i ja - należeliśmy do harcerstwa, do naszej 
słynnej "trzeciej W.D.H." (Warszawskiej Drużyny Harcerskiej) 
im. ks. Józefa Poniatowskiego, jeździliśmy na obozy naszej 
drużyny, również brali udział w tzw. obozach wędrownych, i 
ten nasz udział w harcerstwie dość skutecznie przełamywał 
to, co bywało czasem naszą słabością "inteligenckich 
mięczaków": kierował nasze zainteresowania ku pewnym 
dziedzinom sportu czy ku wymagającym pewnego hartu 
pieszym wędrówkom po Polsce, I myślę, że to w dużej mierze 
sprawiło, że Zdziś Jeziorański w czasie okupacji mógł, 
zaangażowawszy się w działalność konspiracyjną Armii 
Krajowej, odegrać w niej tę bohaterską rolę, jaką odegrał, tzn. 
pełnić - już pod kryptonimem "Jan Nowak" - funkcję kuriera 
dwukrotnie przerzucanego z okupowanej Warszawy do 
emigracyjnych władz w Londynie, by następnie - 
przetransportowany wojskowym samolotem brytyjskim na 
teren tzw. Generalnej Guberni - wziąć czynny udział w 
Powstaniu Warszawskim, a po Powstaniu, dzięki nieodstępnie 
mu towarzyszącemu łutowi szczęścia, zostać znów 
przerzuconym do Londynu. 
 
I tu, gdy chodzi o moje osobiste wspomnienia o Zdzisiu, 
otwiera się nowa i bardzo niezwykła karta. Przedwojenna 
szkolno-harcerska przyjaźń okazała się wyjątkowo trwałym 
fundamentem naszych późniejszych stosunków. I to jest chyba 
niemniej ważne niż fakt, że nikt poza mną już nie pamięta 
takich kart przedwojennej biografii Zdzisia jak np. jego 
młodzieńczy zachwyt dla twórczości Sienkiewicza. Spierałem 
się z nim wtedy, bo ja wychowywałem się raczej na 
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Żeromskim. Tylko ja pamiętam, jak mi wtedy Zdziś 
zaimponował, jeszcze jako uczeń, debiutem w r.1931 w 
"dorosłej" prasie: reportażem ze zorganizowanej przez władze 
harcerskie wyprawy grupy polskich harcerzy na Śląsk 
Zaolziański, gdzie odwiedzali oni zamieszkałych tam Polaków, 
co Zdziś silnie przeżył i pięknie w owym reportażu opisał. 
 
Jednak dopiero nasze pierwsze powojenne spotkanie w 
Londynie, w październiku 1946 r. otworzyło drugi, szczególnie 
dla mnie wzruszający etap naszej przyjaźni. Wojenne losy 
Polaków były bardzo różne i szczególnie czasem 
skomplikowane. I tak np. wyjątkowo bliski Zdzisiowi Janek 
Kwiatkowski zginął we wrześniu 1939 w sposób szczególnie 
tragiczny, bo od zabłąkanej polskiej kuli. To radzie jego ojca, 
Eugeniusza Kwiatkowskiego, wybitnego ekonomisty i 
wielokrotnego ministra oraz wicepremiera w okresie tzw. 
rządów pomajowych (po r.1926), a także zasłużonego patrona 
budowy portu w Gdyni, Zdziś zawdzięczał wybór kierunku 
studiów. I tylko zawirowania wojenne sprawiły, że jako 
doktorant wydziału ekonomii Uniwersytetu Poznańskiego, 
studiujący pod kierunkiem prof. Edwarda Taylora, nie został 
uczonym ekonomistą. Mnie po latach okupacji przeżytych w 
Warszawie - już po wojnie, w r.1945 zmobilizowano do 
wojska. A ponieważ już byłem człowiekiem pióra, przydzielono 
mnie do wojskowej gazety, noszącej wtedy przedwojenną 
nazwę "Polska Zbrojna", ale oczywiście ukierunkowanej 
politycznie w duchu ideologii obowiązującej w PRL. W 
październiku r.1946 redaktor naczelny "Polski Zbrojnej", płk. 
Henryk Werner oddelegował mnie do udziału w 
dwutygodniowej wizycie polskich dziennikarzy w Wielkiej 
Brytanii, na zaproszenie brytyjskiego rządu. W czasie mego 
pobytu w Anglii dowiedziałem się, że Zdziś, już wówczas 
występujący jako Jan Nowak-Jeziorański, przebywa w 
Londynie. Mój znajomy, emigracyjny dziennikarz, podał mi 
jego telefon i wynikło z tego spotkanie, podczas którego 
dowiedziałem się w dużym skrócie o kolejach losu i 
wyczynach Zdzisia w czasie okupacji (nie za wiele, bo Zdziś 
nie należał do ludzi, lubiących się chwalić), on zaś żywo 
interesował się wszystkim, co mogłem mu opowiedzieć o 
sytuacji w Polsce po wojnie. Rozmowa była szczera z obu 
stron i dla obu nas zapewne równie ciekawa właśnie dlatego, 
że tak odmiennie ułożyły się nasze losy. To wtedy po raz 
pierwszy uderzyła mnie życzliwa otwartość "legendarnego 
Kuriera z Warszawy", wszelki brak nieufności wobec dawnego 
przyjaciela. To był w moim odczuciu dominujący rys jego 
osobowości, choć oczywiście sprzyjało temu i .to, że nie kryłem 
przed Zdzisiem, iż w mojej postawie, uwarunkowanej sytuacją 
w Polsce, wcale nie dominowała wiara w "przodujący ustrój", 
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który nam narzuciło wschodnie mocarstwo. Zdziś nie był 
jeszcze wtedy tym, kim został w r.1952 - kiedy powstało 
Radio "Wolna Europa", a on został dyrektorem jego Sekcji 
Polskiej. Ale kiedy w 11 lat później, w r.1957, po raz pierwszy 
po tzw. "okresie stalinowskim" u nas, dostałem paszport 
umożliwiający mi wyjazd na zachód Europy, w Paryżu 
odnalazł mnie wysłannik Zdzisia, zadając pytanie czy chcę 
spotkać się z p. Nowakiem-Jeziorańskim. Oczywiście 
skorzystałem z tej niezwykłej na owe czasy okazji i Zdziś, z 
zachowaniem wszelkich reguł konspiracji, zorganizował to 
nasze paryskie spotkanie. Od powstania RWE, wiedząc, że 
Zdziś kieruje jego polską sekcją, korzystałem oczywiście z 
każdej okazji, by wyłapywać w eterze audycje tej, oficjalnie 
"wrogiej", radiostacji. 

 

 
 

Jeziorański i Matuszewski podczas pamiętnego spotkania w szkole 
 
Nie miałem nigdy wątpliwości na temat doniosłej roli, jaką 
odgrywała w informowaniu polskiego społeczeństwa. Nasze 
paryskie spotkanie potwierdziło tylko, że więzy dawnej 
szkolnej przyjaźni bardziej czasem determinują wzajemne 
stosunki, niż zewnętrzne okoliczności. Równą otwartość, co 
wobec mnie, okazał Zdziś, kiedy nasz wspólny przyjaciel ze 
szkoły, Janek Kott, w pierwszych latach po wojnie żarliwy 
komunista, nie tylko wystąpił z PZPR, ale już niebawem zaczął 
Zdzisiowi do RWE przekazywać informacje na temat sytuacji 
politycznej w Polsce. Po raz trzeci po wojnie dane mi było 
zobaczyć Zdzisia w r.1979, kiedy już zrezygnował z funkcji 
dyrektora RWE i zamieszkał pod Waszyngtonem. Dwa lata 
wcześniej, będąc w Paryżu, zdobyłem egzemplarz świeżo 
wydanego "Kuriera z Warszawy" i zapoznałem się dokładnie z 
wojennymi losami przyjaciela. Moja wizyta w Annandale pod 
Waszyngtonem, gdzie wtedy mieszkał, była dla mnie znów 
bodaj najciekawszą przygodą intelektualną w czasie mojej 
podróży po USA. Wtedy poznałem jego żonę, słynną łączniczkę 
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"Gretę" z czasów okupacji. Miała jednak zupełnie inne 
usposobienie niż Zdziś: źle znosiła los emigrantki, 
stragizowana, nieufna, żywe zaprzeczenie przyjaznej 
otwartości męża. Toteż nie zdziwiłem się, kiedy w 10 lat 
później swojej nieskrywanej radości z przyjazdu do wolnej i 
suwerennej już Polski Zdziś nie był w stanie dzielić z żoną. 
Schorowana, nigdy do wolnej Polski nie przyjechała. 
Natomiast dla Zdzisia przyjazdy te stały się wtedy 
najradośniejszymi okazjami. Kiedy w sierpniu 1989 r. 
zadzwonił pierwszy raz, że przyjeżdża do Warszawy, 
urządziłem 4.IX.1989 r. w moim mieszkaniu jego spotkanie z 
gronem ok.20 naszych kolegów "Mickiewiczaków". Mam je 
utrwalone na kilku wyjątkowo dla mnie cennych i miłych 
zdjęciach. Towarzyszyłem też Zdzisiowi w jego ostatniej 
wizycie w liceum Mickiewicza, w dniu 7.I.2003 r., kiedy po 
śmierci żony przeniósł się na stałe do Warszawy. Od tego też 
czasu widywaliśmy się regularnie. Skrótowość tego tekstu nie 
pozwala mi rozwinąć szerzej tematu, który określiłbym 
słowami: co zawdzięczam Nowakowi-Jeziorańskiemu. Nie 
mogę o tym jednak nie wspomnieć, choćby w największym 
skrócie: zawdzięczam mu moją drugą podróż do USA w r.1986 
w charakterze gościa Departamentu Stanu, co było też okazją 
do kolejnego naszego spotkania. Zawdzięczam mu także 
inicjatywę w sprawie przyznania mi w r. 1992 Medalu 
Sprawiedliwych wśród Narodów Świata za pomoc osobom 
ukrywającym się w czasie okupacji z racji żydowskiego 
pochodzenia. Nasza szkolna przyjaźń odniosła triumf nad 
wszystkim co mogło nas - w wyniku jakże odmiennych kolei 
życia - podzielić. Kiedy od kwietnia r.2003 życie jego 
zdominowały zmagania z chorobą - odwiedzałem go do jego 
ostatnich dni. W wielu spornych sprawach podzielałem jego 
opinie, zawsze mądre i dojrzałe. 

Ryszard Matuszewski 
 
 
 

Moja relacja z uroczystości pogrzebowych 
 
W środę 26 stycznia 2005 r. pożegnaliśmy naszego Wybitnego 
Wychowanka z rocznika maturalnego 1932. Ze strony Liceum 
i Stowarzyszenia była obecna liczna delegacja. O śmierci 
Zdzisława dowiedziałem się w piątek 21 stycznia od żony, 
która odebrała zaraz po 8-mej telefon od Jurka Hartwiga. 
Wcześniej bo o 6.50 wysłał mi tę wiadomość jako sms Andrzej 
Ptasiński, ale odebrałem ją znacznie później. Jeszcze tego 
samego dnia, po nocy, w której oddał ducha napisaliśmy 
nekrolog od Stowarzyszenia, a Rysio Matuszewski od siebie. 
Tak mu zresztą poradziłem. Podobnie jak i dyrekcji Liceum, 
gdyż chodziło o jak najszersze upowszechnienie Jego 
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związków ze szkołą. Tekst nekrologu konsultowałem z 
Ptasińskim, który wpadł do mnie do Instytutu oraz z Rysiem i 
kolegami z Zarządu. Wszystkie trzy nekrologi ukazały się w 
dodatku „Gazeta Stołeczna” do „Gazety Wyborczej”. 
Zasugerowaliśmy też szkole uczczenie pamięci Wychowanka 
minutą ciszy. Na szybie gabloty zasłużonych wychowanków 
oraz w witrynie internetowej Liceum pojawił się nekrolog ze 
znanym cytatem z listu, który przesłał nam On na 100-lecie 
szkoły. Skorygowany nieco nekrolog z informacją, że więcej o 
naszym Wychowanku i Jego pogrzebie podamy w kolejnym 
„Komunikacie” – znalazł się jako suplement w biuletynie Nr 
119 z 2004 r. W poniedziałek zadzwoniłem do mieszkania 
Jeziorańskiego i rozmawiałem z Jackiem Taylorem – 
przyjacielem Zmarłego - w sprawie pocztów sztandarowych. 
Porozumiewałem się z nim zresztą kilkakrotnie, potem już 
przez jego telefon komórkowy, przez który dowiedziałem się 
od jednego z organizatorów szczegółów uroczystości 
pogrzebowych. Przekazałem je natychmiast do szkoły. Przy 
okazji dowiedziałem się, że są kłopoty ze skompletowaniem 
pocztu sztandarowego ze strony 3. WDH – drużyny, którą tak 
serdecznie wspominał Jeziorański w swoich wypowiedziach 
publicznych. Jak się dowiedziałem: „Nie ma chętnych. 
Harcerzami są byli wychowankowie, obecnie studenci. A ci 
mają sesję.” Jeszcze w sobotę zamówiłem wieniec ze 100 
białych i czerwonych goździków z szarfą „Drogiemu Koledze 
Zdzisławowi – Stowarzyszenie Wychowanków „Mickiewicza”. 
Wieniec mieliśmy odebrać bezpośrednio przed pochówkiem. 
 
Jurek Kalinowski uruchomił „pospolite ruszenie” 
zawiadamiając wszystkich o spotkaniu przed Archikatedrą o 
9.30. Ze strony Liceum była obecna wicedyrektor Danuta 
Kais, pedagog Hanna Trzaskowska oraz poczet sztandarowy, 
który wszedł do świątyni nieco wcześniej. Ze strony 
Stowarzyszenia, prócz mnie, przybyli: Janusz Brodowski, 
Jurek Kalinowski, Jurek Hartwig, Andrzej Ptasiński i Jurek 
Mroz. Wcześniej próbowaliśmy dostać się na dziedziniec 
Zamku Królewskiego gdzie od godz.8.00 była wystawiona 
trumna ale kilkusetmetrowa kolejka uświadomiła nam, że 
jest to niemożliwe. Jeziorański został złożony w trumnie, 
która w latach 90-tych była przeznaczona na prochy króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego – ulubionego króla 
naszego Wychowanka. W rzęsiście oświetlonych nawach (ze 
względu na relację telewizyjną) - głowa przy głowie. 
Kilkadziesiąt pocztów sztandarowych w lewej nawie. Kamery 
telewizyjne na pomoście oraz, co ostatnio weszło w modę, na 
ruchomym wysięgniku. Przed 10-tą słychać odgłos orszaku, 
trąby i bębny wojskowej orkiestry. Na zewnątrz porządku 
pilnuje straż miejska i policja, wewnątrz Archikatedry – 
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wojsko. Za krzyżem idą biskupi i księża, potem trumna 
okryta biało-czerwoną flagą, a następnie najbliższa rodzina i 
wierni. Oficjele weszli bocznym wejściem bezpośrednio od 
ołtarza. Jest ks. prymas kardynał Józef Glemp. Mszę św. 
celebruje bp. Marian Duś. Jest też abp. Józef Życiński, który 
miał homilię. Kilkudziesięciu księży we fioletach. Są 
wszystkie najważniejsze osobistości w państwie: prezydent 
Aleksander Kwaśniewski, premier Marek Belka, marszałkowie 
Sejmu i Senatu. Są także obecni b. prezydenci: Ryszard 
Kaczorowski i Lech Wałęsa. Najpierw odczytano list Ojca 
Świętego Jana Pawła II. Zamiast dzwonków, hejnał z trąbki. 
Po mszy św. przemawia prezydent Kwaśniewski. Stoję tuż 
przy wyjściu z nawy głównej do kruchty. Mnóstwo fotografów 
i kamerzystów pojawiających się w najróżniejszych miejscach, 
na balkonach, ambonie, chórze. Najpierw żołnierze wynoszą 
wieńce. Maszerują dwójkami, wychodzą a właściwie 
przeciskają się nawami bocznymi. Potem, niespecjalnie 
uroczyście ubrani i dobrani wzrostem, pojawiają się 
pracownicy zakładu pogrzebowego z Ratuszowej. Dlaczego 
trumny nie niosą przynajmniej żołnierze? Trumna przechodzi 
tuż koło mnie. Robię kilka zdjęć ale tradycyjnym aparatem i 
w dodatku bez flesza. Ludzie dotykają trumny a potem 
karawanu pogrzebowego, którym jest elegancki, wypucowany 
furgon w czarnym kolorze. Fotografowie pchają się do 
robienia zdjęć, nawet gdy trumna jest już w furgonie. Biegnę 
do auta na Mostową. Trudności z zaparkowaniem w okolicach 
Powązek. W końcu staję na Stawkach. Ruch na 
Powązkowskiej wstrzymany. Przy II bramie nieziemski tłok. 
Przechodzę jezdnią. Nasz wieniec z szarfą stoi na zewnątrz 
pawilonu p. Małgosi. Prezentuje się bardzo dobrze. Ale jak 
wejść. Chwilę stoję spokojnie, ale potem radzą mi, by 
podnieść wieniec w górę i wołać o przejście. Poskutkowało. 
Jestem za murem, idę w stronę kościoła i skręcam w prawo w 
boczną alejkę gdzie jest najluźniej. W międzyczasie wyszło 
słońce, nieduży mróz, lekki wiaterek. Akurat główną alejką 
przechodzi orszak żałobny. Robię zdjęcia. 
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Trumna zbliża się do grobu 
 

Potem przepraszam i przepycham się jak najdalej do przodu. 
Udaje mi się stanąć jedynie około 30 m od grobu. Nie wiem 
nawet, po której jest on stronie i czy to ten bardzo szeroki z 
czarnego granitu, który kiedyś w tych okolicach widziałem 
(też Jeziorańskich).  
 

 
 

Wieniec od Stowarzyszenia 
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Po oficjalnych uroczystościach i przemówieniach 
 
Rozpoczynają się egzekwie pogrzebowe. Znów przemawia abp. 
Życiński. Potem muzyka, salwa, składanie wieńców przez 
żołnierzy przy akompaniamencie werbli. Poczty weszły chyba 
I bramą, bo są po drugiej stronie grobu. Przemawiają kolejno 
Władysław Bartoszewski (pięknie i bardzo osobiście, 
wspominając, że Zdzisław kończył Mickiewicza a on pobliskie 
gimnazjum św. Stanisława Kostki), ambasador Litwy Egidijus 
Mejlunas, Maciej Morawski z d. Radia Wolna Europa, 
prezydent Warszawy Lech Kaczyński, Marek Walicki, 
najbliższy przyjaciel, wykonawca testamentu. Potem trąbka 
gra „Śpij kolego w ciemnym grobie, niech się Polska przyśni 
Tobie...”. Jacek Taylor - dziękując w imieniu rodziny za tak 
liczne uczestnictwo – prosi o pogodę ducha i promieniowanie. 
 
Gdy odmaszerowała asysta wojskowa, przepycham się dalej 
do grobu, oznajmiając wszem, iż jest to wieniec od szkoły, 
którą Zdzisław kończył w 1932 r. Pomaga mi w tym jakiś 
jegomość. W końcu udaje mi się ustawić wieniec od frontu, 
na czele rosnącej w oczach sterty innych wieńców, wiązanek 
lub po prostu pojedynczych, symbolicznych kwiatów. Jak 
długo będzie widoczny okaże się w sobotę gdy odwiedzę 
Powązki (okazało się, że jest kompletnie przykryty innymi; 
widoczny był natomiast doskonale od strony alejki wieniec od 
Liceum z szarfą „Przyjacielowi młodzieży, absolwentowi 
Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Warszawie - dyrekcja, grono 
pedagogiczne i uczniowie”. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 
pochowano w grobie rodzinnym, ale nie wiadomo czy leżą tam 
też jego najbliżsi czy tylko krewni. 

  
Ścisk wokół grobu niesamowity, ale w miarę kulturalny. 
Wchodzę wraz z innymi na najbliższy nagrobek i robię parę 
zdjęć. Widzę obok Jurka Kalinowskiego, z którym wycofujemy 
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się w kierunku grobu moich rodziców, a potem wychodzimy 
przez II bramę. Przy ul. Burakowskiej widzimy przechodzącą 
przez jezdnię ul. Powązkowskiej delegację Liceum z pocztem 
sztandarowym. Robię im zdjęcie na tle kościoła św. Karola 
Boromeusza. 
 
