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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) (do XII/2007) 
• członek kol. Anna Chmielewska (r.mat.2003) (od XII/2007) 
• 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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Z  ŻYCIA  STOWARZYSZENIA 
 
 

VII Zjazd Wychowanków 
przechodzi do historii 

 
W dniach 15 i 16 czerwca 2007 r. obchodziliśmy uroczyście 
110-lecie założenia szkoły przez Emiliana Konopczyńskiego 
(1839  - 1911). W piątkowe przedpołudnie odbyła się w szkole 
uroczystość dla zaproszonych gości, wśród których byli obec-
ni najstarsi nasi absolwenci z 1932 r., z lat przedwojennych i 
czasów okupacji oraz absolwenci z 1957 r. świętujący 50-lecie 
matury. Nie zabrakło oczywiście także członków władz Stowa-
rzyszenia. O uroczystości tej piszemy w części biuletynu po-
święconej życiu Szkoły.  
 
W przeddzień dwudniowych uroczystości, w czwartek 14 
czerwca złożyliśmy wiązanki na grobach dyrektorów i profeso-
rów Szkoły na Starych Powązkach i na Cmentarzu Wojsko-
wym. Ze strony Stowarzyszenia delegacjom Wychowanków 
przewodniczyli kol.Janusz Brodowski i kol.Jerzy Kalinow-
ski. Obaj z rocznika maturalnego 1954. 
 
Sobota 16 czerwca 2007 r. poświęcona była wydarzeniom 
związanym z VII. Zjazdem Wychowanków. Ostatni Zjazd, jak 
pamiętamy, z okazji 100-lecia szkoły był obchodzony wyjąt-
kowo uroczyście i pozostanie nam w pamięci na długie lata. 
Mamy nadzieję, że i ten Zjazd, który także już przeszedł do 
historii, będzie mile wspominany.  
 
Upalny dzień rozpoczęliśmy o godz. 10 od mszy św. w kościele 
ss.Wizytek na Krakowskim Przedmieściu (d. kościele szkol-
nym). Obecna była dyrekcja i grono pedagogiczne Liceum, 
władze Stowarzyszenia, przedstawiciele młodzieży oraz wielu 
Wychowanków. Szkołę reprezentował poczet sztandarowy 
oraz chór szkolny. Po mszy św. złożyliśmy wiązanki pod tabli-
cami upamiętniającymi naszych dyrektorów i ks.Bronisława 
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Bozowskiego (r.mat.1926) w lewej nawie kościoła. Kol.Jerzy 
Kalinowski przedstawił sylwetkę księdza, naszego Wycho-
wanka, a następnie kol.Andrzej Niemierko – historię wmu-
rowania pierwszej z tablic. 
 

Poczet sztandarowy pod tablica-
mi w kościele ss.Wizytek 

Słowo kol.Jerzego Kalinowskiego 
 
Ks.Bozowski, związany z naszym przedwojennym szkolnym 
kościołem, „proboszcz niezwykłej parafii”, głośny kaznodzieja 
od Sióstr Wizytek – przeszedł do historii jako „apostoł ulicy” 
opiekujący się ludźmi o poplątanych życiorysach. O odwie-
dzających księdza „syneczkach marnotrawnych” tak pisał 
jego wielki przyjaciel, poeta, rektor kościoła ss.Wizytek, 
ks.Jan Twardowski: 

„Księże Bozowski patronie przyjaźni 
Z nosem swym i uśmiechem ukryłeś się w niebie 
Ktoś dzwoni długo stuka 
Znów pyta o Ciebie”. 
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Odsłonięcie tablicy na 
Krakowskim Przedmieściu 

 
Następnie z księdzem celebransem i uczestnikami mszy św. 
udaliśmy się na Krakowskie Przedmieście 3, aby uczestniczyć 
w odsłonięciu tablicy upamiętniającej profesorów prowadzą-
cych tajne nauczanie w tym budynku podczas okupacji. 

 
Fotoreportaż z odsłonięcia tablicy 
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Po złożeniu wiązanek pod tablicą  
 
Profesorowie ci rozpoczęli tam jako pierwsi w Warszawie tajne 
nauczanie. Jest to inicjatywa Wychowanków, którzy uczestni-
czyli w tym nauczaniu i zdawali potem egzaminy maturalne w 
latach wojny. Po odsłonięciu tablicy przez kol.Jerzego Mroza 
(r.mat.1954), dzięki którego zaangażowaniu i operatywności 
sprawę udało się sfinalizować, nastąpiło jej poświęcenie. Na-
leży dodać, iż projektantem tablicy był nasz Wychowanek –
student IV roku architektury kol.Tomasz Wrzosek 
(r.mat.2003). Głos zabrał prezes Stowarzyszenia. 

 
Słowo prezesa Stowarzyszenia 

 
Odsłoniętą przed chwilą tablicą, chcemy upamiętnić naszych 
bohaterskich profesorów z Janem Wysockim i Michałem 
Dadlezem na czele. Obaj należeli do grona nauczycieli Gim-
nazjum im.Adama Mickiewicza, które już w 5 października 
1939 r. podjęło nauczanie mimo gróźb ze strony okupanta. 
Szkołę na ul.Konopczyńskiego zamknięto po miesiącu pod 
pretekstem jak określono „groźby epidemii”. I wówczas, szko-
ła organizuje komplety. Klasy gimnazjalne tworzą 8 klasę 
szkoły podstawowej w tym oto budynku. Mieściło się w nim 
kiedyś gimnazjum św. Stanisława Kostki. Wspomniani na-
uczyciele prowadzili potem tajne zajęcia szkolne pod przy-
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krywką „kursów przygotowawczych do szkół zawodowych”, na 
które było przyzwolenie władz okupacyjnych. Odbywały się 
one w gmachu Wydziału Architektury Politechniki Warszaw-
skiej przy ul. Koszykowej. A jeszcze później, od 1942 r. gdy 
władze okupacyjne zlikwidowały „kursy przygotowawcze”, 
nauka i egzaminy odbywały się w prywatnych mieszkaniach, 
rozrzuconych po całej Warszawie. Ten heroiczny okres dzia-
łalności Szkoły jest dobrze udokumentowany relacjami pisa-
nymi i fotografiami. 
 