Dla nas ważne zawsze było przywiązanie kol. Zdzisława do 
tradycji i historii szkoły oraz podkreślanie przy każdej 
nadarzającej się okazji swoich „mickiewiczowskich” korzeni. 
Wspominał je np. w pamiętnym „Kurierze z Warszawy”, 
książce, którą czytaliśmy wówczas jako wydawaną w drugim 
obiegu. Wspomnienia te związane były z opublikowaną z 
okazji II Zjazdu Wychowanków w 1959 r. listą kolegów, którzy 
oddali swe życie za Ojczyznę. W kronikach szkoły i 
Stowarzyszenia odnotowane są dwa spotkania z kol. 
Zdzisławem. Pierwsze spotkanie w 1990 r., kiedy to po raz 
pierwszy od czasu wojny mógł On odwiedzić Liceum i drugie, 
z 7 stycznia 2003 r., na którego propozycję zareagował 
błyskawicznie i z wielką ochotą. Podczas pierwszego 
spotkania przekazał szkole cenny dar: kolekcję XVII-
wiecznych sztychów miast polskich. Dziś kopie tych 19 rycin, 
wywieszone w szkolnym korytarzu, stale przypominają nam o 
naszym znakomitym wychowanku. Podczas drugiego, 
wzruszającego spotkania z młodzieżą, w wypełnionej po brzegi 
sali, często wracał do czasów szkolnych oraz swych przeżyć 
okupacyjnych i emigracyjnych. 
 
Nie mogąc uczestniczyć w uroczystościach 100-lecia szkoły w 
1997 r., w liście do ówczesnej dyrektor Liceum pisał: „Gdyby 
ktoś stracił wszystko co posiada, pozostałyby mu do końca 
życia wspomnienia. Moje wspomnienia z lat szkolnych są 
bardzo cenną częścią mego duchowego mienia. Szczęście, 
które szło ze mną pod rękę przez całe życie, sprawiło, że 
trafiłem na gimnazjum Mickiewicza, i że kształtowało mnie i 
setki innych, grono nauczycieli odznaczających się niezwykle 
wysokim standardem moralnym, umysłowym i 
patriotycznym.” I nieco dalej w tym samym liście pisał: 
„Dzięki atmosferze, którą stwarzali nauczyciele, tak chętnie 
wracamy do naszych szkolnych wspomnień.” 
 
Będąc z dala od kraju i od szkoły, był jednak naszym 
ambasadorem – dobrym ambasadorem spraw szkolnych. Z 
uwagą i satysfakcją notowaliśmy bowiem każde Jego słowo, 
pisane czy wypowiadane, nawiązujące do tego co wyniósł z 
Gimnazjum Mickiewicza na Sewerynówku. W listach z 
dalekiego Annandale dziękował za wydawanie naszego 
biuletynu pt. „Komunikat”, czytanego przez Niego, jak pisał, 
„z wielkim sentymentem i zainteresowaniem”. 
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Delegacja młodzieży z wicedyrektor Danutą Kais, pedagogiem 
Hanną Trzaskowską i sekretarzem Stowarzyszenia Jerzym 

Kalinowskim 
 

 
 

Trzy dni po pogrzebie 
 
Gdy z okazji Jego 90-tych urodzin, przesłaliśmy Mu adres 
gratulacyjny z życzeniami, odpisał: „Czuję się bardzo ujęty 
pamięcią i listem od Dyrekcji i Wychowanków mego 
Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Serdecznie 
dziękuję za te miłe słowa, które bardzo sobie cenię.” 
 
W dowód wdzięczności za Jego ofiarność na rzecz szkoły oraz 
trwałe przywiązanie do jej tradycji i historii, 6 listopada 2004 
r. Walne Zebranie nadało Mu tytuł Honorowego Członka 
Stowarzyszenia. Nasze kontakty z kol. Zdzisławem 
przyczyniały się do lepszej integracji obecnych uczniów 
Liceum z jego wychowankami. Dzięki takim wzorcom jak On - 
przywiązanie młodzieży do tradycji i historii szkoły będzie 
lepiej w niej zakorzenione.  
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Andrzej Niemierko 
 
 

„KLASA” 
 
pod w ten sposób zatytułowanym tekstem kol. Krzysztof 
Muszkowski (r.mat.1938) tak wspomina w londyńskim 
„Dzienniku Polskim” (4/2/05) Jana Nowaka-Jeziorańskiego: 
 
„Pamięć o nim długo trwać będzie wśród wielu pokoleń 
Polaków. Będą o nim pisać poeci, historycy i zwykli żołnierze - 
powstańcy warszawscy, ci co jeszcze żyją, ich dzieci i wnuki. 
Idąc śladami jego życia od czasów gimnazjalnej młodości, 
odnaleźć można niemal bezbłędnie drogę, jaka była jego 
udziałem. Jego postawa - dumnego harcerza 3. Drużyny 
Harcerskiej im. Księcia Józefa Poniatowskiego i dobrego 
ucznia słynnego warszawskiego gimnazjum im. Adama 
Mickiewicza, wskazywała na wyjątkową obowiązkowość. 
 
Dzieliło nas od matury do matury sześć lat. Wtedy, jako 
Zdzisław Jeziorański zdał egzamin dojrzałości w 1932. W 
1997 roku szkoła uroczyście obchodziła 100-lecie swego 
istnienia. Nowak-Jeziorański przysłał ze Stanów 
Zjednoczonych wzruszający list, który odczytał jego szkolny 
rówieśnik, kolega i przyjaciel, pisarz Ryszard Matuszewski. 
List wzruszał swoją prostotą i przywiązaniem do tradycji 
szkoły, która dziś, w tak zmienionych warunkach, wraca 
myślą do dalszej i bliższej przeszłości. W księdze 
pamiątkowej, wydanej z tej okazji, tak pisał Kurier z 
Warszawy: „W piętnaście lat po wojnie jeden z moich 
szkolnych kolegów przystał mi z kraju niewielką broszurkę pt. 
"Młody las” (tytuł wydawanego przez uczniów czasopisma 
szkolnego, niemal od początku istnienia szkoły). Zawierała 
ona materiały ze zjazdu Wychowanków Gimnazjum Adama 
Mickiewicza w Warszawie. Po raz pierwszy od 1939 roku 
zjechali się przedstawiciele urodzeni przeważnie w okresie 
dwudziestolecia niepodległości. Wzajemna wymiana wieści o 
losach kolegów zmieniła ten zjazd w jeden wielki apel 
poległych. Na końcu książeczki umieszczono długą ich listę. 
Odnajdywałem znajome nazwiska towarzyszy szczenięcych 
lat, którzy rozbiegli się na wszystkie strony ze starego 
budynku na Sewerynówku po ostatnim, pożegnalnym 
maturalnym przyjęciu. Teraz stawały mi przed oczyma ich 
młode twarze, gdy odczytywałem nazwiska, przy których jak 
w litanii powtarzały się te same słowa: rozstrzelany na 
Pawiaku, powieszony w Oświęcimiu, zginął w powstaniu na 
Woli, zginął w ataku na PASTĘ, zginął w bitwie pod Kutnem, 
zginął na morzu, zginął śmiercią lotnika, zamordowany przez 
gestapo, zginął w Katyniu... rozstrzelany... powieszony... 
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ścięty... zakatowany... zmarł w obozie... zmarł z ran... zaginął. 
Po raz pierwszy uświadomiłem sobie w pełni, jak straszliwie 
wytrzebione zostały przez wojnę moje roczniki". 
 
Klasa maturalna Jana Nowaka-Jeziorańskiego 
(humanistyczna „a") w roku 1932 liczyła 32 chłopców. Wśród 
nich, między innymi, grupka pięciu najbliższych przyjaciół 
(„nasza piątka" jak ją nazywał Ryszard Matuszewski w 
swoich wspomnieniach „Żółte dzioby - zielone lata"): Jan 
Kwiatkowski - zginął w kampanii wrześniowej w Rembertowie 
(od polskiej zabłąkanej kuli), Jan Nowak-Jeziorański, Jerzy 
Lenczowski - politolog, profesor uniwersytetu w Berkeley, Jan 
Kott - pisarz, krytyk literacki, światowej sławy szekspirolog, 
profesor uniwersytetu w Warszawie i w Stony Brook oraz 
Ryszard Matuszewski - pisarz, literaturoznawca. Trzech z tych 
chłopców zrobiło wielkie światowe kariery. Nowak-Jeziorański 
wykazywał ambicje w kierunku pracy naukowej w dziedzinie 
ekonomii, jednak losy prowadziły go w innym kierunku. W 
rezultacie swych niezwykłych działań i bohaterskich 
wyczynów podczas okupacji stał się politykiem obdarzonym 
talentem i działaczem społecznym o wielkim wyczuciu 
doraźnych potrzeb ojczyzny. Jerzy Lenczowski studiując 
prawo przygotowywał się do kariery dyplomatycznej. Z 
wielkim zapałem przerzucił swe zainteresowania na sprawy 
Bliskiego Wschodu i jego zasobów ropy naftowej. Stał się 
doradcą amerykańskich koncernów naftowych.  
 
W swoim opus magnum „Kurier z Warszawy", 
charakterystycznie zwięźle, wspomina Nowak-Jeziorański 
poetę Jana Lechonia, starszego kolegę, maturzystę z roku 
1916, przytaczając fragmenty dotyczące matury poety, z 
wydania „Młodego lasu" z roku 1959: „Już w szkole 
zapowiadał się Lechoń jako wybitny poeta za to uczniem był 
kiepskim, a z matematyką i fizyką po prostu nie umiał sobie 
dać rady. Na dodatek od najmłodszych lat zdradzał 
skłonności neurasteniczne. W czasie pisemnej matury z 
matematyki wpadł w panikę - siedział nad otwartym 
zeszytem nie wiedząc od czego zacząć. Ocalił go późniejszy 
dyrektor szkoły, Jan Juraszyński, który nachylając się nad 
najlepszym uczniem matematyki w klasie (Stanisławem 
Szteynerem) szepnął mu do ucha: „daj Serafinowiczowi 
(rodzinne nazwisko Lechonia) ściągaczkę!'" W tej samej 
książce znaleźć można zabawną dykteryjkę o poloniście 
Romualdzie Mańkowskim, który uczył przyjaciół literatury 
polskiej w czwartej klasie. Jeziorański pisze, jak w 
wypracowaniu, w którym jakiś dowcipny uczeń ściągał 
żywcem opis wiosny Reymonta, Mańkowski nie rozpoznał 
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pióra laureata Nobla, zarzucając uczniowi „sztuczny i 
napuszony styl". 
 
Dzień 4 września 1989 roku był okazją dość specjalnego 
spotkania byłych maturzystów rocznika 1932. Dzięki szybkim 
zmianom politycznym w Polsce, Jan Nowak-Jeziorański, 
opatrzony w złych czasach epitetem „wrogiego agenta", 
przyjechał po raz pierwszy po wojnie do kraju. Spotkanie 
zorganizował u siebie w domu Ryszard Matuszewski, jeden z 
„naszej piątki". Zaprosił na nie wszystkich, których mógł 
dosięgnąć. Potem w budynku szkoły odbyło się oficjalne 
przyjęcie, podczas którego autor „Kuriera z Warszawy" 
odpowiadał na pytania uczniów i byłych kolegów. Obdarzył 
też szkolę kolekcją 19 sztychów Brauna i Hoggenberga z 
początków XVII wieku przedstawiających dawne miasta 
Polski. Czym naprawdę obdarzył obecnych na obu 
spotkaniach, tak jak wszystkich, którzy znają jego dzieło, to 
nieugiętą postawą dla dobra swego kraju.” 

 
 

Film o Janie Nowaku-Jeziorańskim 
 

26 grudnia 2004 r. Drugi Program Telewizji Polskiej (a 
niedługo później Telewizja Polonia) wyemitowały film Jolanty 
KessIer-Chojeckiej, zatytułowany „Pseudonim - Jan Nowak". 
 
Film przedstawia historię życia Jana Nowaka-Jeziorańskiego: 
dzieciństwo i młodość (także wspominając jego okres 
„mickiewiczowski”), okres II wojny światowej i działalność 
kurierską, Radio Wolna Europa, po najobszerniej 
przedstawiony okres waszyngtoński, gdzie Nowak-Jeziorański 
przez 6 kadencji, zarówno przy prezydentach z partii 
republikańskiej jak i demokratycznej, pełnił funkcję 
konsultanta Białego Domu i Rady Bezpieczeństwa 
Narodowego. To swoisty rekord. „Było to możliwe dlatego, że 
Jan Nowak zawsze mówił prawdę" - jak powiedział jeden z 
uczestników filmu. Nowak w Waszyngtonie był rzecznikiem-
ambasadorem Polski niepodległej i demokratycznej; 
organizował pomoc dla opozycji i wydawnictw niezależnych, 
dla NSZZ „Solidarność", wspierał przemiany demokratyczne 
po 1989 r. To między innymi dzięki Nowakowi mógł powieźć 
się „plan Balcerowicza" bowiem Jego zabiegi przyczyniły się 
do tego, że Polska uzyskała 1 mld dolarów na stabilizację 
złotówki. Film opowiada o pracy Nowaka nad przyjęciem 
Polski do NATO - początkowo w administracji i Kongresie 
praktycznie wszyscy byli temu przeciwni. 
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Poznajemy sposób pracy bohatera filmu na terenie Kongresu 
USA, zasady jego współpracy z Kongresem Polonii 
Amerykańskiej, kontakty z mediami itp. W filmie znalazły się 
wypowiedzi samego Jana Nowaka-Jeziorańskiego. O nim zaś 
mówią m.in.: John Adams, były pracownik RWE a później 
współpracownik Nowaka w Waszyngtonie, Władysław 
Bartoszewski, Zbigniew Brzeziński, były dyrektor Rady 
Bezpieczeństwa Narodowego USA oraz jego zastępca Paul 
Henze, Paula Dobriansky podsekretarz Stanu w 
Departamencie Spraw Zagranicznych, Daniel Fried, dyrektor 
w Departamencie Stanu, były ambasador USA w Polsce. 
 
Film wyprodukowała firma Media Kontakt, której początki 
sięgają Paryża i 1982 roku. 

 
Producenci programu: Mirosław Chojecki i Piotr Weychert 

 
 

Nowa biografia Jeziorańskiego 
 
Nakładem wydawnictwa Świat Książki w serii „Autorytety”, w 
lecie 2005 r. ukazała się książka Jarosława Kurskiego „Jan 
Nowak-Jeziorański”. Jak podkreślono w recenzji „Gazety 
Wyborczej” z 7 września 2005 r. „Nieczęsto biografie ukazują 
się już parę miesięcy po śmierci bohatera.” Pracę nad książką 
autor rozpoczął jeszcze za życia Jeziorańskiego, docierając do 
dokumentów i relacji, które ukazują go z nieznanej strony. 
„Tak powstał fascynujący portret potężnej, władczej, 
całkowicie oddanej idei służby ojczyźnie osobowości, portret 
wart nie tylko lektury, ale i głębszego namysłu.” Recenzent 
Włodzimierz Kalicki określa go jako „dziecko szczęścia”, 
pisząc: „Dziewięćdziesiąt jeden lat, cztery epoki najnowszych 
dziejów Polski, zawsze tam, gdzie dzieje się wielka historia, 
zawsze w służbie Polsce – to droga życia Jana Nowaka-
Jeziorańskiego. Gdy zmarł w styczniu tego roku, uczucie 
utraty jednego z najważniejszych autorytetów publicznych 
było w Polsce powszechne. Kurski pokazuje jeden z istotnych 
aspektów drogi życiowej swego bohatera. Jan Nowak-
Jeziorański miał niesamowite wyczucie miejsc, w których 
powinien się znaleźć, i ludzi, z którymi powinien być blisko. 
Dzięki przyjacielowi ze szkolnej ławy, synowi wicepremiera 
Eugeniusza Kwiatkowskiego, gimnazjalista z solennej, ale po 
śmierci ojca zubożałej warszawskiej rodziny mieszczańskiej 
trafił do domu bez wątpienia najciekawszej postaci obozu 
piłsudczykowskiego.”…„sam Nowak-Jeziorański wielokrotnie 
mówił, że jest dzieckiem szczęścia – tylko podczas kampanii 
wrześniowej ocalał niemal cudem trzy razy, w czasie okupacji 
znacznie częściej unikał śmierci.”… „Biografia Jana Nowaka-
Jeziorańskiego przekonująco pokazuje, że wierność kilku 
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podstawowym wartościom w sprawach publicznych okazała 
się niezawodną busolą w życiu trwającym przez bez mała 
wiek. Najgorszy wiek w historii Europy.” 
 
 

Pożegnanie naszego Papieża 
 
2 kwietnia 2005 r. wraz z całym narodem przeżywaliśmy 
głęboko odejście  naszego Ojca Świętego Jana Pawła II, który 
tak wiele dobrego zrobił nie tylko dla nas Polaków ale i dla 
całego świata. Pamiętaliśmy o Nim także w naszej, niewielkiej 
społeczności mickiewiczowskiej. W przeddzień uroczystości 
żałobnych w Watykanie mieliśmy zebranie Zarządu 
Stowarzyszenia, na którym złożyliśmy Mu hołd i modliliśmy 
się w Jego intencji. W holu szkoły i gablocie Stowarzyszenia  
znalazły się Jego portrety okryte kirem (nasz reprodukujemy). 
Wypowiedź kol. Jerzego Kalinowskiego (r.mat.1954) - naszego 
sekretarza - uwieczniono w prasie przy okazji składania przez 
niego wpisu: „Ojcze, pomagaj nam jeszcze lepiej rozumieć i nie 
zapominać, czego nas uczyłeś” - do księgi kondolencyjnej 
wyłożonej w nuncjaturze apostolskiej. 
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Żegnamy Naszego Wielkiego Polaka i Pasterza 
 

Ojca Świętego 
Jana Pawła II 

 
Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum 

im. Adama Mickiewicza w Warszawie 
 
 

Spotkanie jubileuszowe rocznika maturalnego 1955 
 
Tradycyjne spotkanie absolwentów sprzed 50 lat odbyło się 
przed południem 24 czerwca 2005 r. i było połączone z 
uroczystością wręczenia świadectw uczniom klas 1 i 2. Klasy 
3-cie, które zdawały zreformowany egzamin maturalny po raz 
pierwszy według nowego modelu - otrzymały świadectwa 
dojrzałości w innym trybie i nie były niestety obecne. 
Uroczystość uświetnił swą obecnością nestor wychowanków 
kol. Ryszard Matuszewski (r.mat.1932), któremu mogliśmy 
wręczyć Dyplom Honorowego Członka Stowarzyszenia, z racji 
tytułu przyznanego mu w listopadzie 2004 r. na Walnym 
Zebraniu Stowarzyszenia. 
 

 
 

Wręczenie Ryszardowi Matuszewskiemu dyplomu Honorowego 
Członka Stowarzyszenia 

 
Dzięki staraniom organizatorów spotkania, a w szczególności 
kol. Janusza Olechowskiego, udało się nam dotrzeć do 38 

 19



kolegów, spośród 81, którzy wówczas zdawali maturę. W 
spotkaniu uczestniczyła rekordowa liczba 34 kolegów, 4 się 
usprawiedliwiło. Niestety, ale dowiedzieliśmy się także, że 10 
kolegów już od nas odeszło. Niespodziankę sprawili swą 
obecnością dwaj koledzy mieszkający na stałe zagranicą: 
Marek Wojciechowski (Norwegia) i Andrzej Jechanowski 
(Szwecja). 
 