Inicjatorem wmurowania w tym miejscu tablicy pamiątkowej 
był zmarły przed 4 laty kol. Stanisław „Juba” Jakubczyk 
(r.mat.1944). Swą inicjatywę przedstawił w 2000 r. na Wal-
nym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. Przez wiele lat czy-
niliśmy starania, aby tę cenną inicjatywę zrealizować. Sku-
tecznym wykonawcą przedsięwzięcia, za co składamy mu 
serdeczne podziękowanie, okazał się kol. Jerzy Mroz – czło-
nek naszej Komisji Rewizyjnej.  
 
Dziękujemy naszemu Wychowankowi studentowi architekt-
tury Tomaszowi Wrzoskowi za przygotowanie dokumentacji 
architektonicznej. Za poparcie naszej inicjatywy i wyrażenie 
zgody na wmurowanie tablicy w budynku będącym własno-
ścią Uniwersytetu Warszawskiego dziękujemy JM Rektor Uni-
wersytetu prof. Katarzynie Chałasińskiej-Macukow. Dzięku-
jemy także dyrekcji Liceum za sfinansowanie kosztu wykona-
nia i wmurowania tablicy. 
 
 

Pod pomnikiem patrona Szkoły 
 
W samo południe złożyliśmy wieniec od Stowarzyszenia i 
wiązankę od młodzieży pod pomnikiem Adama Mickiewicza 
na Krakowskim Przedmieściu. Jest to kontynuacja tradycji, 
której zawsze byli wierni Mickiewiczacy przy okazji swoich 
zgromadzeń. W obecności pocztu sztandarowego wieniec zło-
żyli prezes i obaj wiceprezesi Stowarzyszenia. 
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Nasz hołd patronowi Szkoły 
 
 

 
 

Delegacja Stowarzyszenia pod pomnikiem Wieszcza 
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Pod popiersiem Konopczyńskiego 
 
Od pomnika naszego patrona przeszliśmy pod dawny budy-
nek szkolny na ul.Konopczyńskiego, gdzie na frontowej ścia-
nie znajduje się popiersie Emiliana Konopczyńskiego. Czekał 
już tam na nas Ryszard Pasternak – historyk z Zespołu 
Szkół nr 22 noszącego imię założyciela naszej Szkoły i miesz-
czącego się w tym budynku. 
 
Po złożeniu wiązanek, ustawiliśmy się do pamiątkowego zdję-
cia, a potem wysłuchaliśmy historyka, który opowiedział nam 
kilka nieznanych faktów z powojennego życia budynku. Jego 
historia przedwojenna jest doskonale znana i udokumento-
wana, także m.in. poprzez prace Ryszarda Pasternaka traktu-
jącego ten temat jako osobiste hobby. 
 

 
 

Poczet sztandarowy przy popiersiu Konopczyńskiego 
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Familijna fotografia pod popiersiem założyciela Szkoły 
 

 
 

Ryszard Pasternak opowiada o historii budynku i ulicy 
 
 

Przebieg Zjazdu 
  
Po południu o godz. 15 nastąpiło otwarcie Zjazdu Wychowan-
ków na boisku szkolnym. Zebrało się blisko 700 osób. Mi-
strzem ceremonii tego dnia był ubiegłoroczny maturzysta 
kol.Michał Czechowicz (r.mat.2006). Po odśpiewaniu hymnu 
państwowego, dyrektor Barbara Taff powitała serdecznie Wy-
chowanków, nauczycieli i przedstawicieli młodzieży. Po niej 
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wystąpił prezes Stowarzyszenia kol.Andrzej Niemierko 
(r.mat.1959). 
  

 
 

Podczas hymnu państwowego 
 

Następnie głos zabrali przedstawiciele najstarszych Wycho-
wanków: wielce wzruszony kol.Ryszard Matuszewski 
(r.mat.1932) oraz nieco młodszy, ale też z „dobrego rocznika” 
kol.Jerzy Kalinowski (r.mat.1954). 
 

 
 

Wystąpienie kol.Ryszarda Matuszewskiego 
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Obecna była także wśród nas, wieloletnia (1971-2000) była 
dyrektor Liceum Wiesława Brożek-Filipowska, którą spotka-
ło wiele serdeczności ze strony Wychowanków i nauczycieli. 
Na zakończenie części oficjalnej Zjazdu, Szkoła zaprezentowa-
ła to co ma najlepszego: występ chóru szkolnego i solistów. 
 
Po części oficjalnej goście Zjazdu mogli obejrzeć świetnie 
przygotowaną wystawę pamiątek historycznych, a także wy-
stawę fotografii prof.Zbigniewa Jaglińskiego, po czym, na co 
z niecierpliwością czekali, spotkać ze swoimi koleżankami i 
kolegami przy lampce wina i kanapkach. Aby łatwiej było się 
odnaleźć, uczniowie wznieśli tablice informacyjne z  poszcze-
gólnymi grupami roczników. Wokół tych tablic gromadzili się 
absolwenci. 
 