 
 

 Uroczyste wręczanie dyplomów 
 
Jubilaci zasiedli oczywiście w pierwszych rzędach. Powitała 
ich serdecznie dyrektor Barbara Taff, a następnie prezes 
Stowarzyszenia Andrzej Niemierko. Przypomniał, że 
Stowarzyszenie powstało oficjalnie w 1921 r., ale jego 
pierwociny sięgają 1917 r., tj. czasów, gdy szkoła nosiła imię 
jej założyciela Emiliana Konopczyńskiego, a Stowarzyszenie 
nazywało się Kołem Wychowańców. Po ostatniej wojnie 
Stowarzyszenie reaktywowano w 1959 r. i od tej pory działa 
nieprzerwanie. Podkreślił, że chwila, którą przeżywamy ma 
różne zabarwienie. Dla 50-latków jest to chwila doniosła i 
szczególna. Niesie ze sobą nostalgiczne wspomnienia i radość 
ze spotkania, czasem po półwiecznej rozłące. Młodzi zaś - żyją 
dniem dzisiejszym i cieszą się już z nadchodzących wakacji. 
Jest to normalne, gdyż starszych i młodszych dzieli różnica 
dwóch pokoleń, a więc i inny stosunek do życia. Życzył 
następnie, by dzień ten pozostał na zawsze w pamięci 
uczestników uroczystości, by do niego nieraz wracali. 
Stowarzyszeniu zależy bardzo na kontaktach z 
wychowankami, z tymi starszymi - już od zaraz, a z 
młodszymi gdy tylko skończą edukację w szkole. 
Przypomniał, że ze Stowarzyszeniem, ze szkołą, związanych 
jest wiele znakomitych postaci ze świata nauki, kultury i 
sztuki, czy gospodarki. Z wieloma z nich Stowarzyszenie 
utrzymuje ścisłe kontakty bezpośrednie, listowne, czy 
ostatnio coraz powszechniejsze e-mailowe. W 2003 r. 
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mieliśmy niezapomniane spotkania z najstarszymi naszymi 
maturzystami z rocznika 1932: Janem Nowakiem-
Jeziorańskim i Ryszardem Matuszewskim, a także z 
maturzystą z 1938 roku - Lesławem Bartelskim. W marcu 
2005 r. spotkaliśmy się z Krzysztofem Krauze (r.mat.1972).  
 
W 2004 r. na jesieni odbyło się Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia, na którym wybraliśmy nowe władze. Do 
władz tych weszło kilku nowych wychowanków, głównie z 
rocznika 1954, a więc rocznika, który obchodził owego roku 
50-lecie matury. Prezes wyraził nadzieję, że także koledzy z 
rocznika 1955 włączą się w działalność Stowarzyszenia. Na 
liście członków mamy ponad 800 nazwisk, w tej liczbie 
kilkadziesiąt z zagranicy. Z niektórymi starszymi kolegami, 
np. maturzystami z 1934 i 1938 r. prowadzimy regularną, 
ożywioną korespondencję. Tak liczna obecność wychowanków 
była możliwa dzięki staraniom kolegów, których nazwiska 
prezes publicznie wymienił: Jacka Kwiecińskiego, Janusza 
Olechowskiego, Waldemara Słupeckiego, Andrzeja 
Smorawińskiego i Adama Wejrocha.  
 
Dyplomy pamiątkowe wraz z bukiecikami kwiatów wręczali 
wychowankom dyrektor Barbara Taff, prezes Stowarzyszenia 
oraz przedstawiciele młodzieży. Za serdeczne przyjęcie 
podziękował w imieniu kolegów kol. Janusz Olechowski. Po 
oficjalnej uroczystości odbyło się spotkanie przy lampce 
szampana, kawie, słodyczach i owocach, które uświetnili swą 
obecnością dyrektor Liceum oraz kol. Ryszard Matuszewski. 
Byli obecni też niektórzy członkowie Zarządu Stowarzyszenia. 
Zebrano deklaracje członkowskie oraz składki. Kol. Andrzej 
Pieniak – prezes i dyrektor firmy „Targi książki edukacyjnej – 
Edukacja XXI” przekazał szkole niezwykle cenny dar – „50-
ciu książek na 50-lecie matury”. 
 
 
 

Wrażenia ze spotkania 
 

„W dowód, że szkoła pamięta o 
Tobie i chlubi się swoim 
wychowankiem”…- te słowa 
wpisane do pamiątkowego 
dyplomu stały się 
przejmującym dowodem nie 
tylko pamięci o nas – 
maturzystach sprzed 50 lat – 
ale również istniejącej nadal 
serdecznej, niemal rodzinnej 
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więzi z dawną „budą”. Zdawaliśmy maturę w trudnych 
czasach, w systemie,  
 
w którym poglądy należało skrywać, a prawdziwych myśli nie 
można było ujawniać, bez obaw o drastyczne konsekwencje. 
Mimo to mieliśmy przeświadczenie, że grono naszych 
profesorów – w większości ludzi wspaniałych, uczących z 
powołania i umiłowania zawodu, pełnych doświadczonej 
mądrości i życzliwości dla nas – ma podobne jak my 
przekonania i zrobi wszystko, by nie dać nas skrzywić 
systemowi. Uczono nas w tej naszej szkole uczciwości, 
lojalności i solidarności. I umiejętności prawidłowego 
oceniania. Wyposażono nas w ten sposób na całe dorosłe 
życie. Dlatego z sentymentem wspominamy naszych, dziś już 
nieżyjących profesorów. Tak chciałoby się z niektórymi z nich 
naprawdę dorośle porozmawiać. Pozostał żal i niedosyt. Za 
szybko odeszli. Za ich życia stanowczo zbyt mało 
okazywaliśmy im szacunku. 
 
Dzięki serdecznym inicjatywom 
szkoły i Stowarzyszenia 
Wychowanków, w dniu 24 
czerwca 2005 r. mogliśmy 
obchodzić 50. rocznicę naszej 
matury. Wcześniej – przez kilka 
miesięcy – usiłowaliśmy dotrzeć do wszystkich kolegów. Na 
80 absolwentów z 1955 roku udało się uzyskać adresy i 
telefony blisko połowy z nich. W tym jubileuszowym 
przedziale czasu odeszło od nas 10 kolegów. Wielu kolegów 
przebywa poza krajem. W porozumieniu ze Stowarzyszeniem 
Wychowanków powiadomiliśmy ich o planowanym spotkaniu. 
W rezultacie w dniu spotkania jubileuszowego udało się 
zgromadzić grono 34 kolegów. Dwaj z nich przyjechali z 
zagranicy – Marek Wojciechowski z Oslo i Andrzej 
Jechanowski ze Sztokholmu. Mając uzasadnione obawy, że 
po latach się nie rozpoznamy, przygotowaliśmy plakietki z 
nazwiskami, wpinane w klapy, na widocznym miejscu. 
 
Obchody w szkole zorganizowano wspólnie z zakończeniem 
roku szkolnego. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 9-tej. 
Nasza grupa została ciepło i serdecznie przedstawiona 
dzisiejszym uczniom szkoły. Dyrekcja szkoły zadbała o 
prawdziwie rodzinną atmosferę i uroczystą oprawę. Każdy z 
nas został uhonorowany dyplomem pamiątkowym i 
obdarzony bukiecikiem kwiatów oraz ciepłymi słowami. 
Później – przy szampanie i słodyczach przypominaliśmy sobie 
w rozmowach dawne szkolne czasy i wymienialiśmy 
wiadomości o sobie. Wszyscy postanowiliśmy wypełnić 
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deklaracje i formalnie (bo sercem byliśmy nimi zawsze) 
staliśmy się członkami Stowarzyszenia Wychowanków. 
 
Uroczystości jubileuszowe na terenie szkoły zakończyły się w 
południe, a o godz.12.30 uczestniczyliśmy we mszy św. za 
naszych zmarłych profesorów i kolegów. Na ich intencję 
zostawiliśmy przed ołtarzem nasze kwiaty. Po mszy św. 
przedłużyliśmy jeszcze nasze spotkanie, biesiadując przez 
kilka godzin we włoskiej restauracji. Postanowiliśmy też 
spotykać się tam raz na kwartał, w siódmym dniu pierwszego 
miesiąca kwartału, o godzinie 17-tej. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podczas spotkania towarzyskiego 
 
Serdecznie dziękujemy Dyrekcji Liceum i Zarządowi 
Stowarzyszenia Wychowanków za pamięć, serce i umiłowanie 
tradycji, za umiejętność przybliżenia nas sobie, za wywołanie 
ciepłych wspomnień z czasów naszej młodości. 
 

Janusz Olechowski 
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Spotkanie z Krzysztofem Krauze 
 
17 marca 2005 r. zaprosiliśmy do szkoły na spotkanie z 
młodzieżą kol. Krzysztofa Krauze (r.mat.1972). Naszą 
propozycję tego spotkania przyjął z wielką ochotą. Powitała go 
dyrektor Barbara Taff, przypominając jego największe 
ostatnie osiągnięcia reżyserskie: obsypane nagrodami filmy 
„Dług” i „Mój Nikifor”, a następnie w imieniu Stowarzyszenia 
Andrzej Niemierko. Prezes wyraził nadzieję, że spotkanie to 
zaowocuje zacieśnieniem kontaktów znanego reżysera ze 
swoją starą szkołą, a obecnym uczniom tej szkoły pozwoli tak 
pokierować swym wykształceniem, aby w przyszłości i oni 
mieli coś do powiedzenia swoim młodszym koleżankom i 
kolegom. Przypomniał zebranym, że wraz z Andrzejem Wajdą 
Krzysztof był laureatem „Złotych Taśm” za najlepszy film 
1999 r. Wajda dostał to wyróżnienie za „Pana Tadeusza”, zaś 
Krzysztof za wspomniany „Dług”. A niedawno jego inny film 
„Mój Nikifor” otrzymał Orły, nagrody Polskiej Akademii 
Filmowej - nazywane polskimi Oscarami – i to w 5. 
kategoriach (za najlepszą pierwszoplanową rolę kobiecą – 
Krystyna Feldman, za zdjęcia, scenografię, montaż i dźwięk).  
 
Spotkanie z Krzysztofem miało być poprzedzone uroczystością 
wręczenia dyplomów Członka Honorowego Stowarzyszenia – 
tytułów przyznanych przez Walne Zebranie - dwóm naszym 
wybitnym, wielce zasłużonym dla szkoły i Stowarzyszenia 
wychowankom. Obaj chodzili do tej samej klasy i maturę 
dostali w 1932 r. Z uroczystym wręczeniem dyplomów 
zwlekaliśmy, czekając na poprawę zdrowia Jana Nowaka-
Jeziorańskiego. Niestety – los sprawił, że musiał nas opuścić. 
Mieliśmy wręczać ten dyplom przedstawicielowi rodziny 
Jeziorańskiego mec. Jackowi Taylorowi – ale nie mógł przybyć 
a kol. Ryszardowi Matuszewskiemu nie pozwolił na to stan 
zdrowia. Mieliśmy jednak okazję uhonorować dyplomem 
uznania za wieloletnią bezinteresowną pomoc w wydawaniu 
naszego biuletynu „Komunikat” – Państwa Barbarę i 
Henryka Bogusławskich. Nasi Dobrodzieje od 6 lat wspierają 
nas w tym dziele, podejmując się drukowania biuletynu w 
swoim zakładzie poligraficznym. Że to czynią to nie jest może 
przypadek, gdyż ich córka Karolina ukończyła Liceum w 1993 
r. Wręczyliśmy im wspomniany dyplom w dwóch postaciach: 
jednej, do powieszenia na ścianie i drugiej, do przechowania 
w szufladzie. 
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W drodze na spotkanie z młodzieżą; od lewej: Henryk Bogusławski, 

Krzysztof Krauze, Barbara Taff i Jerzy Kalinowski 
 
Po tej uroczystości w wypełnionej po brzegi sali rozpoczęło się 
spotkanie z Krzysztofem Krauze. Najpierw opowiedział nam o 
sobie, potem o robieniu filmów, o swojej filozofii życiowej, o 
wolności twórczej i nie uleganiu schematom a następnie 
odpowiadał na pytania z sali. „Co by robił, gdyby nie kręcił 
filmów?” – „Byłbym malarzem.” Pytano o kryteria wyboru 
scenariusza. „Temat musi robić wrażenie.” Cechy reżysera. 
„Nie może dominować, musi pozwolić grać aktorom.” 
Poruszano też sprawy braku funduszy na filmy i odwrotu od 
kultury. Pytano o stosunek do kina „off-owego”. „Pieniądze 
robią wodę z mózgu.” Mówił o tym, że w Europie mamy opinię 
bigotów. „Polski teatr wybił się na oryginalność, ale to nie jest 
teatr z Warszawy.” Było tez dużo o „Długu” i dalszym 
scenariuszu, który dopisuje życie do tego – niemal już 
kultowego - filmu. Także o „Moim Nikiforze”. Przedstawił 
swoje najbliższe plany: film „Klucze” – ponura historia, także 
na kanwie informacji gazetowej. „Jak wspomina nauczycieli?” 
– „Brożek świetnie grała w pingponga. Jednak marne to były 
czasy – rok 1968. Szkoła nasycona strachem. Dyżurni mieli 
władzę – mogli nie wpuścić do szkoły za brak tarczy. 
Wyasfaltowane boisko.” 
 
 

Kolejne sukcesy „Mojego Nikifora” 
 
W lipcu pisaliśmy: „Drogi Kolego Krzysztofie, w imieniu 
Stowarzyszenia Wychowanków oraz dyrekcji i uczniów 
Liceum serdecznie Ci gratulujemy sukcesu na 40. Festiwalu w 
Karlovych Varach. Cieszymy się razem z Tobą tymi nagrodami 
tym bardziej, że jest to od ćwierćwiecza pierwszy taki sukces 
polskiego kina, o którym ostatnio rzadko pisze się dobre 
rzeczy. "Nikifor" - obsypany aż trzema głównymi nagrodami - 
jak widać został bardziej doceniony zagranicą niż w kraju. 
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"Cudze chwalicie, swego nie znacie...". Nasza radość jest tym 
większa, że mamy jeszcze świeżo w pamięci spotkanie Twoje 
ze szkołą z 17 marca tego roku, na którym dużo mówiliśmy o 
tym filmie. Jeszcze raz, choć upały nieźle doskwierają, gorąco 
Ci gratulujemy Wielkiej Nagrody jubileuszowego Festiwalu 
oraz nagrody za najlepszą reżyserię i pozdrawiamy.” 
 
Na co dostaliśmy odpowiedź: „Jesteście kochani, jestem z 
Wami, pozdrawiam wobec tego zimno, Krzysztof Krauze.” 
 
W tygodniku „Polityka” z listopada 2005 r. znalazło się 
zestawienie wszystkich nagród zdobytych do tego czasu przez 
jego ostatni film, zatytułowane: 
 

NIKIFOR WIELKI 
 
„Od zwycięstwa „Mojego Nikifora" na 40. edycji festiwalu w 
Karlovych Varach ciągnie się nieprzerwane pasmo wyróżnień 
oraz dowodów uznania dla talentu Krzysztofa Krauzego 
reżysera filmu, i przede wszystkim dla Krystyny Feldman, 
która brawurowo zagrała główną rolę. Pełna lista 
dotychczasowych nagród przyznanych twórcom „Mojego 
Nikifora" poza Polską przedstawia się następująco: 
 
Kryształowe Globy dla filmu, reżysera i aktorki na 
Międzynarodowym Festiwalu w Karlovych Varach oraz Don 
Quijote przyznawany przez Federację Klubów Filmowych 
Grand Prix dla Krystyny Feldman na Międzynarodowym 
Festiwalu Aktorskim w Kijowie-Stozhary 
Nagroda za najlepszą rolę kobiecą dla Krystyny Feldman 
na 7. Międzynarodowym Festiwalu w Manilii 
Wyróżnienie FIPRESCI w Panoramie Europejskiego Kina w 
Atenach 
Złoty Hugo dla filmu oraz  
Srebrny Hugo dla Romana Gancarczyka na 41. MFF w 
Chicago 
Nagroda za najlepszą rolę kobiecą dla Krystyny Feldman 
na 50. MFF w Valladolid 
Nagroda im. Krzysztofa Kieślowskiego dla najlepszego 
filmu europejskiego na festiwalu w Denver. 
 
W sumie film Krauzego został zaproszony aż na 15 
międzynarodowych festiwali, zaś w najbliższym czasie 
weźmie jeszcze udział w kolejnych 19 liczących się imprezach, 
m.in. w Goa (Indie), Monachium (Niemcy), Filadelfii, Palm 
Springs, Nashville (USA), Mar Del Plata (Argentyna), 
Hongkongu (Chiny), Jeonju (Korea) oraz Sydney (Australia). To 
jeszcze nie wszystko: ostatnio w środowisku mówi się, że 
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Krystyna Feldman ma szansę na nominację do Oscara; ponoć 
sam Steven Spielberg zachwycił się jej rolą.” 
 
 

Poetka z Komisji Rewizyjnej 
 
Okazało się, że kol. Dorota Ryst (r.mat.1985), wybrana na 
ostatnim Walnym Zebraniu do Komisji Rewizyjnej jest 
uzdolnioną i obiecującą poetką. Wydała już kilka tomików 
wierszy, a w listopadzie byliśmy na promocji jej ostatniego 
osiągnięcia - tomiku „Widoczki. Wiersze bezwstydne”. W 
Jadłodajni Filozoficznej na Powiślu zaaranżowała spotkanie 
pod nieco prowokującym tytułem „Wieczór ze striptizem czyli 
spektakl poetycki na dwa głosy żeńskie i flet”. 
 

 
 

Autorka czyta wiersze przeplatane nutami z fletu 
 
 

Spotkanie „opłatkowe”  
 

Grudniowe zebranie Zarządu Stowarzyszenia już weszło do 
tradycji jako spotkanie, na którym składamy sobie życzenia 
Bożonarodzeniowe i Noworoczne.  
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Zebranie „opłatkowe” Zarządu i Komisji Rewizyjnej z Ryszardem 
Matuszewskim i wicedyrektor Danutą Kais w grudniu 2005 r. 

 
Jak zwykle cieszyliśmy się z obecności Honorowego Członka 
Stowarzyszenia kol. Ryszarda Matuszewskiego – naszego 
przyjaciela i dobrego ducha Stowarzyszenia, który otrzymał z 
tej okazji stroik świąteczny w postaci pięknego kosza.  
 

 
Zaułek Braci Pakulskich 

 
Maria Pakulska – wdowa po naszym koledze Zbigniewie 
Pakulskim (r.mat.1941)  – pisze tak m.in: „Dziękuję bardzo za 
przesłany „Komunikat” Stowarzyszenia i dołączony do 
„Komunikatu” list… Mój mąż zawsze czuł się uczuciowo 
związany ze swoją szkołą i utrzymywał kontakty ze 
Stowarzyszeniem (nawet swego czasu udzielał się w nim 
czynnie). Ostatnio był na uroczystości 100-lecia gimnazjum. 
Fotografia, którą dołączam jest właśnie zrobiona w 
towarzystwie kolegów szkolnych na tej uroczystości. Mój mąż 
stoi w środku. Był już wtedy chory ale nie chciał opuścić 
takiej, dla niego ważnej uroczystości. Asystował mu syn 
Tomasz (absolwent gimnazjum Batorego i Politechniki 
Warszawskiej).”  
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Zbigniew Pakulski jako maturzysta i na 100-
leciu szkoły 

 
I dalej opisuje losy jego edukacji: ”Mój 
mąż należy do tych absolwentów, którzy 
maturę robili na tajnych kompletach w 
czasie okupacji. Po maturze studiował 
ekonomię na SGH, która pod 
kryptonimem Miejskiej Szkoły Handlowej 
prowadzona była w czasie okupacji przez 
profesorów SGH pod kierunkiem 
profesora Edmunda Lipińskiego. Dyplom 

zrobił mąż już po wojnie na SGH. W księdze pamiątkowej 
SGH, wydanej pod koniec 2004 r. z okazji 100-lecia uczelni 
jest wymienione nazwisko mojego męża (moje również, jako 
absolwentki tej uczelni). Dodam jeszcze, że „Komunikat” 
Stowarzyszenia bardzo mnie zainteresował, tym bardziej, że 
wśród absolwentów wymienionych w nim, przewija się dużo 
ogólnie znanych osób i wiele ciekawych o nich informacji.” 
 