 

Wystąpienie prezesa Stowarzyszenia 
 

Witam wszystkich bardzo serdecznie na VII Zjeździe Wycho-
wanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Mickiewicza w War-
szawie. Zjeździe organizowanym z okazji 110-lecia Szkoły. 
Witam w imieniu Stowarzyszenia Wychowanków, którego tra-
dycje sięgają 1917 roku. Wielu z nas zapewne pamięta, że 
Stowarzyszenie nasze reaktywowaliśmy w 1959 roku podczas 
II Zjazdu Wychowanków. I Zjazd, jak niektórzy być może pa-
miętają odbył się w 1936 roku i był zjazdem szczególnym. 
Szczególnym gdyż wówczas to wychowanek Szkoły prezydent 
Stefan Starzyński dokonał odsłonięcia rzeźby Emiliana Ko-
nopczyńskiego wmurowanej w ścianę budynku Szkoły, a tak-
że dokonał przemianowania ul.Sewerynówki na ul. Konop-
czyńskiego. 
 
Nasz VII Zjazd Wychowanków rozpoczęliśmy właściwie dziś 
rano mszą św. w kościele ss.Wizytek, dawnym kościele szkol-
nym. Po mszy, odsłoniliśmy tablicę upamiętniającą naszych 
bohaterskich profesorów, którzy w latach okupacji rozpoczy-
nali tajne nauczanie w budynku na Krakowskim Przedmie-
ściu. Wraz z uczniami i nauczycielami złożyliśmy wieńce i 
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wiązanki pod pomnikiem Adama Mickiewicza, pod tablicą ku 
czci naszych dyrektorów w kościele ss.Wizytek oraz na 
ul.Konopczyńskiego pod popiersiem założyciela Szkoły. Wcze-
śniej, w przeddzień 2-dniowych uroczystości złożyliśmy wią-
zanki na grobach naszych 6 dyrektorów: Konopczyńskiego, 
Rowińskiego, Juraszyńskiego, Wysockiego, Dadleza i Zie-
lińskiego.  
 

 
 

Powitanie kol. Ryszarda Matuszewskiego przez dyrektor Taff 
 
Dzisiaj, w dniach 110-lecia, przywołujemy całą historię Szko-
ły. Szkoły, która jako pierwsza w Warszawie podjęła naukę w 
języku ojczystym w 1905 r. Która jako pierwsza w okupowa-
nej stolicy podjęła nauczanie 5 października 1939 r. Która z 
liczbą 449 egzaminów maturalnych była największym liczeb-
nie tajnym liceum walczącej Warszawy. A także Szkoły, której 
blisko 400 Wychowanków (czyli co piąty) poległo podczas 
ostatniej wojny, głównie w Powstaniu Warszawskim. 
 
Wracamy też do świeżych jeszcze wspomnień z obchodzonego 
w 1997 roku jej stulecia, które odbiło się szerokim echem w 
mediach, także w prasie polonijnej. W uroczystościach wzięło 
udział blisko 1000 osób. Najstarsi absolwenci reprezentowali 
roczniki 1925 i 1926 (dziś są to ci z 1932 roku). 23 Wycho-
wanków przybyło z zagranicy m.in. ze Stanów Zjednoczonych, 
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Kanady, a nawet Australii. Atrakcją była aukcja karykatur 
nauczycieli i wychowanków, wykonanych przez grafika Grze-
gorza Szumowskiego, absolwenta z 1966 r. Wydano 2 publi-
kacje, rozprowadzane podczas uroczystości: monografię o 
Liceum oraz broszurę „Nasza szkoła”, zredagowaną przez 
uczniów. 
 

 
 

Mimo dusznego dnia na świeżym powietrzu było czym oddychać 
 
W minionym 10-leciu dane nam było współpracować z wybit-
nymi dyrektorami szkoły: Wiesławą Brożek-Filipowską, któ-
ra zakończyła swą kilkudziesięcioletnią pracę w 2000 r. oraz 
godną jej następczynią Barbarą Taff, polonistką, związaną ze 
szkołą od 1972 r. Zarówno z byłą jak i z obecną dyrektor, a 
także z wicedyrektor Danutą Kais współpraca układa się wię-
cej niż wzorowo.  
 
Po uroczystościach 100-lecia Szkoły, na nadzwyczajnym Wal-
nym Zebraniu członków Stowarzyszenia w 1998 r. prezesem 
wybrano Andrzeja Bernakiewicza (r.mat.1959). Od tej pory 
datuje się ożywienie w działalności Stowarzyszenia. 
 
Jedną z form tej działalności jest wydawanie biuletynu pt. 
„Komunikat”, które trwa, co warto podkreślić, od 45 lat. No-
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woczesną formę edytorską biuletynu zawdzięczamy naszym 
wieloletnim sponsorom Barbarze i Henrykowi Bogusławskim, 
rodzicom Karoliny, naszej absolwentki z 1993 r. „Komunikat” 
cieszy się dużą poczytnością, zwłaszcza wśród Wychowanków 
mieszkających zagranicą. Jan Nowak-Jeziorański 
(r.mat.1932) w listach z dalekiego Annandale dziękował za 
jego wydawanie, gdyż, jak pisał, czytał go „z wielkim senty-
mentem i zainteresowaniem”.  
 
Utrzymujemy korespondencję z Wychowankami, którzy dzielą 
się z nami swymi szkolnymi oraz okupacyjnymi wspomnie-
niami. Fragmenty tych wspomnień drukujemy we wspomnia-
nym biuletynie. Ze względu na ich dużą wartość historyczną 
bardzo sobie je cenimy i gromadzimy w archiwum Stowarzy-
szenia. Niejednokrotnie dostajemy też publikacje, czy książki 
autorstwa Wychowanków, które gromadzimy na honorowej 
półce szkolnej biblioteki. 
 
Jedną z piękniejszych naszych tradycji jest honorowanie pa-
miątkowymi dyplomami maturzystów sprzed 50 lat.  Tradycję 
tę rozpoczęliśmy w 1978 r. Zdarza się, że w spotkaniach 
uczestniczy ponad 30 maturzystów z tamtych lat.  
 
W 2003 r. dzięki pomocy dyrekcji Liceum, a także zaangażo-
waniu Krzysztofa Ulatowskiego (r.mat.1956), a następnie 
Przemka Ptasińskiego (r.mat.2005) otworzyliśmy stronę in-
ternetową przy witrynie szkoły www.mickiewicz.edu.pl. 
 
W 2004 r. w korytarzu szkolnym umieściliśmy gablotę Stowa-
rzyszenia. W gablocie zamieszczamy aktualne informacje z 
życia Stowarzyszenia oraz prezentujemy kopie archiwalnych 
dokumentów i fotografii. Po wielu perypetiach udało się też 
zakończyć pomyślnie rejestrację Stowarzyszenia, uzyskując 
wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym. 
 
Staramy się też wracać do naszych korzeni. W 2002 r. Zarząd 
Stowarzyszenia wraz z dyrektor Barbarą Taff i Ryszardem 
Matuszewskim zwiedził stary budynek szkoły przy ul Konop-
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czyńskiego. Obecnie w budynku tym mieści się Zespół Szkół 
nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego. Przedwojenny maturzy-
sta przypominał sobie i objaśniał co było kiedyś w poszcze-
gólnych pomieszczeniach Szkoły.  
 
W archiwum gromadzimy materiały dokumentujące historię 
szkoły, część z nich prezentowana jest na towarzyszącej uro-
czystościom okolicznościowej wystawie. Powrotem do daw-
nych tradycji jest mosiężny znaczek identyfikacyjny, a także 
haftowany emblemat z literami GM, odwzorowane z przedwo-
jennego znaczka noszonego na czapkach przez uczniów Gim-
nazjum Mickiewicza.  
 
Dzięki staraniom Stowarzyszenia 7 stycznia 2003 r. odwiedził 
Liceum Jan Nowak-Jeziorański. Towarzyszyli mu Ryszard 
Matuszewski i Edward Klimczuk – wszyscy trzej to koledzy z 
rocznika maturalnego 1932. Spotkanie z jednym z najwybit-
niejszych Wychowanków Szkoły zapisało się jako doniosłe 
wydarzenie w jej historii. 
 
W 2004 r. Walne Zebranie przyznało tytuły Członków Hono-
rowych Stowarzyszenia Janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu 
oraz Ryszardowi Matuszewskiemu. Obaj zasłużyli na tytuły 
ambasadorów „Mickiewicza”. Z uwagą i satysfakcją notowali-
śmy i notujemy ich słowa, pisane czy wypowiadane, nawiązu-
jące do tego co wynieśli z Gimnazjum Mickiewicza. Gdy z 
okazji 90-tych urodzin Jana Nowaka-Jeziorańskiego, prze-
słaliśmy mu adres gratulacyjny z życzeniami, odpisał: „Czuję 
się bardzo ujęty pamięcią i listem od Dyrekcji i Wychowanków 
mego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Ser-
decznie dziękuję za te miłe słowa, które bardzo sobie cenię.” 
 
Współorganizowaliśmy spotkania wybitnych Wychowanków z 
uczniami i nauczycielami Liceum. Prócz wspomnianego z Ja-
nem Nowakiem-Jeziorańskim były także spotkania z Ry-
szardem Matuszewskim, Lesławem Bartelskim, Krzyszto-
fem Krauze (r.mat.1972). 
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W ubiegłym roku uczestniczyliśmy w uroczystości nadania 
Liceum Ogólnokształcącemu przy ul. Mokotowskiej w War-
szawie, imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Na scenie kina 
„Luna”, gdzie odbywała się uroczystość, uczniowie przepro-
wadzali wywiady m.in. z kolegą szkolnym Jeziorańskiego Ry-
szardem Matuszewskim. 
 
W 2006 r. Stowarzyszenie uczestniczyło w odsłonięciu w 
szkole tablicy upamiętniającej działalność związkową w „Soli-
darności” wieloletniej nauczycielki fizyki w „Mickiewiczu” Ja-
dwigi Wasilewskiej Jantar. Obecny był jej syn Marek Jantar 
(r.mat.1981) oraz burmistrz Pragi Południe - nasz Wychowa-
nek – Mateusz Mroz (r.mat.1984). Wkrótce potem wspólnie ze 
Szkołą zorganizowaliśmy spotkanie uczniów klas matural-
nych z „naszym” burmistrzem.  
 
W ciągu ostatniego 10-lecia odeszło od nas wielu wybitnych 
Wychowanków, których związki ze Szkołą były szczególne. 
 
W 2000 r. odszedł na wieczną wartę jeden z najwybitniejszych 
Wychowanków Szkoły, ostatni naczelnik Szarych Szeregów 
Stanisław „Orsza” Broniewski (r.mat.1934). Pamiętamy go 
dobrze z jego wizyt w Szkole, ostatnio podczas uroczystości jej 
100-lecia. 
 
W 2002 r. zmarł przedwcześnie prezes Stowarzyszenia An-
drzej Bernakiewicz (r.mat.1959). Wówczas to przejąłem jego 
obowiązki prezesa. 
 
W 2003 r. pożegnaliśmy Janka Rossmana (r.mat.1934), jed-
nego z najbardziej oddanych sprawom Stowarzyszenia i Szko-
ły, Wychowanka. Wieloletniego prezesa i członka Zarządu od 
chwili reaktywowania Stowarzyszenia w 1959 r. Odszedł je-
den z ostatnich świadków-historiografów przedwojennych 
dziejów szkoły. Miał duży wkład w powstanie monografii na 
jej 100-lecie w 1997 r. Zgromadzone przez niego materiały 
archiwalne stanowią dla nas wartość bezcenną. Zapisał się 
też pięknie na kartach historii harcerstwa, a zwłaszcza histo-
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rii Szarych Szeregów, których był komendantem w czasie 
wojny. 
 