W innym liście z kolei pisze: „Przesyłam w załączeniu 
zawiadomienie Tomasza Pakulskiego, syna mojego i 
Zbigniewa Pakulskiego, dotyczące nadania nazwy „Zaułek 
Braci Pakulskich", uwidocznionemu na fotografii, fragmentowi 
Placu Konstytucji w Warszawie. Miejsce to ma dla naszej 
rodziny szczególne znaczenie, ponieważ do powstania 
warszawskiego stał tam dom (róg Marszałkowskiej i 
Śniadeckich), w którym mieścił się jeden ze sklepów Braci 
Pakulskich i w którym swego czasu mieszkali rodzice 
Zbigniewa. Tam też mój mąż się urodził. Później mieszkał na 
Lipowej. Niestety, obydwa te domy zostały całkowicie 
zburzone w czasie powstania. Odpowiednie tablice zostały już 
powieszone, wraz z tablicą z fotografiami trzech braci 
Pakulskich, oraz krótką informacją o firmie. W nowowydanym 
planie Warszawy nazwa ta została już umieszczona. Myślę, że 
wiadomość ta powinna dotrzeć do Stowarzyszenia, ponieważ 
jednym z założycieli firmy był Wacław, ojciec Zbigniewa 
Pakulskiego, waszego kolegi, absolwenta (rocznik maturalny 
1941).” 

 
 

Opisanie historii szkoły Konopczyńskiego 
 

Pan Ryszard Pasternak – nauczyciel historii w Zespole Szkół 
Nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego, które mieszczą się w 
dawnym budynku naszej szkoły, zafascynowany jej 
przedwojenną historią podjął trud napisania takiej 
monografii. Dostarczył nam bogato ilustrowany egzemplarz 
roboczy składający się z trzech części: I – „Emilian 
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Konopczyński i jego szkoła”, II – „Z historii Aleksandrii, 
Dynasów i Sewerynowa” oraz III – „Budynek szkoły w czasie 
II wojny światowej”. Wiele faktów i rycin jest nam znanych, 
ale natrafiliśmy też na unikatowe plany, mapy i fakty z 
historii tej części miasta oraz czasów wojennych. Czekamy na 
dokończenie dzieła.  
 
Jak wiadomo, dokumenty i fakty z historii naszej szkoły do 
czasów ostatniej wojny gromadził i utrwalał dużo wcześniej, 
nieodżałowany kol. Jan Rossman (r.mat.1934), ale jego praca 
nie wyszła poza ramy maszynopisu. 

 
 

Nowe nabytki biblioteczne 
 

Pani Maria Magdalena Niewiadomska - córka Stanisława 
Niewiadomskiego (r.mat.1918) przekazała nam wydane 
pośmiertnie w 2001 r. jego książki: „Warszawa jakiej nie ma”, 
„Wiersze”, „Rok 1920. Zapiski kanoniera” i  „Na leśnych 
bezdrożach”. W liście pisze m.in.”…przekazuję na Pana ręce 4 
książki autorstwa mego Ojca – Stanisława Niewiadomskiego 
(ur.1900, zm.1990) – ucznia Szkoły Emiliana 
Konopczyńskiego, a następnie nauczyciela-polonisty w tejże 
szkole po wojnie, tj. Gimnazjum im. A. Mickiewicza. 
Jednocześnie dziękuję za regularne nadsyłanie na mój adres 
„Komunikatów” Stowarzyszenia. Są świetnie redagowane i 
czytam je zawsze z dużym zainteresowaniem, a fakt, że są 
adresowane na mojego Ojca, dostarcza mi każdorazowo 
dodatkowych wzruszeń.” 
 
W książce „Warszawa jakiej nie ma” autor poświęca 
kilkanaście stron wspomnieniom ze Szkoły Konopczyńskiego.  
Opisuje je w rozdziałach: „Dyrektor Rowiński”, „Konrad 
Chmielewski, niezrównany pedagog”, „Emocje 
matematyczne”, „Dwaj panowie Dąbrowscy”, „Rusycyści”, 
„Woźny Stanisław”- pod wspólnym tytułem „Moi 
nauczyciele”. Aby zachęcić do przeczytania tej książki 
naszych wychowanków, wybraliśmy rozdział o Michale 
Rowińskim. 

DYREKTOR ROWIŃSKI 
 
Ilekroć sięgam pamięcią ku pierwszym latom swego pobytu w 
szkole, staje mi przed oczyma pewien budynek. Zaprowadziła 
mnie tam Matka wiosną roku 1912. Na egzamin wstępny. 
Skromna i nieładna fasada domu przy ulicy Kopernika 34 
miała podwójne drzwi wejściowe; prowadziły one do mrocznej 
sieni. Był to budynek narożny, którego cała ściana północna 
biegła wzdłuż ulicy Sewerynów, południowa zaś wychodziła 
na zalany słońcem, wybrukowany kocimi łbami kwadratowy 
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dziedziniec. Na tym dziedzińcu, otoczonym niskimi 
drewnianymi budynkami, odbywały się raz na tydzień targi. 
Okoliczni mieszkańcy mogli się tam zaopatrzyć w jarzyny, 
nabiał, słomę, siano czy inne produkty wiejskie, sprzedawane 
wprost z wozów chłopskich. 
 
Założycielem i właścicielem szkoły, o której mówię, był 
Emilian Konopczyński, w owych latach człowiek już stary, o 
srebrzyście siwych włosach i niedużej siwej bródce. Oczu jego 
nie widziałem nigdy, bo nosił ciemnoniebieskie okulary. 
Kiedym go zobaczył pierwszy raz (właśnie w pamiętnym dniu 
egzaminu), nie przypuszczałem, że Konopczyński nie będzie 
nigdy moim dyrektorem. W kilka miesięcy później umarł. 
Ulica Sewerynówek, przy której w parę lat potem 
wybudowano dla szkoły nowy, piękny gmach, przemianowana 
została na ulicę Emiliana Konopczyńskiego i tak się nazywa 
do dziś. 
 
Następcą tego znakomitego pedagoga był Michał Rowiński. 
Ten świetny klasyk, wielki miłośnik antyku, był człowiekiem 
równie głębokiej wiedzy, jak niezmiernej skromności. Jego 
drobny wzrost, pochylone plecy, jasnobłękitne dobre oczy, 
szpakowata broda i przerzedzone szpakowate włosy - budziły 
sympatię od pierwszego spojrzenia. Dyrektor spoglądał 
zawsze jak gdyby z pewnym onieśmieleniem spod 
zaczerwienionych powiek. A gdy podnosił brwi w górę, twarz 
jego wyrażała pełne życzliwości zdziwienie. Był krótkowidzem 
i nosił binokle w ciemnej metalowej oprawie, które zdejmował 
do czytania. Mówił zawsze cicho. Nigdy przez cztery lata 
pobytu w tej szkole nie słyszałem, by podniósł głos. Dlatego 
też i na jego lekcjach (uczył tylko w najstarszych klasach) 
panowała cisza i nastrój skupienia. 
 
Dyrektor Rowiński, chociaż nigdy na nikogo nie grzmiał, 
należał do tych pedagogów-uczonych, którzy cieszą się 
szczególnym autorytetem wśród młodzieży. Jego ujmująca 
sylwetka w długim do kolan popielatym surducie lub czarnej 
alpagowej marynarce i źle odprasowanych spodniach — 
budziła tylko sympatię. Gdy w pierwszym czy może drugim 
roku mego pobytu w szkole Konopczyńskiego dyrektor 
Rowiński stracił syna jedynaka, czarna opaska na rękawie i 
czarny krawat, jaki odtąd stale nosił, sprawiały ogromne 
wrażenie nawet na największych łobuzach i durniach. 
Zauważyliśmy wszyscy, że dyrektor pochylił się jeszcze 
bardziej, jakby od owego ciosu wielki jakiś ciężar obarczył 
jego szczupłe ramiona. Poza tym częściej niż dawniej 
wstrząsał nim głuchy, dudniący kaszel. 
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Uczniem Rowińskiego nie byłem. Ale kilka razy zastępował w 
mojej klasie chorego wówczas nauczyciela łaciny, 
Dąbrowskiego. Dyrektor wchodził z dziennikiem pod pachą i 
zatrzymywał się na chwilę w drzwiach. Następnie zamykał je 
cicho i ostrożnie, jak gdyby miał do czynienia z czymś 
niezmiernie kruchym. Obrzuciwszy klasę nieśmiałym 
spojrzeniem, witał nas najpierw chrząknięciem, potem zaś 
cichym: „Dzień dobry, chłopcy." Odpowiadaliśmy spokojnie i 
poważnie: „Dzień dobry, panie dyrektorze". W obecności tego 
człowieka do głowy by nie przyszło żadnemu uczniowi 
pozwolić sobie na coś niestosownego, na najdrobniejszą 
choćby niezręczność. Jak gdyby instynkt ostrzegał nas, że 
moglibyśmy temu smutnemu panu zrobić mimowolną 
przykrość. Czuło się, że gdyby który próbował się wyłamać, 
zostałby potępiony przez klasę. Wtedy to, już w początkach 
sztubackiego życia, zrozumiałem, że między nauczycielem a 
młodzieżą może istnieć wzajemne zaufanie, niepisana i 
niemówiona umowa, zapewniająca obustronny szacunek. 
Obcowanie z dyrektorem Rowińskim, nawet sam jego widok, 
budziły we mnie i w moich kolegach jakieś dobre uczucia. 
Pragnęliśmy okazać mu serce, coś z odruchów owej 
szlachetności, do której chłopcy w tym wieku bywają niekiedy 
skłonni. 
 
Poza tym docierały do nas powtarzane uparcie wiadomości, 
jakoby dyrektor miewał nieporozumienia z inspektorem 
szkoły. Powodem były może ambicje władcze inspektora, o 
których wiedzieliśmy dużo, a może chodziło tu o sprawy 
finansowe. Bo gimnazjum po śmierci założyciela prowadzone 
było przez grupę ludzi, upoważnionych na zasadzie jakiejś 
umowy ze spadkobiercami. Jeden z naszych kolegów usłyszał 
przypadkiem strzępy głośnej rozmowy między dyrektorem 
Rowińskim a inspektorem, który jakoby „krzyczał na 
staruszka..." Wiadomo nam było również (źródłem informacji 
był jeden z młodych nauczycieli), że podczas sesji okresowych 
nikt nie stawał w obronie uczniów tak serdecznie i tak po 
ojcowsku, jak właśnie Rowiński. A wśród pedagogów owej 
szkoły nie brakło „srogich lwów" i tępych pił, pedantycznych, 
nawet złośliwych i zarozumiałych. 
 
Ze swoim dawnym dyrektorem zetknąłem się niespodziewanie 
po czterech latach od chwili opuszczenia gimnazjum 
Konopczyńskiego. Wiosną roku 1915 bowiem wyjechałem z 
Matką i rodzeństwem do Ojca aż na Kaukaz, skąd wróciliśmy 
dopiero na jesieni roku 1918. Zapisałem się od razu do klasy 
ósmej (wówczas maturalnej) jednej ze szkół warszawskich. W 
miesiąc potem wstąpiłem ochotniczo do wojska — zgodnie z 
uchwałą międzyszkolnego komitetu młodzieży - i 
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przesłużyłem do kwietnia roku następnego. Ale koniecznie 
chciałem wiosną zdać maturę. W wojsku jednakże 
niepodobna było przygotować się do niej należycie. Toteż, 
jakkolwiek dopuszczono mnie do egzaminów, oblałem się 
sromotnie na matematyce. Przewodniczącym komisji był 
dyrektor Rowiński, delegowany przez Kuratorium. Poznał 
mnie od razu jako dawnego ucznia szkoły Konopczyńskiego, 
próbował nawet dość energicznie ratować moje szanse 
otrzymania świadectwa dojrzałości. Niestety - bez rezultatu, 
chociaż praca moja z języka polskiego oceniona była jako 
bardzo dobra. 
 
Dyrektor Rowiński zatrzymał mnie na korytarzu szkolnym. 
Położył mi dłoń na ramieniu, spojrzał mi prosto w twarz 
swoimi dobrymi oczyma, których barwa dziwnie wyblakła 
przez ciężkie cztery lata wojny i powiedział:- Nie martw się. 
Nie rozpaczaj. To, że teraz matury nie zdałeś, nie jest jeszcze 
nieszczęściem. To tylko duża przykrość. Całe życie przed 
tobą. Od razu jakoś pomyślałem o śmierci jego syna. 
Dyrektor nie mógłby powiedzieć tego samego o swojej bolesnej 
stracie. 
 
Michał Stalski (r.mat.1939) przekazał nam swą książkę „Z 
bliska i z daleka” z dedykacją, w której prosi o jej przyjęcie do 
biblioteki Stowarzyszenia, dodając: „ku pamięci nieżyjącego 
Profesora Romana Kubińskiego, mego Wychowawcy”. W 
dołączonym liście pisze m.in.: „Serdecznie dziękuję za 
nadsyłane mi „Komunikaty” Stowarzyszenia. Choroba 
kręgosłupa, plus wiek nader zaawansowany ograniczają moją 
ruchliwość nawet w obrębie Warszawy. Od kilku lat nie 
bywam na zebraniach Kolegów obojga płci, chociaż ja miałem 
w ciągu 4-ech klas gimnazjum tylko Kolegów. Gimnazjum 
ukończyłem w 1939 roku, tuż przed wojną. (Moim dozgonnym 
Kolegą i Przyjacielem był dr med. W. Stembrowicz, więcej 
zapewne znany Państwu). Ja jestem obecnie po wieloletniej 
pracy w P.A.N. - geografem „gospodarczej geografii”, po 
porzuceniu 8-mio letnich studiów i praktyki shippingu 
(gospodarki morskiej). Przesyłam... moją ostatnią książkę 
quasi literacką, poza licznymi publikacjami w obrębie tematyki 
mojej pracy zawodowej. Jedna ze stron obwoluty tej książki 
zawiera mój życiorys. Proszę przyjąć…wiele słów podziwu i 
szacunku dla Państwa pasji prowadzenia tego 
niezniszczalnego pamiętnika Gimnazjum Mickiewiczowskiego.”  

 
Krystyna Kreyser - wdowa po naszym koledze Ryszardzie, 
którego działalność artystyczną wspominaliśmy w 
poprzednim „Komunikacie”, nadesłała do naszej biblioteczki 
książkę „Wizytówki Warszawy”, której jest współautorką. 
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Nasza skrzynka pocztowa 

 
 
 
 
 
 
 
List z Maryland (USA) 
 
Z kol. Alexandrem Tysenem (Tyszyńskim) (r.mat.1934) 
prowadzimy bogatą korespondencję listowną a ostatnio i 
telefoniczną. Można powiedzieć, że jest naszym zagranicznym, 
amerykańskim, korespondentem. Od lat wspomaga 
Stowarzyszenie finansowo, dzięki czemu możemy prowadzić 
naszą działalność wydawniczą. W liście z marca 2005 r. pisze 
tak m.in.: „Otrzymałem dwa tygodnie temu wspaniały 
„Komunikat 119”, najlepszy ze wszystkich uprzednio 
otrzymanych „Komunikatów”(…). Czytając „Komunikaty” 
często znajduję wiadomości, o których uprzednio nie 
słyszałem. A w tym ostatnim „Komunikacie” znalazłem to w 
liście poległych wychowanków w Powstaniu: Andrzeja 
Łopacińskiego i Tomasza Zaniewskiego. Oni zdali maturę dwa 
lata później ode mnie, ale odbyli służbę wojskową w tym 
samym roczniku 1936/39, kiedy i ja ją odbyłem. Byliśmy 
przez 10 miesięcy w tym samym szwadronie, w Szkole 
Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu. Potem nasze drogi 
rozeszły się, kiedy dano nam świadectwa ukończenia i 
przydzielono do pułków. Ja dostałem się do Pierwszego Pułku 
Strzelców Konnych w Garwolinie, Tadek do Trzeciego Pułku 
Szwoleżerów, a nie pamiętam, gdzie Andrzej poszedł. Jak się 
teraz okazuje, ja byłem jedynym z nas trzech, który przeżył 
wojnę (pomimo wielkich przeciwności). 
Wysłałem parę dni temu $300.00 (…) co jest moją tegoroczną 
składką. Załączam kopię zamówienia (…) doskonała (…) 
działalność na terenie Stowarzyszenia zasłużyła sobie na 
większe stawki, ażeby utrzymać się na tym poziomie. 
Załączam także fotokopię wycinka z jednej z tutejszych gazet, 
która niedawno urządziła wywiad na terenie Leisure Word, 
które jest osiedlem bezpieczeństwa dla ludzi w wieku ponad 
55 lat. Tu mieszka 10 000 ludzi, tzw. „seniors”. My mamy 
własną policję, 3 bramy gdzie kontroluje się przyjezdnych, 
dwa kościoły (katolicki oraz protestancko-żydowski), teatr, 
kino, dwie pływalnie, korty tenisowe, golf, salę balową, dwie 
restauracje etc., a także budynek, gdzie są lekarze, dentyści i 
apteka. (…) Przesyłam ten wycinek, ażebyś zobaczył jak 
wielki jest ten basen pływacki, gdzie ja pływam tam i z 
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powrotem przez 40 minut pokonując dystans 1/3 mili.(…) Jak 
wycinek wskazuje, ja mam obecnie 89 lat, a 7 listopada będę 
miał 90-cio letnią rocznicę.” 

 
List ze Szczecina 
 
Kol. Antoni J. Furowicz (r.mat.1953) jest prof. zw. i dr 
hab.n.wet. oraz kierownikiem Katedry Immunologii i 
Mikrobiologii Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt 
Akademii Rolniczej w Szczecinie. W liście z kwietnia 2005 r. 
pisze: „Bardzo dziękuję za przysłanie kolejnego (119) 
„Komunikatu" Stowarzyszenia zawierającego moje 
wspomnienia. W załączeniu przesyłam informację dotyczącą 
Sympozjum: „Wielkie postacie nauki z Wrocławia — 
mikrobiologia i serologia od Hirszfelda do dzisiaj", które odbyło 
się we Wrocławiu w dniach 8-9 września 2004 roku. Program 
sympozjum obejmował uroczystości związane z 
upamiętnieniem 50 rocznicy śmierci Ludwika Hirszfelda oraz 
sesje naukowe. Na sympozjum wspominałem tego wielkiego 
naukowca, odkrywcę grup krwi człowieka. Przesyłam 
streszczenie referatu „Życie człowieka jest opowieścią". Proszę 
zwrócić uwagę, iż Hirszfeldowie mieszkali tuż przed wojną i 
na początku okupacji na Saskiej Kępie. Jakże pięknie pisze o 
tej dzielnicy L. Hirszfeld w swojej „Historii jednego życia": 
„Wysiedliśmy przy końcu mostu na prawym brzegu Wisły i 
zeszliśmy w jakąś zaczarowaną otchłań, pełną zapachu 
kwitnących lip i łąk. Srebrne blaski księżyca odbijały się w 
wodzie. Upojne zapachy wyzwalały jakieś nie wypowiedziane 
uczucie rzewności; cała tęsknota nasza za obcowaniem z 
wiecznością, za ekstazą gwiezdnej ciszy porwała nas..." 
(lipiec, 1927 r.). Kończąc, zasyłam Państwu serdeczne 
pozdrowienia i wyrazy głębokiego szacunku.” 
 
List z Florydy 
 
Kol. Jerzy Robaczewski (George Roberts) (r.mat.1941) 
przesłał nam kilka ciekawych dokumentów i informacji. 

Załączył także nekrolog 
swego brata por. Wiesława 
Robaczewskiego (Weston 
Roberts) (r.mat.1944). W 
liście pisze: „Ja zdałem małą 
maturę pod prof. Janem 
Wysockim w 1938 r., a dużą 
na kompletach w 1941 r. 
(prof. Dadlez, Wilczyński). 
Rocznik 1922.” Podał też, że 
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w maju 2005 r. przenosi się z St. Petersburga na Florydzie do 
Halifax, Nova Scotia, Kanada. W 2003 r. Minister Obrony 
Narodowej mianował go na stopień kapitana. 
 