W styczniu 2005 r. pożegnaliśmy Zdzisława Jeziorańskiego. 
Od Stowarzyszenia złożyliśmy mu na Cmentarzu Powązkow-
skim wieniec ze 100 białych i czerwonych goździków z szarfą 
„Drogiemu Koledze Zdzisławowi – Stowarzyszenie Wycho-
wanków „Mickiewicza””. Dla nas ważne zawsze było jego 
przywiązanie do naszej Szkoły oraz podkreślanie przy każdej 
nadarzającej się okazji swoich „mickiewiczowskich” korzeni. 
W kronikach Szkoły i Stowarzyszenia odnotowane są dwa z 
nim spotkania. W 1990 r., kiedy to po raz pierwszy po wojnie 
mógł on odwiedzić Liceum i drugie, z 2003 r., na którego pro-
pozycję 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.  
 
W 2006 r. pożegnaliśmy dwóch kolegów z rocznika matural-
nego 1938: Lesława Bartelskiego i Zbigniewa Bryma. Obaj 
wielce zasłużyli się Stowarzyszeniu i przez lata byli silnie 
związani ze Szkołą oraz dbali o kultywowanie jej tradycji i 
historii. Zbigniew Brym był wieloletnim członkiem Zarządu i 
prezesem Stowarzyszenia. Obu w imieniu szkoły i Wycho-
wanków pożegnał prezes Stowarzyszenia, a poczet sztanda-
rowy Szkoły oddał im należny hołd. 
 
Co roku w Zaduszki, grupa uczniów z klas pierwszych wraz z 
nauczycielami i przedstawicielami Stowarzyszenia odwiedza 
Cmentarze: Powązkowski i Wojskowy, gdzie spoczywa wielu 
naszych dyrektorów, profesorów i wybitnych Wychowanków. 
Zapalamy znicze i kładziemy wiązanki z szarfą „W hołdzie – 
Mickiewiczacy”. Jest to dobra lekcja tradycji i historii Szkoły 
dla nowo przyjętych naszych młodszych koleżanek i kolegów. 
 
Na Walnym Zebraniu w 2000 r. kol. Stanisław Jakubczyk 
(r.mat.1944) rzucił myśl by w budynku na rogu Krakowskiego 
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Przedmieścia i ul.Traugutta umieścić tablicę, upamiętniającą 
fakt umożliwienia tam nauki uczniom naszej szkoły w latach 
okupacji. Przez wiele lat czyniliśmy starania, aby tę cenną 
inicjatywę sfinalizować. Skutecznym realizatorem przedsię-
wzięcia, za co składamy mu serdeczne podziękowanie, okazał 
się kol. Jerzy Mroz (r.mat.1954). Dziękujemy także naszemu 
Wychowankowi kol. Tomaszowi Wrzoskowi (r.mat.2003) za 
przygotowanie dokumentacji architektonicznej, a dyrekcji 
Szkoły za sfinansowanie przedsięwzięcia.  
 
Wieloletni prezes Stowarzyszenia w latach 60. i 90. – a także 
jego dusza – kol.Jan Rossman (r.mat.1934) wiązał z naszą 
działalnością następujące nadzieje: „Stowarzyszenie ma wła-
sną tradycję, a jednocześnie najlepsze nadzieje rokuje fakt, że 
do naszego kręgu chętnie wstępują również absolwenci z 
roczników powojennych młodszych i najmłodszych". Przed-
stawione przeze mnie fakty z działalności Stowarzyszenia 
świadczą, że ono żyje i rozwija się. Nawiązujemy kontakty z 
Wychowankami, którzy nie tak dawno opuścili szkolne mury. 
We władzach Stowarzyszenia pojawiły się i dzielnie nam po-
magają nasze koleżanki Dorota Ryst-Kalinowska 
(r.mat.1985) i Ania Chmielewska (r.mat.2003). 
 
Poprzez obecność na szkolnych uroczystościach, przekazy-
wanie informacji w wydawanym co roku „Komunikacie”, na-
szej gablocie w szkolnym korytarzu oraz na stronie interne-
towej Stowarzyszenia Wychowanków, staramy się dotrzeć do 
wszystkich uczniów i absolwentów. W ten sposób także sta-
ramy się utrwalać historię oraz najlepsze tradycje Szkoły i 
przybliżać je najmłodszym „Mickiewiczakom”.  
 
W imieniu własnym i Zarządu Stowarzyszenia wyrażam w 
tym miejscu serdeczne podziękowanie Pani Dyrektor Barba-
rze Taff i gronu pedagogicznemu Liceum za gigantyczną pra-
cę włożoną w organizację dzisiejszej i wczorajszej uroczysto-
ści. Nie mam wątpliwości, że będą one zapamiętane jako jed-
ne z najbardziej wspaniałych chwil w historii Szkoły.  
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Niezawodny jak zwykle chór zbierał wielkie brawa 
 
Na koniec dziękuję moim koleżankom i kolegom z Zarządu 
Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej za wieloletnią współ-
pracę. Bez ich udziału i wsparcia nie byłyby możliwe osią-
gnięcia, o których była tu mowa. 
 
Życzę, aby to dzisiejsze spotkanie dostarczyło Wam, Moi Ko-
chani, wiele emocji, wzruszeń i radości.  
 