List z Poznania 

 
Kol. Jerzy Moszyński (r.mat.1937) przysłał list, w którym 
pisze: ”Kochani Moi! Dzięki serdeczne za 118 nr 
„Komunikatu”! Czytam od deski do deski! Ile miłych 
wspomnień, ile znajomych nazwisk! Postanowiłem i ja Wam 
przekazać kilka moich wspomnień. Przesyłam Wam w 
załączeniu pełną listę mojej klasy z wymienieniem: 
Dyrektorów, Wychowawców i Nauczycieli, którzy w tym czasie 
„urzędowali”. Nie mogę nie wspomnieć o profesorze, którego 
kochaliśmy najwięcej. Był nim prof. Strycharski od łaciny o 
pseudonimie „Pitołaj”. Uczył nas łaciny, ale b. często przynosił 
ze sobą „dodatkowe pomoce naukowe” i wtedy nam 
opowiadał o życiu ówczesnych Rzymian i o Armii Rzymskiej. 
Jego wejście i wyjście z klasy było zawsze poprzedzane 
gromkim okrzykiem „Salve (lub Ave) carissime, omnia compezi, 
magister noster!” Takim samym salutem pożegnaliśmy Go na 
Cmentarzu Powązkowskim. Dzięki Ci „Pitołaju” za Twoje 
lekcje! 
 
A teraz krótka uwaga do listu od Lecha Paszkowskiego z 
Australii. Dzięki adresowi, który otrzymałem od Was, od kilku 
lat z nim koresponduję. Jak wynika z mojej „Listy” był On 
moim kolegą i przyjacielem – ale dlaczego na miłość Boską 
umieszczacie Go w Roczniku .....1934!?! 
 
Jeszcze raz Wam dziękuję za „Komunikat” i mam nadzieję, że 
zdążę jeszcze otrzymać następny numer. Serdeczne 
pozdrowienia. 
 

ROCZNIK MATURALNY 1937 
KLASA „A” 

 
1.   Balicki Adam   20. Moszyński Jerzy 
2.   Babecki    21. Olicki Jerzy 
3.   Choynowski Piotr  22. Perepeczko Stefan 
4.   Gawęcki Jerzy            23. Polakowski Wojciech 
5.   Góral    24. Porayski Jerzy 
6.   Gromski Jerzy   25. Płoski 
7.   Gromski Kazimierz  26. Rekward 
8.   Harłusz Jerzy   27. Rzeczkowski  
9.   Kołecki    28. Semadeni Stefan 
10. Kossakowski Ignacy  29. Skwara Zbigniew 
11. Krzemiński Henryk  30. Sianożęcki Jerzy 
12. Landau Antoni   31. Sobolewski Julian 
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13. Leśkiewicz Henryk  32. Suniewski 
14. Łopiński    33. Wasiutyński Witold 
15. Malanowski Józef  34. Wąsik Tadeusz 
16. Mańkowski Zbigniew  35. Wągrowski Jerzy 
17. May Zbigniew   36. Wierzbicki Jerzy 
18. Matławski   37. Wołowski Aleksander 
19. Moronowicz   38. Ziemski Stefan 
 
Koledzy, którzy byli w naszej klasie, ale nie doszli do matury: 
1. Choynowski Jan – brat bliźniak Piotra 
2. Dziewoński Edward – po 7-mej klasie przeniósł się do 
innego gimnazjum ale przyznaje się do naszego rocznika 
maturalnego 
3. Głowacki Bartosz 
4. Orzeszkowski Wacław – ta para solidarnie najpierw 
została na drugi rok, żeby się znaleźć w naszej klasie, ale 
ostatecznie zdawali maturę w 1938 
5. Paszkowski Lech – chodził z nami do 5 klasy, potem 
poszedł do Szkoły Morskiej, żeby po 1 roku wrócić i zdawać 
maturę w 1938. 
 
Dyrektorzy: Hoszowski, Dadlez 
Wychowawcy: Mańkowski Romuald, Drągowski Kazimierz 
Wykładowcy: 
j. polski   - Mańkowski, Świerzawska, Zbierski 
j. francuski  - Wołowska, Jungmanowa 
łacina   - Strycharski 
matematyka  - Seger, Hornowski 
fizyka   - Pomianowski, Doleżal 
geografia  - Karczewski 
propedeutyka filozofii - Zieleńczyk 
religia    - ks. ks. Perzanowski, 

 Dziewanowski, Wasilewski, Bielawski 
roboty ręczne  - Perzanowska 
śpiew    - Karolini 
gimnastyka   - Ładno, Górski 
  
List z Warszawy 
 
Od Pani Haliny Oziemskiej – Łozińskiej – wdowy po koledze 
Janie Łozińskim (r.mat.1940) - otrzymaliśmy uzupełnienie 
do listy naszych bohaterów Powstania Warszawskiego. 
„Zgodnie z życzeniem Stowarzyszenia (Komunikat z grudnia 
2004 nr 119 str. 82) przesyłam kilka danych, dotyczących 
udziału w konspiracji i Powstaniu Warszawskim mego męża 
Jana Łozińskiego. Dane te stanowią skrót z biogramu mego 
męża zamieszczonego w Pamiętniku Tow. Lekarskiego 
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Warszawskiego pt. Powstanie Warszawskie i Medycyna tom II 
wyd. 2003 rok. 
Jan Emanuel Łoziński pseudonim „Wolak” był we wrześniu 
1939 roku uczniem II kl. Liceum im. Adama Mickiewicza. Od 
1941 r. w konspiracji ZWZ, następnie w Armii Krajowej gdzie 
przeszedł szkolenie strzeleckie i sanitarne. Następnie 
przeniesiony do batalionu „Bełt” i Szkoły Podchorążych, którą 
ukończył w 1944 r. w stopniu kaprala. W Powstaniu walczył 
od 1 sierpnia 1944 r. w plutonie, który organizował, budował i 
bronił barykady w Al. Jerozolimskich 17 (dziś nr 23 – tablica 
pamiątkowa). Barykada ta przecinała ważne dla Niemców 
połączenie strategiczne wschód – zachód, przez które 
przejeżdżały za Wisłę czołgi i wojsko niemieckie. Mimo 
zaciekłych ataków Niemców, którzy chcieli odzyskać tę ważną 
dla nich drogę komunikacyjną – barykada przetrwała do 
końca Powstania, umożliwiając m.in. ewakuację rannych do 
szpitali w Śródmieściu po upadku Starego Miasta. W dniu 2 IX 
44 Wolak został awansowany do stopnia plutonowego i 
odznaczony Krzyżem Walecznych za wyróżnienie w walce. W 
dniu 2 X 44 wywieziony do obozu jenieckiego w Lamsdorfie – 
Stal.31, uwolniony przez Amerykanów w kwietniu 1945 r., 
powrócił do Polski w 1946 r. Ukończył Akademię Medyczną w 
Warszawie (1950 r.) i uzyskał stopień naukowy dr med. w 
1965 r. Zmarł w Warszawie po długotrwałej chorobie 26 XII 
1992.” 
 
List z Warszawy 
 
Kol. Andrzej Bontemps (r.mat.1939) pisze: „W związku z 
Waszym apelem w sprawie uzupełnienia lub skorygowania 
danych listy wychowanków poległych w Powstaniu 
Warszawskim 1944 („Komunikat”nr 119) podaję następujące 
dane: 
poz. 27 - Łopaciński Andrzej - ur. 26.07.1918 r. w 
Warszawie, ppor, d-ca I drużyny plut. 1119 Dywizjonu AK 
„Jeleń", poległ 1.08.1944 r. w ataku na siedzibę gestapo w al. 
Szucha, 
poz. 32 - Mazurkiewicz Andrzej - ur. w 1920 r., poległ w 
Powstaniu, 
poz. 56 - Skotnicki Jan - ur. 5.10.1920 r. w Warszawie, plut. 
podchor., dowódca I drużyny plut. 1110 Dywizjonu AK „Jeleń", 
poległ na Sadybie 2.09.1944 r., 
poz. 66 - Wędrychowski Krzysztof - ur. 17.10.1920 r. w 
Warszawie, kpr. podchor. w plutonie 1108 Dywizjonu AK 
„Jeleń", poległ 1.08.1944 r. na Polu Mokotowskim w ataku na 
Dom Prasy przy ulicy Marszałkowskiej 3. 
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W Powstaniu Warszawskim brali również udział 
wychowankowie Mickiewicza, którzy przeżyli, a z którymi 
miałem kontakt: 
- Śliwiński Jerzy - ur. w 1921 r. w Warszawie, rok matury 
1939 (żyje - Kanada - Montreal), 
- Gadomski Ryszard - ur. 1921 r. w Warszawie, rok matury 
1939, kpr.podchor. w plutonie 1108 Dywizjonu AK „Jeleń" 
(zmarł w USA po wojnie). 
 
Ja również brałem udział w Powstaniu Warszawskim. Maturę 
zdałem w1939 r., moim wychowawcą był profesor E. Forelle. 
W czasie wojny, w 1942 r. ukończyłem drugi turnus tajnej 
podchorążówki uzyskując stopień kaprala podchorążego i 
dostałem przydział do plutonu 1111 Dywizjonu AK „Jeleń". W 
Powstaniu 1 sierpnia brałem udział w natarciu na siedzibę 
gestapo w al. Szucha od strony ul. Bagatela. Miałem ogromne 
szczęście, gdyż z 3-ch plutonów atakujących ocalało jedynie 
niewielu powstańców. Dalsze moje przeżycia powstańcze to 
walki na Górnym Mokotowie i Sadybie, gdzie zostałem ciężko 
kontuzjowany w dniu 1.09.1944 r. podczas nalotu samolotów 
na Sadybę. Po wojnie, w 1950 r. ukończyłem Wydział Prawa 
Uniwersytetu Warszawskiego i pracowałem długie lata w 
przemyśle materiałów budowlanych. Obecnie jestem na 
emeryturze. Mam nadzieję, że te kilka słów przyda się w 
pogłębieniu wiadomości o wychowankach Gimnazjum 
Mickiewicza. Dziękuję bardzo za przesyłanie „Komunikatów”, 
które przypominają mi młodzieńcze lata spędzone u 
Mickiewicza. Dla całego zespołu załączam serdeczne 
pozdrowienia.” 
 
List z Kentu 
 
W marcu 2005 r. dostaliśmy list z hrabstwa Kent w 
W.Brytanii od kol. Jana L.Czarskiego (r.mat.1939), w którym 
pisze: „Dostałem „Komunikat”, zdaje się od Pana, ale pewnie 
przez Rysia Matuszewskiego. Nie wiedziałem, że taki 
„Komunikat” istnieje bo niewiele mam łączności ze starymi 
kumplami. Jedynie z Rysiem widuję się raz na rok. Mój ojciec 
był jego pierwszym wydawcą i oczywiście przez "trójkę" 
znaliśmy się. Ja jestem z rocznika maturalnego 1939. Bardzo 
bym chciał „Komunikaty” otrzymywać i oczywiście pomóc w 
pokryciu kosztów. Potrzebny mi jest adres pocztowy na 
przesłanie czeku. Przesyłam serdeczne pozdrowienia.” 

 
List z Warszawy 
 
Kol. Andrzej Kołodziejczyk (r.mat.1978) pisze: „Bardzo mi 
się zrobiło miło, kiedy otrzymałem kolejny numer – 119-tego 
już „Komunikatu” Stowarzyszenia, który „przestudiowałem” 
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od deski do deski. Czuję się związany z tym Stowarzyszeniem 
i z LO nie tylko przez bliskie sąsiedztwo, ale i przez fakt, że 
utrzymuję serdeczny kontakt z niektórymi absolwentami tego 
Liceum.” 

 
 

Wspomnienie o prałacie Feliksie de Ville 
 

Nasz nieoceniony korespondent i dobroczyńca Stowarzyszenia 
z dalekiego Maryland (Stany Zjednoczone) kol. Aleksander 
Tyszyński (Alexander Tysen) (r.mat.1934) podzielił się z 
nami swymi wspomnieniami z czasów szkolnych, związanymi 
z osobą księdza, który w owym czasie prowadził lekcje religii. 
 
„Od czasu do czasu, „Komunikaty” Stowarzyszenia przynoszą 
nam nowe wiadomości o losach byłych wychowanków, którzy 
ukończyli studia przed wybuchem drugiej wojny światowej. 
Jako jeden z nich, jestem zawsze tym zainteresowany, 
zwłaszcza kiedy dowiaduję się o losach tych, których 
pamiętam. 
 
My wówczas mieliśmy wiele do zawdzięczenia wysiłkom ze 
strony dyrektora szkoły, Jana Juraszyńskiego oraz naszego 
prefekta, prałata Feliksa de Ville. Dyrektor Juraszyński miał 
prawdziwy dar wyszukiwania i zatrudniania wybitnych 
profesorów, a prałat de Ville nie tylko uczył nas katolickiej 
religii, ale także czynił co mógł, ażeby wychować nas na 
solidnych obywateli. Jego lekcje religii miały miejsce w każdej 
klasie raz na tydzień. Uczniowie innego wyznania byli 
zwolnieni, ale musieli przynieść świadectwa od swoich 
zwierzchników duchownych, że uczą się swojej religii. W 
rozmowach z nami, prałat de Vilłe nazywał siebie naszym 
"duszpasterzem", a nas jego "dziecuszkami". 
 
W niedziele i święta musieliśmy stawić się obowiązkowo o 
dziewiątej rano na szkolną mszę św. w kościele Wizytek, bez 
względu na to, jak daleko stamtąd mieszkaliśmy. Wymówki 
były przyjmowane jedynie z powodów dolegliwości czy 
wydarzeń rodzinnych i musiały być potwierdzone na piśmie 
przez naszych rodziców. To samo było stosowane podczas 
rekolekcji Wielkanocnych, w ciągu tych dni, kiedy była 
przerwa w nauce na obrzędy religijne w kościele Wizytek. 
Mało kto z uczniów wiedział, że prałat de Ville widocznie 
pochodził z zamożnej rodziny, żyjąc poza szkołą na wysokiej 
stopie. Posiadał pięknie umeblowane mieszkanie na górnym 
piętrze 5-cio piętrowej kamienicy na rogu ulicy Traugutta i 
placu Małachowskiego, skąd roztaczał się wspaniały widok 
na „Zachętę” i Ogród Saski. Brał udział w życiu towarzyskim, 
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a raz na rok urządzał wielkie przyjęcie u siebie 30 maja, 
obchodząc swoje imieniny. Dziwnym zbiegiem okoliczności, 
kiedy mój ostatni rok freblówki dobiegał końca, moja matka 
poznała prałata na terenie towarzyskim. Miała z nim długą 
rozmowę na tematy kształcenia młodzieży i jego poglądy tak 
jej zaimponowały, że z miejsca wyraziła gotowość posłania 
mnie na egzamin wstępny do gimnazjum, gdzie on był 
prefektem. Na pożegnaniu, prałat zaprosił ją "wraz z synkiem" 
na jego nadchodzące imieninowe przyjęcie, a od tego czasu aż 
do zdania mojej matury byłem rokrocznie na tych przyjęciach z 
moją matką. To dało mnie możność zapoznania się z życiem 
prałata poza szkołą. 
 
Mogę łatwo wywnioskować, że beztroskie, wygodne życie nie 
kusiło prałata. On miał prawdziwe powołanie na kształcenie 
dorastającej młodzieży i wolał pracować przez 7 dni na 
tydzień. Soboty wówczas nie były całkowicie wolne od pracy, 
a w niedziele on spędzał ranne godziny w kościele Wizytek. 
Biorąc wszystko pod uwagę, należy się jemu specjalne 
uznanie za jego zasługi dla naszej - zawsze dobrego imienia - 
szkoły.” 
 
 

Zbieramy Mickiewicziana 
 
Kol. Jan Krzysztof Cichy (r.mat.1951) w liście z marca 2005 
r. pisze: „Norman Davies w swej książce „Powstanie ’44”, 
edycja polska Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2004 r. na str. 
329, przytacza fragment wspomnień Stanisława Aronsona 
pseudonim „Rysiek” (z Tel Awiwu), jest tam też akapit:  
 
„W Powstaniu mieliśmy działać jako kompania. Naszym 
dowódcą był „Stasinek” (doktor Sosabowski), którego 
spotkałem już wcześniej , kiedy dowodził operacjami Palmiry i 
Skruda. (...) Znaliśmy go jako bardzo dzielnego oficera i 
wspaniałego dowódcę. (...) Po serdecznych powitaniach, 
ożywionych rozmowach i chwilach wielkiego podniecenia 
„Stasinek” zebrał nas i wygłosił krótkie przemówienie. 
Staliśmy w dwuszeregu w głównym holu urzędu celnego; 
włożyliśmy biało-czerwone opaski oraz insygnia stopni 
wojskowych.” 
 
Dalej Stanisław Aronson wspomina pierwszą powstańczą 
akcję, atak na Umschlagplatz, gdzie uwolnili 50 Żydów i 
zdobyli ogromne zapasy żywności oraz mundurów i także 
trochę broni. Na str. 499 Norman Davies pisze:  
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„W sierpniu 1944 roku syn generała Sosabowskiego, dowódcy 
Brygady Spadochronowej, walczył w szeregach Armii Krajowej 
w Warszawie. To właśnie „Stasinek” poprowadził szturm na 
magazyny wroga na Stawkach, dzięki czemu AK zaczęło nosić 
niemieckie hełmy.” 
 
Drugi wybitny uczeń Mickiewicza, Jan Nowak-Jeziorański jest 
cytowany na str.: 244, 250, 311, 382, 419, 715, 819, 831. 
Jest opisywany na str.: 19, 249, 256, 292, 675, 698, 713. 
Fotografia Jana Nowaka-Jeziorańskiego jest zamieszczona na 
II wkładce ilustracji na 2 stronie w części „Dowództwo 
Powstania”. Niech takie fakty też trafiają do historii naszej 
szkoły.” 
 
W kolejnym liście kol. Cichy uzupełnia: „Wyczulony na 
pamięć o tradycjach i wychowankach naszej szkoły im. A. 
Mickiewicza, pozwalam sobie dosłać jako uzupełnienie do 
poprzedniej korespondencji pod nazwaniem "Stasinek". 
Mianowicie Norman Davies w tak zwanych "kapsułkach" 
zamieszczonych w książce "Powstanie '44", cytuje relacje osób 
związanych z tematem i tak: na stronie 684 zamieszcza 
materiał przygotowany przez Janusza Henryka 
Zadarnowskiego inżyniera z koncernu Lockhead 
wspominającego lata swojej młodości i opowiada o emigracji 
do Ameryki Północnej pod tytułem INŻYNIER:  
 
"(...). Służbę tę pełniłem do momentu rozwiązania AK w lutym 
1945 roku. (...) Zaraz też sprowadziłem do Warszawy matkę i 
brata i zaczęło się jak w roku 1939 organizowanie nowego, 
prymitywnego życia. Następnym pilnym zadaniem była moja 
dalsza nauka i przygotowanie do małej matury w Gimnazjum 
Mickiewicza. (...). W gimnazjum nawiązałem kontakty z 
harcerzami z Szarych Szeregów, uczestnikami Powstania. 
Prowadziliśmy ciąg dalszy pracy konspiracyjnej i ćwiczenia 
ostrą bronią w Puszczy Kampinoskiej. Konspiracja w 
warunkach komunistycznych okazała się trudniejsza. (...). 
Rozpoczęły się aresztowania. (...). Musiałem opuścić 
Warszawę, do której już nie wróciłem aż do roku 1972. (...)." 
 
A na stronie 706 zamieszcza list od Mary Rostafiński - wdowy 
z Rocky River (Ohio), wspominającej drogę do kariery 
naukowej swego zmarłego męża. 
 
"Wojciech Rostafiński urodził się w Warszawie w 1921 roku. 
Syn Jana, profesora SGGW i Marii z Juraszów. W latach 
1930-1936 był aktywnym członkiem ZHP. W roku 1939 
skończył Liceum im. Adama Mickiewicza w Warszawie i odbył 
służbę w XXII Batalionie Hufców Pracy." 

 42



 
Wspomina też o jego udziale w Powstaniu Warszawskim, 
niewolę. Po wojnie studia w uniwersytecie w Louvain, pracę w 
Stanach Zjednoczonych w NASA, prace naukowe, pisane 
ksiązki, doktorat i osiągnięcia naukowe, działalność w 
środowiskach AK w Ameryce.(My także wspominaliśmy go w 
„Pożegnaniach” w nr 118 „Komunikatu”). 

 
 

Fotografie z archiwum rocznika 1954 
 

 
 

Na obozie w Szklarskiej Porębie z dyr. Adamem Zielińskim 

 
 

Niedaleko szkoły na ul. Paryskiej 
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Na tle budynku internatu przy ul. Wąchockiej 
 
 

Strona internetowa Stowarzyszenia 
 
Wydaje się, że wkrótce wyjdziemy z zastoju, za który 
przepraszamy naszych internautów. W ostatnim czasie, poza 
„Komunikatem” nr 119, nie udało nam się zamieścić żadnych 
innych informacji. Mamy nadzieję, że w 2006 r. uaktualnimy 
informacje na naszej witrynie Liceum (adres: 
www.mickiewicz4.pol.pl). 
 
 

Jubileusz 120-lecia bratniej szkoły praskiej 
 

 
Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum 

i Liceum im. Adama Mickiewicza w Warszawie  
ul. Saska 59 03-914 Warszawa 

 
Kolega 
Ryszard Broda 
Przewodniczący Koła Wychowanków 
VII Gimnazjum i Liceum im. Króla Władysława IV w Warszawie 
ul. Jagiellońska 38 
03-719 Warszawa 
 

Warszawa, 18 listopada 2005 r. 
 
W imieniu nieco „młodszego brata” - Stowarzyszenia Wychowanków 
Gimnazjum i Liceum im. Adama Mickiewicza w Warszawie - przesyłam na 
ręce Kolegi wszystkim Władysławiakom serdeczne gratulacje z okazji pięknej 
rocznicy 120-lecia słynnej praskiej szkoły, tak wielce zasłużonej dla naszej 
stolicy. 
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Podobnie jak i nasza szkoła, która w 2007 roku będzie obchodzić 110-lecie 
powstania – zapisaliście wspaniałe karty w historii szkolnictwa 
warszawskiego. 
 
Życzymy Wam zachowania i kultywowania pięknych tradycji szkoły oraz 
owocnej działalności na rzecz jej dobrego imienia. 
 
Licząc na bliższe kontakty koleżeńskie dla dobra i rozwoju sąsiedzkich 
stosunków po praskiej stronie Wisły 
 
 Pozostaję z koleżeńskim pozdrowieniem i uściskiem dłoni 
 

                                              Andrzej Niemierko (r.mat.1959) 
                                             Prezes Stowarzyszenia Wychowanków 
          Gimnazjum i Liceum  im. Adama Mickiewicza w Warszawie 
150- rocznica śmierci patrona szkoły 

 
27 listopada 2005 r. w 150. rocznicę śmierci Adama 
Mickiewicza odprawiono w kościele Świętego Krzyża mszę św. 
za Jego Duszę. 

 
 

Dziękujemy naszym Dobroczyńcom 
 
Niektórzy nasi wychowankowie wykazując nadzwyczajną 
hojność od lat wspierają Stowarzyszenie kwotami, które 
wielokrotnie przewyższają oficjalne składki. W 2005 r. 
naszymi dobroczyńcami byli: kol. Bogdan Iliaszenko 
(r.mat.1955), kol. Maciej Krzywicki (r.mat.1955), kol. Jacek 
Kwieciński (r.mat.1955), kol. Albin Olczyk (r.mat.1955), kol. 
Jacek Trzaska (r.mat.1955), a także szczególnie hojni nasi 
koledzy mieszkający stale zagranicą: Jan L. Czarski 
(r.mat.1939) – W.Brytania, Krzysztof Muszkowski (r.mat.1938)  
– W.Brytania oraz Alexander Tysen (Tyszyński) (r.mat.1934) – 
St. Zjednoczone, którzy przekazali wsparcie w walutach 
swoich krajów. Wszystkim dziękujemy serdecznie za ofiarność 
i zrozumienie naszych potrzeb. 
 

 
Znaczek identyfikacyjny Liceum 

 
Zrealizowaliśmy nasz pomysł, by uczniowie i wychowankowie 
szkoły mogli się rozpoznawać w miejscach publicznych 
poprzez znaczek symbolizujący przynależność do braci 
Mickiewiczowskiej. Brak odzewu na nasz apel o 
zaprojektowanie takiego znaczka, nie przeszkodził w realizacji 
innego pomysłu: wykorzystania oryginalnego znaczka 
przedwojennego z literami „G.M.”. Jeden jedyny taki znaczek 
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znaleźliśmy w naszym archiwum (tzw. „archiwum 
Rossmana”). Zmniejszyliśmy go do odpowiednich rozmiarów i 
na razie odlaliśmy w 110 egzemplarzach. Ze względu na 
poniesione koszty nie możemy go niestety rozdawać za 
darmo. Wszystkim chętnym oferujemy go za kwotę 15 zł.   

 

 
 

Odtworzony znaczek „Gimnazjum Mickiewicza”, który niegdyś 
uczniowie nosili na czapkach 

 
 

Niegdysiejsze emblematy sportowe 
 

Kol. Lech Matusiak (r.mat.1954) – wielokrotny reprezentant 
szkoły i mistrz Warszawy w gimnastyce - udostępnił nam do 
skopiowania oryginalne emblematy, jakie nosili na 
koszulkach sportowych (czarnych z białymi wyłogami) 
uczniowie i reprezentanci szkoły w latach powojennych. 
Emblematy wykonywane były ręcznie z filcu i tkaniny, 
prawdopodobnie domowym sposobem. 

 
 
 
 
 

Groby, o których pamiętamy 
 
Cmentarz Powązkowski 
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1. Zdzisław Jeziorański (ps. Jan Nowak) (1914-2005) 
(r.mat.1932) – „Kurier z Warszawy”, dyrektor Radia Wolna 
Europa, polityk, pisarz, publicysta, Honorowy Członek 
Stowarzyszenia. 
† kw.7, rz.4, m.1 
 
2. Stefan Starzyński (1893-1942?) – wychowanek, 
ekonomista, polityk, publicysta, grób symboliczny projektu 
Bohdana Pniewskiego, żołnierz Legionów i POW, wiceminister 
skarbu, prezydent Warszawy (1934-1939), bohaterski 
komisarz cywilny przy Dowództwie Obrony Warszawy, 
aresztowany 27.10.1939 r., zginął w obozie koncentracyjnym. 
† Aleja Zasłużonych kw.250, m.50 
 
3. Miron Białoszewski (1922-1983) (r.mat.1942) – pisarz, 
poeta, prozaik, dramaturg, inscenizator, autor m.in. 
„Pamiętnika z powstania warszawskiego”. 
† kw. 163, rz.1, m.5 
 
4. Jan Białostocki (1921-1988) (r.mat.1939) – historyk 
sztuki, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, członek PAN. 
† kw.166, rz.2, m.11 
 
5. Leopold Kummant (1920-1987) (r.mat.1938) – prezes 
Stowarzyszenia (1972-1987), inż. elektryk, w konspiracji 
„Kedyw”. 
† kw.171, rz.1, m. 
 
6. ks. Jan Mauersberger (1877-1942) – katecheta, 
współorganizator Związku Harcerstwa Polskiego, jego 
komendant, od 1923 r. przewodniczący, kapelan wojskowy, 
Kanclerz Kurii Polowej WP, przewodniczący Rady Naczelnej 
tajnego ZHP (1939-1942). 
† kw.C, rz.3, m.22-23 
 
7. Jan Wysocki (1881-1969) – dyrektor (IV-VIII 1945), 
nauczyciel matematyki (1907-1963 – 56 lat), najsłynniejszy 
pedagog szkoły. 
† kw.31, rz.6, g.4 
 
8. Emilian Konopczyński (1839-1911) – założyciel szkoły w 
1897 r., nauczyciel i dyrektor (1908-1911), publicysta. 
† kw.S, rz.1, m.30 
 
9. Jan Lechoń wł. Leszek Serafinowicz (1899-1956) 
(r.mat.1916) – poeta, współtwórca i jeden z czołowych 
przedstawicieli grupy „Skamander”, satyryk, krytyk, 
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publicysta, tłumacz, zmarł tragicznie w Nowym Jorku (blok 
symboliczny – spoczywa w podwarszawskich Laskach). 
† kw.69, rz.1, m.5  
 
10. Michał Dadlez (1895-1965) – dyrektor (1934-1949), 
polonista. 
† kw.243, rz.4, m.18 
 
11. Michał Rowiński (1860-1925) – dyrektor (1911-1920), 
nauczyciel języków (łacina, greka, niemiecki), znał 24 języki. 
† kw.290, rz.1, m.1 (narożny) 
 
12. Jan Juraszyński (1874-1969) – współzałożyciel i 
budowniczy nowego gmachu szkoły, inspektor i dyrektor 
(1920-1930), nauczyciel matematyki. 
† kw.292, rz.1, m.25-26 
 
13. Jan Władysław Grabski (1901-1970) (r.mat.1918?) –
pisarz, historyk, autor powieści („Rapsodia świdnicka”), syn 
Władysława – premiera, twórcy reformy waluty polskiej. 
† kw.89, rz.3, m.29-30 
 
14. Jadwiga Jantar (z d.Wasilewska) (1918-2000) – „Jadzia”, 
nauczycielka fizyki (z przerwami do 1979 r.), organizatorka i 
działaczka „Solidarności” nauczycielskiej – także w stanie 
wojennym, wspaniały dydaktyk, ulubienica uczniów. 
† kw.99, rz.2, m.6 
 
15. Piotr Biegański (1905-1986) (r.mat.1926) – profesor 
architektury Politechniki Warszawskiej, kierował 
rekonstrukcją Starego Miasta i Teatru Wielkiego w 
Warszawie, konserwator zabytków. 
† kw.114, rz.6, m.13 
 
16. Edward Dziewoński (1916-2002) (r.mat.1935 ?) – aktor, 
reżyser, założyciel kabaretu „Dudek”, dyrektor teatru 
„Kwadrat”, występy w radiu i telewizji. 
† kw.235, rz.3, m.2 
 
15. Tadeusz Gronowski (1894-1990) (r.mat.1915) – profesor, 
artysta grafik, malarz, plakacista, architekt wnętrz, 
scenograf. 
† kw.231, rz. , m. 
 
 
Cmentarz Wojskowy 
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1. Andrzej Drawicz (1932-1997) (r.mat.1950) – rusycysta, 
tłumacz, opozycjonista, prezes Komitetu ds. Radia i Telewizji. 
† kw. A3, rz.3, m.1 
 
2. Jan Świderski (1916-1988) (r.mat.1935) – aktor, reżyser, 
profesor PWST w Warszawie, liczne role charakterystyczne. 
† kw. A3, rz.1, m.33 
 
3. Stanisław „Orsza” Broniewski (1915-2000) (r.mat.1934) – 
ostatni naczelnik Szarych Szeregów (od 12.05.1943 r.), 
dowódca akcji pod Arsenałem, odznaczony Orderem Orła 
Białego.  
† kw.A20, rz.1, m. (kwatera Batalionu AK „Zośka”) 
 
4. Stanisław Janusz Sosabowski (1917-2000) (r.mat.1935) – 
„Stasinek”, syn generała – spadochroniarza, dowódca Kedywu 
Kolegium „A”, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, dr 
medycyny, zmarł w Wielkiej Brytanii. 
† kw. A19, rz.7, m.1-2 
 
5. Wilhelm Szczepankiewicz (1901-1960) – ppłk AK, ps. 
„Drugak”, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem 
Walecznych, Krzyżem Partyzanckim, nauczyciel wf-u znany 
jako „Pedro”, twórca sportowej potęgi szkoły, zwłaszcza w 
gimnastyce i koszykówce, 
† kw.IIB, rz.7, m.6 
 
6. Władysław Broniewski (1897-1962) – wychowanek, poeta. 
† kw. AZ, 26-tuje-2-3 
 
7. Adam Zieliński (1901-1987) – „Hefajstos”, „Sztajfa”, 
dyrektor (1951-1967), historyk, ludowiec, działacz „Wici”, 
† kw B15, rz.7, m.23  
 
 
Cmentarz Bródnowski 
 
1. Andrzej Bernakiewicz (1942-2002) (r.mat.1959) – mgr 
inż. budownictwa wodnego, prezes Stowarzyszenia (1998-
2002), prezes Hydrobudowy 1, radny, członek władz 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno”. 
† kw.81D, rz.4, m.22 
 
 
Cmentarz Ewangelicko-Reformowany 
 
1. Jan Rossman (1916-2003) (r.mat.1934) – dr inż. 
budownictwa lądowego, organizator budowy metra, 
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wykładowca na Politechnice Warszawskiej i w SGPiS, a także 
na uniwersytecie w Kinszasie (Kongo), komendant Szarych 
Szeregów, oficer Batalionu „Zośka”, współautor monografii na 
100-lecie szkoły, autor broszury o historii szkoły wydanej w 
1987 r. na 90-lecie szkoły, wieloletni przewodniczący i 
członek Zarządu Stowarzyszenia Wychowanków  
† kw.B, (pod murem) 
 
 
Cmentarz Ewangelicko-Augsburski 
 
1. Tadeusz Linowski (1920-1992) (r.mat.1938) – mgr inż. 
budownictwa lądowego, uczestnik Powstania Warszawskiego, 
więzień reżimu komunistycznego, prezes Stowarzyszenia 
Wychowanków (1987-1991). 
† al.16, rz.1, m.11 
 
Warto też wspomnieć o tablicy upamiętniającej naszych 
dyrektorów i nauczycieli wmurowanej w kościele ss. Wizytek 
na Krakowskim Przedmieściu. Jak pamiętamy, tablicę tę 
ufundowało Stowarzyszenie Wychowanków w 1978 r., a napis 
na niej brzmi: 

Ś.P. 
Emilian Konopczyński   1839-1911 
Michał Rowiński            1860-1925 
Jan Juraszyński            1874-1969 
Jan Wysocki                  1881-1969 

Niezapomniani wychowawcy i dyrektorzy Szkoły 
Konopczyńskiego, od 1919 roku im. Adama Mickiewicza. 

Tablicę tę w szkolnym kościele pamięci ich poświęcają w 80 
rocznicę założenia Szkoły Wdzięczni Wychowankowie 

 
 

Pożegnania 
 

11 kwietnia 1995 r. zmarł w wieku 84 lat kol. Leszek Marian 
Dąbrowski (r.mat.1931), architekt, przez 10 lat prowadził 
badania w Egipcie i Syrii (Damaszek). Informację tę podała 
jego wnuczka Agnieszka Tomaszewska. 
 
28 lutego 2001 r. zmarł nagle w Halifaksie (Kanada) w wieku 
75 lat kol. Wiesław Robaczewski (Weston Roberts) 
(r.mat.1944). Uczestnik Powstania Warszawskiego. Walczył na 
Zachodzie. Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari i Krzyżem 
Walecznych. W 1947 r. powrócił do Polski do owdowiałej 
matki, bo po ojcu ślad zaginął po tym jak go aresztowało 
NKWD. W 1953 r. ukończył Politechnikę Warszawską. W 
1951 r. ożenił się z Marią Reszką, z którą miał dwoje dzieci: 
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Annę i Jacka. Jako inżynier pracował przy odbudowie stolicy, 
a potem w Austrii i Chinach. W 1961 r. wyemigrował do 
Halifaksu, gdzie połączył się ze swoim bratem Jerzym – także 
wychowankiem Mickiewicza. Po pracy w kilku firmach,  w 
1967 r. utworzył własne przedsiębiorstwo W. Roberts 
Engineering Limited. Przez 20 lat walczył z chorobą 
Parkinsona. Po ceremonii żałobnej w Canadian Martyrs 
Church w Halifaksie, prochy zmarłego złożono w Oakridge 
Garden w Sackville.  
 
28 listopada 2003 r. zmarła w Warszawie Ewa Wadas z domu 
Słonczewska (r.mat.1982, kl.IVB) („pod takim nazwiskiem jest 
zapewne znana kolegom i koleżankom z byłej klasy” – jak 
napisał do nas jej szef Piotr Wielgomas, także nasz 
wychowanek (r.mat.1987)). „Ewa zmarła w wieku 39 lat na 
raka, po blisko rocznej walce z tą chorobą, osierocając 5-
letniego synka. Ostatnie lata pracowała jako starszy 
konsultant w firmie doradztwa personalnego BIGRAM, była z 
wykształcenia psychologiem. Pochowana na cmentarzu w 
Ząbkach. Ewa zdecydowanie była warta tej pamięci, 
pracowaliśmy razem przez blisko 9 lat.” 
 
1 października 2004 r. zmarł w wieku 83 lat kol. Jerzy 
Grabowski (r.mat.1939) z klasy matematyczno-fizycznej. 
Informację podała jego żona Zofia. 
 
12 stycznia 2005 r. zmarł kol. Aleksander „Alik” Ładno 
(r.mat.1953), fotografik, wieloletni członek Sekcji Autorów 
Dzieł Fotograficznych i Sądu Koleżeńskiego, odznaczony 
Medalem Pamiątkowym ZAiKS-u. Był synem profesora 
Edwarda, który uczył w szkole wf-u przed wojną i we 
wczesnych latach powojennych.  
 
17 marca 2005 r. zmarł kol. Janusz Bekier (r.mat.1953), 
bramkarz piłkarskiej reprezentacji szkoły i reprezentant 
szkoły w koszykówce. Pracował w branży mięsnej, w 
Zjednoczeniu i Zakładach na Żeraniu. Ostatnie kilka lat 
poważnie chorował. 
 
W maju 2005 r. zmarł nagle w wieku 69 lat kol. Tadeusz 
Jerzy Żółciński (r.mat.1955), redaktor, znany krytyk 
literacki, bibliofil, wielki przyjaciel książek i literatury. 
Związany silnie z Książnicą Płocką im. Władysława 
Broniewskiego w Płocku, gdzie organizował spotkania 
autorskie z wybitnymi polskimi pisarzami, współtworzył 
wystawy. W licznych nekrologach żegnano: „wielkiego 
miłośnika sztuki, rzetelnego publicystę, człowieka wrażliwego 

 51



i szlachetnego”. Pochowany w grobie rodzinnym na 
Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie (kw. 264-6-21). 
 
30 czerwca 2005 r. zmarł w wieku 66 lat kol. Jerzy Michał 
Chmielewski (r.mat.1955), inżynier, nieobecny na spotkaniu 
swego rocznika w szkole w 50- lecie matury ze względu na 
postępy choroby. Pochowany na Cmentarzu Wojskowym na 
Powązkach. Pozostawił córki i wnuki. Jego brat, a 
jednocześnie kolega z klasy rocznika 1955 – Janusz 
Olechowski – tak go wspomina: „Choroba uniemożliwiła Mu 
jubileuszowe spotkanie z kolegami, które przeżył zaledwie o 
kilka dni. Był ciepłym i prawym życiowym idealistą, 
kochającym ludzi i ceniącym tradycję. Życie ciężko 
przepracował. Ukończył studia na Wydziale Inżynierii 
Sanitarnej Politechniki Warszawskiej. Pracował w firmach 
wykonawczych i projektowych w kraju i zagranicą – w dawnej 
NRD i w Austrii. Był cenionym specjalistą w zakresie 
ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Przede wszystkim 
jednak umiał w każdej sytuacji być Człowiekiem.” 
 
1 lipca 2005 r. zmarł w wieku 86 lat kol. Zbigniew 
Skrzywanek (r.mat.1938), wieloletni przewodniczący naszego 
Sądu Koleżeńskiego, adwokat, członek Zespołu Adwokackiego 
nr 12 w Warszawie w latach 1954-1961, działacz 
samorządowy, Sędzia Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej w 
latach 1954-1956, członek Komisji ds. Radców Prawnych 
przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w latach 1976-1992, 
członek Komisji ds. Radców Prawnych przy Okręgowej Radzie 
Adwokackiej w Warszawie, Przewodniczący Koła Adwokatów 
Emerytów i Rencistów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w 
Warszawie w latach 1993-1999. Odznaczony Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Warszawskim 
Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Partyzanckim, Medalem za 
Udział w Wojnie Obronnej 1939 i odznaką samorządową 
Adwokatura Zasłużonym. Pochowany na Cmentarzu 
Powązkowskim w Warszawie. Pozostawił żonę, córki i 
wnuczki. 