 

Wystąpienie sekretarza Jerzego Kalinowskiego 
 
Świadectwo maturalne otrzymałem w naszej Szkole w roku 
1954. Potem studia „na chemii”, praca naukowa, podróże i 
praca za granicą, handel zagraniczny i jeszcze ekscytujący 
okres udziału w przygotowaniu integracji naszego kraju z UE. 
A potem znów moja stara szkoła, choć inna trochę, większa, 
bardziej elegancka i to nie tylko dlatego, że pełno w niej 
dziewcząt i to „Mickiewiczanek” a nie z Curie-Skłodowskiej. 
 
Jestem w Stowarzyszeniu Wychowanków i sięgając do wspo-
mnień, tych moich, które staram się czasem opisać oraz tych, 
które z coraz większym zainteresowaniem tropię i odnajduję 
w literaturze, odkrywam, że czuję radość i satysfakcję za każ-
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dym razem kiedy mówię: JESTEM MICKIEWICZAKIEM. Było 
to miejsce, ta stara szkoła, i byli to ludzie, profesorowie i ko-
ledzy, którzy w jakże trudnym okresie lat 50-tych pomagali 
formować moje rozumienie świata oraz uzbroili mnie na dal-
sze, niełatwe lata, za co jakże im wszystkim jestem wdzięcz-
ny. Myśląc o historii szkoły coraz lepiej rozumiem, że przecież 
NIE MOGŁO BYĆ INACZEJ ! 
 

 
 

Swoimi odczuciami dzieli się Jerzy Kalinowski (r.mat.1954) 
 

Dziś rozpoczęliśmy dzień Zjazdu Wychowanków od mszy św. 
u ss.Wizytek na Krakowskim Przedmieściu, w dawnym ko-
ściele szkolnym. I nie jest chyba przypadkiem, że w samym 
centrum Starej Warszawy, zaledwie kilkaset metrów od po-
mnika Mickiewicza, znajdują się miejsca związane z historią 
Szkoły, które z historią miasta złączyli tacy ludzie jak ksiądz 
Bronisław Bozowski, Mickiewiczak – maturzysta z roku 
1926, „proboszcz niezwykłej parafii”*, związany w latach 50-
tych z Wizytkami głośną w Warszawie i podtrzymującą na 
duchu działalnością duszpasterską; Emilian Konopczyński, 
założyciel Szkoły, „patriarcha szkolnictwa polskiego”, wierny 
tradycji dobrej szkoły polskiej, obywatel, który ideałom po-
trzeb i obowiązków narodowych poświęcił całe życie**, a także 
profesorowie Mickiewicza, których pionierski udział w tajnym 
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nauczaniu w czasie ostatniej wojny upamiętnia tablica, którą 
odsłoniliśmy dziś rano na jednym z gmachów UW. 
 
A więc, NIE MOGŁO BYĆ INACZEJ. Bo znacznie przecież wię-
cej jeszcze można by powiedzieć o ludziach wiernych trady-
cjom patriotycznym Szkoły, a profesorowie Mickiewicza w 
czasach stalinowskich, moi profesorowie, też walczyli o dusze 
i umysły swoich Wychowanków, tak jak robili to oni sami 
oraz ich poprzednicy w czasie okupacji hitlerowskiej. Na 
szczęście te czasy mamy już za sobą. W wolnym kraju może-
my spotykać się z kolegami i świętować kolejne jubileusze 
naszej szkoły.  
 
Ksiądz Jan Twardowski, poeta i kolega z czasów gimnazjal-
nych obecnego tu honorowego członka naszego Stowarzysze-
nia Ryszarda Matuszewskiego, tak pisał: „Szukamy tego, co 
łączy. Szukamy wspomnień, starych fotografii, jak obrazków 
Nikifora, pełnych smutku i zachwytu. Gdy patrzymy na stare 
fotografie, nie możemy się nadziwić, jacy młodzi byli kiedyś 
nasi profesorowie, a my, chociaż wtedy tacy mali – bez dyplo-
mów i czasem z guzikiem w kieszeni – byliśmy tacy szczęśli-
wi.”***  
 
* ks. Jan Pałyga SAC, „X Bronisław Bozowski – proboszcz niezwy-
kłej parafii”, Apostolicum, 2002 
** „Kurier Polski”, marzec 1911 
*** Jan Twardowski, „Autobiografia”, Tom 1, Wydawnictwo Literac-
kie, 2006 
 
 
Uhonorowanie roczników maturalnych 1932 i 1957 

 
Tradycyjne spotkanie absolwentów sprzed 50 lat odbyło się 
15 czerwca 2007 r. i było połączone z uroczystością szkolną 
110-lecia. Dzięki temu koledzy z rocznika 1957 mogli czuć 
jeszcze większą satysfakcję z okazji swego 50-lecia. Byli hono-
rowani w wyjątkowej, podniosłej atmosferze uroczystości jubi-
leuszowych i byli zaszczyceni obecnością wielu znamienitych 
gości, wśród których wyróżniali się marszałek Sejmu kontrak-
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towego z 1989 r. kol.Wiesław Chrzanowski (r.mat.1941) oraz 
konstytucjonalista, prof.Uniwersytetu Warszawskiego, kol. 
Stanisław Gebethner (r.mat.1952). Dodatkową atrakcją dla 
obecnych na sali było uhonorowanie dwóch wyjątkowych Wy-
chowanków – maturzystów Gimnazjum Mickiewicza z 1932 
roku – naszych nestorów kol. Ryszarda Matuszewskiego i 
kol.Edwarda Klimczuka. Obaj otrzymali okolicznościowe 
dyplomy w 75-lecie ich matury, co zebrani nagrodzili burzą 
gromkich oklasków.  