 

* * * 
 
Do Naszych Drogich Czytelników 
 
Bardzo dziękujemy za liczne listy, zawsze pisane z potrzeby 
serca i zawierające wiele ciepłych słów o redagowanym przez 
nas „Komunikacie”. Przepraszamy Autorów listów, że na 
wszystkie nie odpowiadamy, gdyż nie prowadzimy specjalnego 
sekretariatu. Jednakże otrzymywane listy starannie czytamy i 
skrzętnie gromadzimy w naszym archiwum. Piszcie do nas 
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jak najwięcej, gdyż to motywuje nas do jeszcze lepszej pracy i 
utwierdza nas w sensie tego działania. Prosimy o przysyłanie 
także adresów koleżanek i kolegów czujących lub pragnących 
nawiązać więź ze szkołą. Dążymy do tego, by lista członków 
naszego Stowarzyszenia była jak najliczniejsza. 
 

Zarząd Stowarzyszenia 
 
 
 
 
 
 
 

Z  ŻYCIA  SZKOŁY 
 

Uroczystość wręczenia świadectw abiturientom 
 
15 kwietnia 2005 r. o godz. 17 rozpoczyna się szkolna 
uroczystość wręczenia świadectw ukończenia Liceum. Po raz 
pierwszy świadectwa otrzymują abiturienci nowego, 
trzyletniego liceum. Naszych uczniów czekają jeszcze 
egzaminy maturalne, które będą zdawać w kwietniu i w maju. 
Uczeń klasy drugiej Michał Czechowicz melduje dyrektor 
Barbarze Taff gotowość do rozpoczęcia uroczystości. 
 

 
 

Przekazanie sztandaru 
 
Zostaje wprowadzony sztandar, wszyscy śpiewają hymn, 
najmłodsi absolwenci składają kwiaty pod tablicą ku czci 
profesorów i uczniów naszej szkoły, którzy oddali swoje życie 
za Ojczyznę. Pani dyrektor wygłasza przemówienie, serdecznie 
zwraca się do abiturientów, składa im gratulacje i życzy im 
dalszych sukcesów. W imieniu wychowawców klas 
maturalnych zabiera głos prof. Krystyna Dybowska. Zwraca 
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się do uczniów słowami: „Zdobywajcie szczyty! Szanujcie 
ludzi! Bądźcie uczciwi w stosunku do siebie i innych! 
Kochajcie! Bądźcie szczęśliwi!”, następnie cytuje wiersz 
„Dzieci” Jana Pawła II kończący się słowami: 

„Tego, co w was się zaczęło, czy potraficie nie popsuć, 
Czy będziecie zawsze oddzielać dobro i zło?” 

Z kolei w imieniu abiturientów przemawia Karolina 
Stanisławska, a kończących szkołę uczniów żegna Magda 
Kuźmińska z klasy drugiej. Oto kolejny ważny moment. 
Wręczone zostają świadectwa ukończenia Liceum 
wyróżnionym abiturientom. Są to 33 osoby z najwyższą 
średnią, w kolejności:                                              klasa 

 Magdalena Maksimiuk (5,33) 3L 
 Weronika Młodożeniec (5,33) 3F 

 Diana Solnica (5,26) 3L 
 Anna Wysocka (5,26) 3F 

 Piotr Pękała (5,19) 3B 
 Joanna Schwenkgrub (5,13) 3C 
 Anna Ciosek (5,06) 3L 

 Paweł Kuźnicki (5,06) 3C 
 Karolina Stanikowska (5,06) 3L 
 Katarzyna Tworek (5,06) 3J 

 Sylwia Fik (5,00) 3L 
 Kamila Kamińska (5,00) 3E 
 Anna Kawa (5,00) 3E 

 Adam Białousz (4,93) 3A 
 Ewa Modzelewska (4,91) 3B 
 Magdalena Karczmarczyk (4,88) 3B 
 Izabela Machałek (4,86) 3L 

 Kinga Mróz (4,86) 3D 
 Bartosz Sikorski (4,86) 3C 

 Justyna Szymczyk (4,86) 3A 
 Dominika Stolarska (4,81) 3E 
 Daria Boniecka (4,80) 3L 

 Justyna Jakimiak (4,80) 3D 
 Anna Kozłowska (4,80) 3L 
 Mateusz Lewandowski (4,80) 3C 
 Sylwia Mierzejewska (4,80) 3F 
 Jacek Moczulski (4,80) 3C 
 Emilia Przeździecka (4,80) 3A 
 Kamila Rola (4,80) 3L 
 Przemysław Rosa (4,80) 3L 
 Anna Święch (4,80) 3A 
 Aneta Tomeczek (4,80) 3D 

 Jakub Zawadzki (4,75) 3B 
 
Następnie świadectwa otrzymują pozostali abiturienci ze 
wszystkich ośmiu klas. Sztandar zostaje wyprowadzony, 
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wszyscy z zainteresowaniem słuchają pięknego śpiewu 
naszego chóru (laureata Brązowego Kamertonu na XXI 
Ogólnopolskim Konkursie Chórów à Capella Dzieci i 
Młodzieży w Bydgoszczy w 2001 roku) pod dyrekcją prof. 
Barbary Jasińskiej – Sroki. To jeszcze jeden wzruszający 
moment. Uroczystość dobiega końca. 
 

prof. Aleksandra Niewiadomska 
 
 
Uroczystości zakończenia starego oraz rozpoczęcia 

nowego roku szkolnego  
 
Zakończenie roku szkolnego 2004/2005, w związku z kolejną 
reformą oświaty w naszym kraju, po raz pierwszy odbyło się 
bez maturzystów. Szerszą relację z tej uroczystości 
przedstawiliśmy w części „Z życia Stowarzyszenia”. 
 

 
 

Przemawia Ryszard Matuszewski 

 
 

Uroczystość tradycyjnie uświetnił występ chóru 
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Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2005/2006 odbyła 
się oczywiście 1 września, a młodzież, szczególnie serdecznie 
tą z klas pierwszych, powitali: dyrektor Barbara Taff oraz 
prezes Stowarzyszenia. Na zakończenie wysłuchaliśmy jak 
zwykle wspaniałego chóru szkolnego pod dyrekcją Barbary 
Jasińskiej-Sroki.  

 

 
 

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2005/2006 
 

 
Konkurs na dyrektora Liceum 

 
W związku z kończącą się kadencją dyrektora Liceum, w 
maju 2005 r. prezydent Warszawy ogłosił konkurs na to 
stanowisko. Stowarzyszenie Wychowanków nie pozostało 
bezczynne, popierając kandydaturę dotychczasowej dyrektor 
mgr Barbary Taff. W wystosowanej rekomendacji pisaliśmy 
m.in.: „Stowarzyszenie - grupujące kilkuset wychowanków 
szkoły o blisko 110-letniej historii – zawsze cieszyło się 
uznaniem ze strony dyrekcji Liceum, a także mogło liczyć na 
jej pomoc w rozmaitych sprawach stowarzyszeniowych. 
Szczególnie w ostatnich kilku latach, gdy dyrektorem Liceum 
była mgr Barbara Taff doznawaliśmy wiele serdecznej pomocy 
oraz gotowości w ułatwianiu naszej działalności. Aktywniej 
też mogliśmy uczestniczyć w życiu szkoły i mieć lepsze 
kontakty z gronem pedagogicznym. Wspólnie organizowane 
przedsięwzięcia jak spotkania z wybitnymi wychowankami 
szkoły np. Janem Nowakiem-Jeziorańskim, Ryszardem 
Matuszewskim, Lesławem Bartelskim, czy ostatnio z 
reżyserem Krzysztofem Krauze, a także uroczystości 
wręczania dyplomów absolwentom sprzed 50 lat – to 
najlepsze przykłady owocnej współpracy z Liceum 
kierowanym przez mgr Barbarę Taff. Stowarzyszenie liczy, że 
ponowny wybór mgr Barbary Taff na dyrektora Liceum 
pozwoli nie tylko kontynuować ale i wzbogacać w nowe treści 
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dotychczasowe kontakty między wychowankami a obecnymi 
uczniami Liceum.” 
 
Ostatecznie konkurs wygrała Barbara Taff, której serdecznie 
gratulujemy tej nominacji, życząc jak najwięcej satysfakcji z 
osiągnięć szkoły i jej uczniów, a także licząc na dalszą naszą 
dobrą współpracę w dziele kultywowania tradycji i historii 
Liceum Mickiewicza.  
 
 

Uroczystość ślubowania klas pierwszych  
 
„Jestem uczniem pierwszej klasy” – to słowa znanej piosenki, 
a równocześnie stwierdzenie, jakie 22 września 2005 roku 
wypowiedziało 252 nowo przyjętych „Mickiewiczaków”. W 
obecności dyrekcji, grona pedagogicznego oraz licznie 
zgromadzonych rodziców pierwszacy uroczyście ślubowali na 
sztandar szkoły. Gości powitała Barbara Taff – dyrektor 
Liceum im. Adama Mickiewicza, która w swoim przemówieniu 
zaznaczyła jak wiele możliwości, ale i wyzwań czeka nas w tej 
szkole. Do złożenia przyrzeczenia poproszono laureatów 
stołecznych olimpiad, finalistów konkursów przedmiotowych 
oraz uczniów, którzy w czasie rekrutacji zdobyli największą 
liczbę punktów. Jak przystało na członka społeczności IV. LO 
reprezentanci klas I ślubowali osiągać jak najlepsze wyniki w 
nauce, dbać o godność osobistą ucznia, a także swoje 
marzenia i młodość oddać ojczyźnie - Polsce. 
 

 
 

Przemawia Ewelina Olszewska 
 
Po złożeniu uroczystej przysięgi kilka serdecznych słów do 
młodszych kolegów skierowała Ewelina Olszewska – 
przedstawicielka klas II. Po jej wystąpieniu przyszła kolej na 
przemówienie w imieniu klas I, które wygłosiła Dorota Cabaj 
z klasy I E. Po oficjalnej nastąpiła część artystyczna, którą 
stanowił występ naszego znakomitego chóru „Iuventus 
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Cantans” pod dyrekcją prof. Barbary Jasińskiej - Sroki. Po 
zakończeniu ślubowania „świeżo upieczeni” uczniowie 
„Mickiewicza” zgodnie i dumnie przyznawali, że był to 
wspaniały dzień, gdyż odtąd staliśmy się pełnoprawnymi 
uczniami tak znamienitej szkoły. Pozostaje więc życzyć 
wszystkim ogromnego zapału do nauki, który owocuje 
dobrymi wynikami. 

Amelia Krajewska, kl. IL 
 
 

Działalność Samorządu Szkolnego 
 
W roku szkolnym 2004/2005 Samorząd Szkolny odnotował 
następujące przedsięwzięcia: 
•  w pierwszych dniach września przeprowadziliśmy akcję 
charytatywną na rzecz poszkodowanych w Biesłanie, 
zbierając kwotę 506,43 zł, 
•  w październiku zorganizowaliśmy otrzęsiny dla 
pierwszoklasistów, którzy musieli pokonać „drogę przez 
mękę”, by móc uczestniczyć w dyskotece; nasi szkolni DJs 
pełni szalonych pomysłów zapewnili super muzykę i efekty 
specjalne, 
•  kolejny raz uczestniczyliśmy w akcji „Góra grosza” pod 
patronatem MENiS, przekazując sumę 258,74 zł i 
wspomagając w ten sposób budowę rodzinnych domów 
dziecka, 
•  w listopadzie sprzedawaliśmy kalendarzyki, z których 
dochód przeznaczyliśmy na rehabilitację naszego chorego 
rówieśnika z Miastka, którego rodzice zwrócili się do naszej i 
wielu innych szkół z prośbą o pomoc w zakupie bioprotez i 
leczeniu ich syna, 
•  przed Świętami Bożego Narodzenia klasa IIj ponownie 
zainicjowała pomysł zbierania zabawek i pomocy szkolnych 
dla dzieci z domów dziecka; tym razem prezenty zawieźliśmy 
do Domu Dziecka przy ul. Nowogrodzkiej 75 i przy ul. 
Tarczyńskiej 27, 
•  21 marca w samo południe, na pięknie udekorowanej sali 
gimnastycznej, przywitaliśmy długo oczekiwaną wiosnę; wraz 
ze szkolnymi talentami przygotowaliśmy radosny program 
artystyczno – sportowy: śpiewy, tańce, pokaz samoobrony, 
żonglowanie piłką nożną, przedstawienie w języku 
angielskim, quiz z życia szkoły; gościnnie w „Mickiewiczu” 
wystąpili mistrzowie Polski w tańcu nowoczesnym: grupa 
VOLT, z naszymi uczniami: Magdą i Mariuszem; uroczystość 
poprowadzili, jak zawsze na wesoło, niepowtarzalni: Maciek i 
Andrzej. 
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Osiągnięcia chóru „Iuventus Cantans” 
 
W minionym roku szkolnym chór brał udział następujących 
imprezach: 
• występ z okazji rozpoczęcia roku szkolnego (1.09.2004 r.), 
• ślubowanie pierwszych klas (16.09.2004 r.), 
• występ w Urzędzie Rady Ministrów podczas wręczania 
stypendiów premiera uzdolnionej młodzieży z całej Polski 
(29.09.2004 r.), 
• występ w Zamku Królewskim podczas wręczania nagród 
prezydenta Warszawy zasłużonym nauczycielom (13.10.2004 
r.), 
• występ chóru podczas imprezy gwiazdkowej przed Operą 
Narodową wraz z innymi chórami warszawskimi (20.12.2004 
r.),  
 

 
 

Występ chóru w Filharmonii Bydgoskiej  
 
• Ogólnopolski Konkurs Chórów à Capella Dzieci i Młodzieży – 
etap wojewódzki w Szkole Muzycznej im. Fryderyka Chopina 
przy ul. Namysłowskiej – chór zajął II miejsce w województwie 
mazowieckim (10.02.2005 r.), 
• udział chóru w finale konkursu „Patroni szkół praskich” 
(10.03.2005 r.), 
• uroczystość rozdania świadectw ukończenia liceum przez 
klasy trzecie (15.04.2005 r.), 
• koncert laureatów XXV Ogólnopolskiego Konkursu Chórów 
à Capella Dzieci i Młodzieży w Filharmonii Narodowej 
(29.04.2005 r.), 
• konkurs szkolnych talentów muzycznych – udział solistów z 
chóru (14.06.2005 r.), 
• zakończenie roku szkolnego połączone z wręczaniem 
honorowych świadectw maturzystom. 
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W bieżącym roku szkolnym 2005/2006 daliśmy już trzy 
występy: 
• na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego (1.09.2005 r.), 
• na uroczystości wręczania młodzieży licealnej stypendiów 
premiera w Technikum Kolejowym przy ul. Szczęśliwickiej 
(16.09.2005 r.), 
• podczas ślubowania klas pierwszych (22.09.2005 r.). 
 
W dniach 14-16.10.2005 r. chór był na obozie warsztatowym 
w WDW w Ryni nad Zalewem Zegrzyńskim. 

 
prof. Barbara Jasińska–Sroka – dyrygent chóru 

 
 

Targi edukacyjne 2005 
 
W dniach 17-19.III.2005 r. odbyły się Prezentacje Liceów i 
Techników. Nasze Liceum zaprezentowało stoisko, w którego 
wystroju wykorzystano kolorystykę strony internetowej, 
wzmacniając tym samym wizerunek IV L.O. Jako główną 
treść informacyjną przyjęto połączenie przeszłości z 
teraźniejszością, ukazując tym samym historię i obecne życie 
szkoły. Celem tegorocznych prezentacji było stworzenie 
efektywnego systemu promocji, wzmocnienie pozycji i 
wizerunku Liceum, rozbudzenie zainteresowania 
przygotowaną ofertą, a także realizacja strategicznych celów 
Liceum. Odpowiedzialną za opracowanie koncepcji stoiska i 
jego aranżację byli prof. Agnieszka Gajewska – Żuber, oraz 
uczniowie klasy II a. 
 

 
 

W tle stoisko Liceum 
 
W czerwcu 2005 r. gimnazjaliści wybierali, w których liceach 
chcą się uczyć. W rankingu najbardziej obleganych 
„ogólniaków” nasze Liceum uplasowało się na 5 miejscu w 
Warszawie (947 podań na 232 miejsca). 
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Szkolne prawybory - wrzesień 2005 
 
W tym roku, tak jak cała Polska, również nasza szkoła 
stanęła w obliczu jednoczesnych wyborów parlamentarnych i 
prezydenckich. Biorąc pod uwagę fakt, że naszym celem jest 
przygotowanie świadomych obywateli Rzeczypospolitej, 
nauczenie i wpojenie odpowiedzialności za swój i naszego 
państwa los, nauczyciele Wiedzy o Społeczeństwie - prof. 
Krzysztof Kotwicki i historii – prof. Kamila Załuska 
przygotowali szkolne prawybory. Chcieli w ten sposób dać 
uczniom możliwość dokonania własnego wyboru, oddania 
głosu, jak i pokazać procedury związane z prawdziwymi 
wyborami parlamentarnymi oraz prezydenckimi. Na lekcjach 
WOS-u uczniowie podzieleni na grupy, przedstawiali 
informacje na temat biorących udział w wyścigu do Sejmu 
partii politycznych i najbardziej liczących się kandydatów na 
najwyższy urząd w państwie. Również poszczególne grupy 
przed prawyborami, udekorowały pawilon A plakatami 
wyborczymi kandydatów prezydenckich. Przygotowano spisy 
wyborców, karty do głosowania, ukonstytuowała się też 
Szkolna Komisja Wyborcza, której przewodniczenie 
powierzono dwóm Radkom czyli Radkowi Piechcinowi z 
klasy III B i Radkowi Komnatko z klasy III D. Prawybory 
parlamentarne odbyły się na lekcjach WOS-u, siłą rzeczy więc 
wzięły w nich udział tylko klasy drugie i trzecie. Tutaj 
zdecydowanie wygrała Platforma Obywatelska przed PiS-em. 
 
Prawybory prezydenckie dla wszystkich uczniów i 
pracowników szkoły odbyły się w środę 5 października 2005 
r. Szkolna Komisja Wyborcza przygotowała dla 
poszczególnych poziomów klas specjalne podkomisje, zaś 
samo głosowanie odbyło się z zachowaniem wszelkich 
procedur i wymogów formalnych. Bez legitymacji szkolnej i 
złożenia podpisu w spisie wyborców głosowanie nie mogło się 
odbyć! Frekwencja była zadowalająca i wyniosła 62,3 %, w 
czym najliczniejszy udział mieli pierwszoklasiści. Komisje, po 
zakończeniu głosowania, szybko policzyły oddane głosy i 
przygotowały szczegółowe protokoły. W szkolnych 
prawyborach prezydenckich 2005 zwyciężył Donald Tusk - 
45,5 %, przed Lechem Kaczyńskim – 24,5 %. Jak widać, w 
naszej szkole potrzebna byłaby druga tura wyborów. W 
przyszłości mamy zamiar kontynuować tego rodzaju szkolne 
akcje. 
 
 

Wymiana polsko-niemiecka 
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W czwartek 10 marca 2005 r. z Dworca Centralnego w 
Warszawie uczniowie IV. Liceum im. Adama Mickiewicza wraz 
z nauczycielami języka niemieckiego: prof. Michałem 
Jamiołkowskim i prof. Małgorzatą Szuch udali się do Bonn. 
Wyjazd ten związany był z wymianą językową, która odbywa 
się już od kilku lat między dwoma szkołami. Jazda pociągiem 
do Berlina, która trwała około 6 godzin była bardzo 
wyczerpująca. W stolicy Niemiec mieliśmy dwie godziny 
wolnego czasu, które w większości uczniowie spędzili w 
restauracji McDonald's. Po krótkim odpoczynku udaliśmy się 
na peron i wsiedli do pociągu Intercity, którym pojechaliśmy 
do naszego celu podróży. Czas jazdy upłynął nam dużo 
szybciej niż poprzednio, na co wpływ miała prędkość, z którą 
podążał pociąg. Momentami jechał nawet 200 km/h. 
Wieczorem dojechaliśmy do Bonn. Po miłym i ciepłym 
powitaniu przez grupę niemiecką, każdy pojechał do własnej 
rodziny. Pierwsza noc spędzona w Niemczech była bardzo 
krępująca, zarówno dla Polaków jak i dla naszych sąsiadów. 
W drugim dniu naszego pobytu uczestniczyliśmy w lekcjach i 
zwiedzaliśmy szkołę, która imponuję wielkością. Bardzo nas 
zaskoczyło, że w budynku szkolnym hodowane są kury. 
Następnie wysłuchaliśmy wykładu o przymusowych pracach 
w kamieniołomach na terenie Bonn. Po wysłuchaniu 
pouczającego wykładu, udaliśmy się złożyć kwiaty przy 
pomniku, upamiętniającym ofiary ciężkiej pracy. To 
wydarzenie opisała nawet lokalna gazeta niemiecka, a w 
artykule zamieszczono zdjęcie naszej grupy. Do końca dnia 
był czas wolny. Wieczory spędzaliśmy zazwyczaj razem, 
spotykając się w pizzerii lub na grze w bilard. Czas ten dobrze 
wpływał na naszą integrację i naukę języka niemieckiego. W 
kolejnych dniach zwiedziliśmy dom Beethovena, katedrę w 
Kolonii, muzeum geografii i historii Nadrenii. Udaliśmy się do 
Maastricht, gdzie był podpisany bardzo ważny traktat o Unii 
Europejskiej. Wycieczki te były interesujące, rozwijały nasze 
horyzonty i poprawiały nasze umiejętności językowe. 17 
marca to dzień naszego powrotu do Polski. Czas spędzony w 
Niemczech dla każdego minął niezauważalnie szybko. Był to 
najsmutniejszy dzień naszego całego pobytu na wymianie. Nie 
obyło się oczywiście bez łez. Nie smuciliśmy się długo, 
ponieważ wiedzieliśmy, że wkrótce znów zobaczymy naszych 
przyjaciół z Niemiec, ale tym razem w Polsce. 
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W Akwizgranie (Aachen) 
 
Trzy miesiące, które minęły od naszego powrotu z Bonn 
upłynęły bardzo szybko. 10 czerwca o godzinie 15.30 na 
lotnisku Okęcie w Warszawie spotkaliśmy się z grupą 
niemiecką. Po gorącym powitaniu, każdy udał się do własnego 
domu. Wieczorem postanowiliśmy spotkać się w centrum 
handlowym „Promenada". Ten czas spędziliśmy na 
wspominaniu naszego pobytu w Bonn i opowiadaniu co się 
wydarzyło w naszym życiu przez te trzy miesiące. Sobota była 
dniem wolnym. Ranek każdy spędził we własnym domu. 
Grupa niemiecka bliżej zapoznawała się z członkami rodzin 
swoich polskich kolegów. Po południu spotkaliśmy się w 
centrum handlowym „Arkadia". Niemcy postanowili zrobić 
bardzo duże zakupy, chcieli przede wszystkim kupić ubrania. 
Niektórzy byli zaskoczeni, że w Polce wcale nie jest tak tanio 
jak myśleli. Wieczór spędziliśmy w gronie własnych przyjaciół. 
Rano w niedzielę umówiliśmy się pod szkołą im. Adama 
Mickiewicza, skąd wyruszyliśmy do Krakowa. Jazda 
autobusem była długa i wyczerpująca, ale czasami mieliśmy 
bardzo zabawne sytuacje. Po drodze zwiedziliśmy obóz 
koncentracyjny Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu. Ta część 
programu była pouczająca, poruszająca zarówno Polaków jak 
i Niemców. Wystarczy raz zwiedzić to miejsce aby pamiętać o 
nim przez całe życie. Po zwiedzeniu obozu wyruszyliśmy 
prosto do Krakowa. Po południu przybyliśmy do naszego 
hotelu „Trzy Kafki". Po rozpakowaniu walizek udaliśmy się na 
obiadokolację w restauracji „Mesa". W ten sposób zakończył 
się nasz bardzo wyczerpujący dzień. W następnych dwóch 
dniach zwiedzaliśmy Kraków. Program był bardzo napięty. 
Obejrzeliśmy wiele ciekawych miejsc: Wawel, dzielnicę 
Kazimierz, teren byłego getta żydowskiego. Najbardziej 
malowniczym miejscem w Krakowie jest rynek. Wokół niego 
znajdują się ogródki restauracyjne, gdzie można usiąść, napić 
się soku i podziwiać piękno tego miasta, wsłuchiwać się w 
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mowę w obcym języku. Kraków odwiedzany jest przez wielu 
obcokrajowców. W nocy to miejsce jest jeszcze piękniejsze. W 
tym mieście widać tętniące życie nocne, czego nie można 
zauważyć w Warszawie. We wtorek w popołudnie musieliśmy 
z żalem pożegnać się z Krakowem i wyruszyć do stolicy. 
 

 
 

W naszej szkole 
 
Czas w Warszawie spędziliśmy bardzo aktywnie. W środę o 
godzinie 10.00 spotkaliśmy się przed pomnikiem Adama 
Mickiewicza, skąd wyruszyliśmy do Muzeum Historycznego 
Miasta Stołecznego Warszawy, które mieści się na Rynku 
Starego Miasta. Tam obejrzeliśmy film historyczny, oczywiście 
w języku niemieckim. W drugim dniu grupa niemiecka 
zwiedzała Zamek Królewski. Potem wszyscy udaliśmy się do 
Łazienek Królewskich. Piątek spędziliśmy w szkole, 
uczestnicząc w wybranych lekcjach. Po południu o godzinie 
17 odbyła się pożegnalna kolacja w „Pierogami". Sobota 18 
czerwca to dzień odlotu grupy niemieckiej. O godzinie 15.00 
spotkaliśmy się na lotnisku, o godzinie 16 był odlot. Był to 
bardzo smutny dzień. Każdy zdawał sobie sprawę, że tak 
naprawdę widzimy się ostatni raz. Każdemu łezka kręciła się 
w oku. Spędzenie dwóch tygodniu z osobą, powoduje, że 
przyzwyczajamy się do niej. Wszystkim trudno było rozstać 
się z grupą niemiecką. Wymiana językowa jest niezwykłym 
przeżyciem. Z jednej strony uczysz się języka, z drugiej 
poznajesz nowych i ciekawych ludzi, o zupełnie innych 
przyzwyczajeniach i kulturze. Wymiana to bardzo pouczające 
wydarzenie w życiu człowieka. 
 

Prof. Michał Jamiołkowski 
oraz Patrycja Szuba, Danuta Borkowska i Marta Jarecka z kl. 2J 

 
 

Konkurs Patroni Szkół Praskich  
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W roku szkolnym 2004/2005 nasze Liceum organizowało 
dzielnicowy konkurs Patroni Szkół Praskich, który obejmował 
dwie kategorie wiekowe - gimnazjalistów i licealistów. Ci 
pierwsi mieli możliwość zaprezentowania swojej wiedzy o 
patronie szkoły w formie prac plastycznych, ci drudzy mogli 
wystąpić w konkursie oratorskim lub przygotować pracę w 
formie kartki z pamiętnika lub albumu malarsko - słownego. 
Finał konkursu odbył się 10 lutego 2005 r. w IV. LO im. 
Adama Mickiewicza w Warszawie. Uczestniczył w nim m.in. 
zastępca burmistrza dzielnicy Krzysztof Wieczorek, zaś sam 
burmistrz sprawował patronat honorowy nad imprezą. 
Uroczystość tę rozpoczęła dyrektor Barbara Taff, następnie 
młodzież Liceum przedstawiła przygotowany pod opieką prof. 
Barbary Kucharskiej program artystyczny, którego głównym 
tematem była „Miłość w utworach Mickiewicza". Występ 
zakończył chór szkolny „Iuventus Cantans", pod 
kierownictwem prof. Barbary Jasińskiej - Sroki. Po części 
artystycznej laureatom wręczono nagrody w poszczególnych 
kategoriach. W konkursie plastycznym pierwsze miejsce 
zdobyła uczennica z gimnazjum im. Ignacego Paderewskiego. 
W pozostałych kategoriach triumfowali już tylko uczniowie 
naszej szkoły. Okazali się najlepsi zarówno tam, gdzie trzeba 
było talenty literackie połączyć ze zdolnościami plastycznymi 
(album malarsko - słowny), jak i tam, gdzie jedynym 
tworzywem było słowo - kartka z pamiętnika. Pojedynek 
krasomówczy wygrała także uczennica naszego Liceum, 
pokonując innych konkurentów ze szkół ponad-
gimnazjalnych. Następnie zwycięzcy konkursu oratorskiego 
mieli możliwość występu przed wszystkimi zgromadzonymi na 
sali. Po zakończonej części oficjalnej dyrektor wraz z 
zaproszonymi gośćmi obejrzała, zorganizowaną przez naszych 
licealistów pod kierunkiem prof. Marzeny Zaworskiej, 
wystawę nadesłanych prac plastycznych, a przewodnikami po 
niej byli uczniowie, którzy wcielili się w znane 
Mickiewiczowskie postacie. Konkurs Patroni Szkół Praskich 
zaktywizował uczniów szkoły, pozwolił zacieśnić współpracę z 
innymi placówkami oświatowymi w naszej dzielnicy, ujawnił 
także liczne talenty młodych ludzi - literackie, plastyczne, 
oratorskie i organizatorskie. Pozostawił też niezatarte 
wspomnienia. 
 
 

Integracja on-line 
 

W ramach roku polsko-niemieckiego odbyło się w dniach 22-
30 października 2005 r. seminarium w Krakowie pod hasłem 
„Razem w Europie". Brało w mm udział 20 wybranych 
uczniów z Polski i Niemiec. Patronami i jednocześnie 
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współorganizatorami seminarium ze strony polskiej był portal 
„interklasa" a ze strony niemieckiej „Schulen an Netz". Celem 
tego spotkania było uświadomienie zarówno młodzieży 
polskiej jak i niemieckiej prawdy o wspólnej historii, kulturze 
oraz korzeniach. Przygotowano program, który miał pomóc w 
realizacji tego celu. Nieprzypadkowo wybrano również miejsce 
zjazdu. Kraków, jak twierdzą organizatorzy, „to wymarzone 
miasto na badanie historii oraz kultury". Pierwsze trzy dni 
seminarium, oprócz paru zajęć integracyjno-zapoznawczych, 
były wypełnione przez zaaranżowane wcześniej spotkania. 
Pierwszym z nich była krótka rozmowa z zastępcą prezydenta 
Miasta Krakowa Henrykiem Bątkiewiczem, który 
wypowiadał się na temat naszego seminarium, mówił o 
znaczącej roli Niemiec dla Polski, zachęcał do aktywnego 
udziału w programie oraz przedstawił nam krótko historię 
Krakowa. Następnie rozmawialiśmy z dr. Gläserem 
(konsulem generalnym do spraw niemieckich w Polsce). Tego 
dnia także Grażyna Staniszewska opowiedziała o swojej 
działalności w ruchu „Solidarność". Jak wiadomo pani 
Grażyna była jedyną kobietą zasiadającą przy Okrągłym Stole 
podczas pamiętnych obrad. Kolejnymi znaczącymi dla nas 
spotkaniami były spotkania z doświadczonymi 
dziennikarzami. Konferencje były przeprowadzane m.in. z 
redaktor naczelną portalu onet.pl i redaktorką działu 
kulturalnego w „Tygodniku Powszechnym” Agnieszką Sabor. 
Po trzech dniach wprowadzania do dziennikarstwa on-line 
oraz do pracy w systemie CMS, młodzież mogła sama „wczuć 
się" w rolę redaktorów i reporterów. Naszym zadaniem, 
bowiem stało się opracowanie jednego spośród czterech 
wcześniej przygotowanych tematów („Oskar Schindler i Żydzi 
w Krakowie”, „Nowa Huta oraz komunizm”, „Solidarność", 
„Kultura i sztuka Krakowa”). Spotkania, o których wcześniej 
wspomnieliśmy stały się, więc dla nas źródłem informacji 
oraz podstawą do tworzenia obszernych artykułów. Grupy 
opracowujące tematy składały się z Polaków i Niemców, z 
zebranych artykułów powstały strony internetowe, które po 
ostatecznym zredagowaniu będą opublikowane na stronie 
„interklasy”. Cechą szczególną tego projektu była również 
dwujęzyczność, co pozwalało na „szlifowanie" języka 
niemieckiego. Podobało nam się w tym projekcie to, że 
mogłyśmy się wcielić w rolę prawdziwego dziennikarza. Mimo 
iż wiele spotkań było zorganizowanych, sami też musieliśmy 
zdobywać informacje. Zostaliśmy zaopatrzeni w aparaty 
cyfrowe i dyktafony, a zdjęcia przez nas wykonane oraz 
nagrane wywiady mogliśmy później umieścić na stronie jako 
multimedia. Bardzo podobał nam się pomysł stworzenia 
takiego międzynarodowego seminarium. Praca w grupach nie 
tylko nas zbliżyła do siebie, ale również pozwoliła na poznanie 
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obcej mentalności. Projekt ten na pewno przyczynił się do 
integracji młodzieży europejskiej. Jest to ogromna szansa dla 
obu państw, gdyż ich przyszłość leży przede wszystkim w 
rękach młodych ludzi. Strona z naszymi wynikami: 
www.interklasa/razemweuropie/pl 
 

prof. Michał Jamiołkowski 
 oraz Monika Bielawska i Helena Kopka z kl.2J 

 
 

Zaduszki 
 
Pod koniec października 2005 r., grupa uczniów z klas 1. 
wraz z nauczycielami prof. Tadeuszem Bąkiem – historykiem 
oraz germanistą prof. Janem Kosowskim odwiedziła 
Cmentarz Powązkowski w Warszawie, gdzie spoczywa wielu 
naszych dyrektorów, nauczycieli i wybitnych wychowanków. 
O nich opowiadali przyszłym wychowankom „Mickiewicza”: 
prezes Stowarzyszenia Andrzej Niemierko i wiceprezes 
Janusz Brodowski. 
  

 
 

Przy grobie Jana Nowaka-Jeziorańskiego 
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Przy grobie dyrektora Michała Rowińskiego 
 

 
 

Pamiętaliśmy o Janie Rossmanie – historiografie szkoły i 
Stowarzyszenia 

 
Zapaliliśmy znicze i złożyliśmy kwiaty na grobach: Jana 
Nowaka-Jeziorańskiego (kw.7), prezydenta Stefana 
Starzyńskiego (Aleja Zasłużonych, kw.250), prezesa Leopolda 
Kummanta (kw.171), katechety, komendanta ZHP, ks. Jana 
Mauersbergera (kw.C), profesora Jana Wysockiego (kw.31), 
założyciela szkoły i jej dyrektora Emiliana Konopczyńskiego 
(kw.S), dyrektora Michała Dadleza (kw.243), dyrektora Jana 
Juraszyńskiego (kw.292), dyrektora Michała Rowińskiego 
(kw.290), fizyczki Jadwigi Jantar (Wasilewskiej) (kw.99) oraz 
wychowanka, pisarza i poety Mirona Białoszewskiego 
(kw.163). 
 
Na Cmentarzu Wojskowym inna grupa młodzieży z klas 
pierwszych z prof. Arkadiuszem Kuźbą – nauczycielem 
przysposobienia obronnego, prof. Ewą Zalewską - anglistką i 
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wiceprezesem Januszem Brodowskim odwiedziła groby: 
naczelnika „Szarych Szeregów” Stanisława „Orszy” 
Broniewskiego (kw.A20), dyrektora Adama Zielińskiego 
(kw.B15), prof. Wilhelma Szczepankiewicza „Pedry” (kw.IIB), 
aktora Jana Świderskiego (kw.A3), Andrzeja Drawicza 
(kw.A3), Stanisława Janusza Sosabowskiego (kw.A19) i 
Władysława Broniewskiego (kw. AZ). 
 
W kolejnych dniach prezes zapalił znicze na grobach: aktora 
Edwarda Dziewońskiego (kw.235) - na Powązkach, prezesa 
Andrzeja Bernakiewicza (kw.81D) - na Bródnie, prezesa Jana 
Rossmana (kw.B) - na Cmentarzu Ewangelicko-
Reformowanym oraz prezesa Tadeusza Linowskiego (al.16) - 
na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim.  
 
 

Wyniki Szkolnego Koła Sportowego 
 

W roku szkolnym 2005/2006 – dane do stycznia – szkoła 
miała następujące osiągnięcia: 
I miejsce w dzielnicy Praga Płd. – biegi przełajowe chłopców i 
dziewcząt, 
I miejsce dziewcząt w piłce ręcznej (w dzielnicy – mistrzostwa 
Warszawy w terminie późniejszym), 
I miejsce w dzielnicy Praga Płd. w koszykówce chłopców oraz 
II miejsce  w Warszawie, 
II miejsce w dzielnicy Praga Płd. w piłce ręcznej chłopców, 
IV miejsce w dzielnicy Praga Płd. w siatkówce chłopców. 
Punktacja ogólna po wszystkich rozgrywkach będzie dopiero 
pod koniec roku szkolnego. 

 
 
 
 
 
 
 
Apel do Koleżanek i Kolegów 
 
Apelujemy o terminowe regulowanie składek członkowskich, 
które wynoszą 36 zł w skali rocznej (dobrowolne zwiększenie 
tej kwoty będzie mile widziane). Można tego dokonać 
wpłacając na konto bankowe Stowarzyszenia (nowy numer 
naszego konta podajemy na okładce) lub bezpośrednio w 
sekretariacie Liceum. 
 
Jednocześnie apelujemy o nawiązywanie bliższych kontaktów 
ze Stowarzyszeniem, a także o pomoc w redagowaniu naszych 
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„Komunikatów”, poprzez nadsyłanie materiałów ilustrujących 
historię szkoły oraz dotyczących jej nauczycieli i 
wychowanków. 

Zarząd Stowarzyszenia 
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Dyrekcja Liceum im. Adama Mickiewicza 
 
• dyrektor mgr Barbara Taff 
• wicedyrektor mgr Danuta Kais 
 
 
Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i 

Liceum im. Adama Mickiewicza 
 

• prezes kol. Andrzej Niemierko (r.mat.1959) 
• wiceprezes kol. Tadeusz Roman (r.mat.1948) 
• wiceprezes kol. Janusz Brodowski (r.mat.1954) 
• sekretarz kol. Jerzy Kalinowski (r.mat.1954) 
• skarbnik kol. Jolanta Sieradz (r.mat.1980) 
• członek kol. Jan Borkowski (r.mat.1952) 
• członek kol. Jerzy Hartwig (r.mat.1949) 
• członek kol. Krzysztof Latomski (r.mat.1962) 
• członek kol. Aleksander Ptasiński (r.mat.1959) 

 
Komisja Rewizyjna 

 
• przewodniczący kol. Antoni Borkowski (r.mat.1953) 
• wiceprzewodniczący kol. Dorota Ryst-Kalinowska 

(r.mat.1985) 
• członek kol. Wiesław Borkowski (r.mat.1953) 
• członek kol. Ryszard Ludwig (r.mat.1953) 
• członek kol. Jerzy Mroz (r.mat.1954) 
 

Sąd Koleżeński 
 
• przewodniczący kol. Jerzy Kejna (r.mat.1953) 
• członek kol. Wiesław Gibasiewicz (r.mat.1954) 
• członek kol. Marek Pogłód (r.mat.1981) 
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Stowarzyszenie i dyrekcja Liceum już siódmy rok z rzędu składają 
serdeczne podziękowanie państwu Barbarze i Henrykowi 
Bogusławskim, rodzicom Karoliny Bogusławskiej (r.mat.1993) za 
pomoc w druku „Komunikatu”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redakcja i skład: 
Andrzej Niemierko (r.mat.1959) (tel. sł. 0-22 814 22 48, faks: 0-22 
811 30 97, tel. pryw. 0-22 869 07 67, kom. 0608 20 44 33), e-mail: 
aniemierko@ibdim.edu.pl 
Wydawca: Dyrekcja oraz Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum 
i Liceum im. Adama Mickiewicza w Warszawie 
Druk: HERA s.c., ul. Golędzinowska 10, 03-302 Warszawa 
Nakład: 1000 egz. 
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