 

 
Dyplomy otrzymują maturzyści z 1932 roku 

 
Rocznik 1957 był jednym z mniej licznych w dziejach szkoły 
(44 absolwentów). Dlatego mimo podjętych starań udało się 
nam dotrzeć jedynie do 11 absolwentów, z których 6 zjawiło 
się na wręczeniu honorowych dyplomów. Byli to koledzy z 
klasy B: Jan Błocki, Andrzej Krzątała, Krzysztof Nowak-
Tyszowiecki, Edward Rękawek, Ryszard Smolis i Marian 
Truksa. Jubilaci zasiedli w drugim rzędzie, zaraz za tymi naj-
starszymi. Powitała ich serdecznie dyrektor Barbara Taff, a 
następnie prezes Stowarzyszenia Andrzej Niemierko, po 
czym wręczyli im okolicznościowe dyplomy honorowe.  
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Działalność Zarządu podczas Zjazdu 
 

Staraniem Zarządu Stowarzyszenia wydano dwie publikacje: 
„IV Liceum Ogólnokształcące im.Adama Mickiewicza. 110 lat 
1897-2007” oraz „Mickiewiczacy o swojej szkole” – opracowa-
ne i przygotowane do druku przez kol.Andrzeja Niemierko 
(r.mat.1959). Są nadal dostępne w formie broszur, ale można 
je również znaleźć na naszej stronie internetowej. Obie wyda-
no w nakładzie po 1000 egz. i rozprowadzano bezpłatnie 
wśród uczestników Zjazdu. W pierwszej z nich przedstawili-
śmy w zarysie historię Szkoły, sylwetki dyrektorów, obecne 
życie Szkoły oraz najwybitniejszych jej Wychowanków. W sfi-
nansowaniu druku tych wydawnictw uzyskaliśmy pomoc ze 
strony Rady Rodziców. 
 

W wydanym z okazji Zjazdu 180-
stronicowym kolorowym albumie, 
znalazł się opracowany przez prezesa 
Andrzeja Niemierko tekst monogra-
ficzny pt.„Dzieje i działalność Sto-
warzyszenia Wychowanków” – obej-
mujący okres od 1917 r. do chwili 
obecnej. Tekst jest bogato ilustro-
wany archiwalnymi zdjęciami i kopia-
mi dokumentów. Zarząd Stowarzy-
szenia dostarczył także redaktorom 
albumu przetworzoną na postać 
elektroniczną i zweryfikowaną na 
podstawie archiwalnych dokumen-

tów, listę wszystkich absolwentów do roku 1997. Listę tę po-
szerzoną o roczniki z ostatniego 10-lecia można znaleźć na 
końcu wspomnianego albumu. Pozostałą część albumu przy-
gotował zespół redakcyjny z Liceum pod kierunkiem Marzeny 
Zaworskiej, Barbary Taff i Barbary Kucharskiej. 
 
Podczas samego Zjazdu aktywną działalność prowadzili 
członkowie Zarządu, wśród których wyróżniał się wiceprezes 
kol.Janusz Brodowski, prowadzący sekretariat Zjazdu. 
Wspomagała go dzielnie kol.Dorota Ryst-Kalinowska, do-
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kumentując wydarzenia jubileuszowe na zdjęciach, z których 
wybrane prezentujemy w „Komunikacie”. Promując działal-
ność Stowarzyszenia, przeprowadzono weryfikację ewidencji 
51 członków, przyjęto deklaracje od 24 nowych członków, 
przyjmowano składki, rozprowadzono 70 znaczków i 21 em-
blematów. Była także możliwość otrzymania naszych biulety-
nów z ostatnich kilku lat.  
  

 
 

Wiceprezes Janusz Brodowski miał pełne ręce roboty przy stoliku 
Stowarzyszenia 

 
 

Wystawa pamiątek historycznych 
 
Z okazji uroczystości jubileuszowych urządzono w szkole wy-
stawę wybranej dokumentacji fotograficznej, drukowanej i 
pisanej oraz pamiątek gromadzonych przez lata w archiwum 
Stowarzyszenia. Selekcji materiałów i opracowania graficzne-
go wystawy dokonali prof.Krzysztof Kotwicki, prof.Agnie-
szka Zalewska i prof.Magdalena Otłowska-Witoś.  
 
Większość dokumentów i fotografii była skopiowana. Te naj-
cenniejsze, w oryginale, jak zaświadczenia i cenzury szkolne 
sprzed I wojny światowej oraz fotografie z lat 20-tych i 30-
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tych ub.wieku prezentowano w gablotach. Organizatorom 
wystawy i wszystkim, którzy służyli pomocą należą się wyrazy 
najwyższego uznania i wdzięczności. Można wyrazić jedynie 
żal, że wystawa trwała tak krótko (musiała być zlikwidowana 
w poniedziałek). Że był to doskonały pomysł – świadczyła o 
tym frekwencja podczas obu dni uroczystości. 
 

 
 

Prof. Zalewska z prof. Kotwickim w rozmowie z prezesem Niemierko 
i Ryszardem Pasternakiem - historiografem Konopczyńskiego 

 

 
 

Prof.Adam Czetwertyński oraz Jan Latoszek (r.mat.1947) z Kanady 
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Dobra okazja do pozyskania autografu najstarszego Wychowanka 
 
 

Wystawa fotograficzna „Pory Roku” 
 
Inną wystawą była wystawa fotografii prof.Zbigniewa Jagliń-
skiego – matematyka, którego pasją jest fotografowanie przy-
rody. Wystawa robiła duże wrażenie. Szkoda, że z braku miej-
sca nie możemy zaprezentować wielu budzących zachwyt 
prac. Dla naszych Czytelników wybraliśmy cztery. 
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Listy z okazji Jubileuszu 
 

Wielu Wychowanków nie mogąc osobiście uczestniczyć w 
uroczystościach jubileuszowych nadesłało listy, w których 
pozdrawiają koleżanki i kolegów oraz życzą udanego przebie-
gu Zjazdu. 
 
Kol.Michał Orleański (r.mat.1938), jeden z najstarszych Mic-
kiewiczaków, tak pisze: ”Pozdrawiam Uczestników Zjazdu 
Wychowanków Gimnazjum i Liceum im.Adama Mickiewicza w 
Warszawie. Niestety, z powodu złego stanu zdrowia nie mogę 
uczestniczyć w uroczystościach. Z okazji Zjazdu bardzo dzię-
kuję Zarządowi Stowarzyszenia Wychowanków Szkoły za 
świetnie redagowany KOMUNIKAT, który nie tylko informuje 
mnie o „dziś” uczniów i wychowanków Liceum z ul.Saskiej 59, 
ale pobudza do bardzo osobistych wspomnień ze starej „budy” 
z ul.Sewerynówki i mojej klasy 8a z rocznika maturalnego 
1938.” 
 
Kol.Seweryn Łukasik (r.mat.1938), prof.med. z Wrocławia, 
zaliczany także do nestorów wśród Wychowanków, dziękując 
za zaproszenie na Zjazd, usprawiedliwia swą nieobecność 
stanem zdrowia, dodając „ale „sercem i duchem” będę z Wa-
mi, by „Zielone przypomnieć lata” (te lata jeszcze na Sewery-
nówce). Wprawdzie nasz Wieszcz adresował cytowane hasła 
z „Ody do młodości” głównie dla młodzieży, to metaforycznie 
aktualność ich jest stała. Aby nie być gołosłownym obiecuję 
zamówić w kaplicy zaprzyjaźnionego Zgromadzenia 
ss.Karmelitanek Bosych adres modlitewny poświęcony na-
szemu Stowarzyszeniu w czasie porannej mszy św. w jubile-
uszowym dniu 16 b.m. Intencją główną tej inicjatywy będzie 
wybłaganie łask zbawczych Niebios dla dusz uczniów i przy-
jaciół naszej Szkoły poległych za Ojczyznę w czasie pierwszej 
i drugiej wojny światowej z ich prolongatami, jak również 
przydzielenie darów zdrowia i błogosławieństwa Bożego - 
przy jak najdłuższym życiu -wszystkim dotąd żyjącym wy-
chowankom i przyjaciołom Szkoły. A wśród nich szczególnie 
tym, którzy w swych życiorysach mają okresy, kiedy nasza 
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Szkoła była dla nich „educationis mater”, a przy tym też „ma-
ter confirmationis scholae Poloniae - Auguri praeclaro dedica-
tae”. Podsumowując moje „desiderata” niech mi będzie wolno 
z pozycji seniora przestrzec przedstawicieli młodego pokolenia 
„Mickiewiczaków” przed akceptowaniem nowinek ideologicz-
nych propagowanych pod hasłem postępu. Radzę brać na se-
rio przestrogę Wieszcza z Ksiąg Narodu i Pielgrzymstwa Pol-
skiego: „Zaprawdę powiadam Wam, iż cała Europa musi na-
uczyć się od Was, kogo nazywać mądrym. Bo teraz urzędy w 
Europie hańbą są, a nauka Europy głupstwem jest”. Omnia 
optima imo ex pectore - Vobis optat.” 
 
Kol.Tadeusz Góralski (r.mat.1941) z Krakowa pisze: „Nie mo-
gąc z przyczyn zdrowotnych uczestniczyć w VII Zjeździe Wy-
chowanków, o którym dowiedziałem się z „Gazety Polskiej”, 
pragnę przekazać zebranym serdeczne pozdrowienia. Szcze-
gólnie kolegom, z którymi zdawałem w 1939 r. tzw.małą ma-
turę, a później w latach okupacji ukończyłem Liceum w kom-
pletach tajnego nauczania w roku 1941. Absolwentem został 
wtedy również, nieżyjący już, znany po wojnie dziennikarz 
Stefan Kozicki, uczestnik akcji dywersyjnych odznaczony w 
Powstaniu orderem Virtuti Militari. Fotografia „Jeremiego” 
ostatniego d-cy batalionu „Parasol” widnieje w książce 
St.Jastrzębskiego pt.”Zaczęło się pod Arsenałem”, W-wa 1988, 
na str.340. Na dowód, że od początku II wojny światowej nie 
zabrakło absolwentów naszej szkoły załączam wspomnienia 
zamieszczone w tygodniku „Głos” z 2002 r.” (jest tam mowa o 
udziale w kampanii wrześniowej Stołecznego Batalionu Przy-
sposobienia Wojskowego, składającego się z ponad 600 ele-
wów, wśród których było dwóch z gimnazjum 
im.A.Mickiewicza, Tadeusz Tan i autor listu). 
 
Kol.Jerzy Kłoczowski (r.mat.1944), prof., dyrektor Instytutu 
Europy Środkowo-Wschodniej z Lublina, dziękując bardzo 
serdecznie za zaproszenie na dwudniowe uroczystości, doda-
je: „Ogromnie żałuję, ale moje wyjazdy służbowe za granicę 
nie pozwalają mi na wzięcie udziału w tym spotkaniu. Mam 
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nadzieję, że może w przyszłym roku znajdzie się okazja do 
odwiedzenia.” 
 
Kol.Maciej Gromadzki (r.mat.1957), prof.biologii, ornitolog, 
pisze: „Serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość 
jubileuszową oraz na Zjazd Wychowanków. Niestety w tym 
roku nie mogę wziąć udziału, bowiem w tym samym czasie 
odbędzie się uroczystość rodzinna…Bardzo cieszę się z na-
wiązania kontaktu ze Stowarzyszeniem, bowiem coraz częściej 
wracam myślą do lat dawnych i zastanawiam się, w jaki spo-
sób nawiązać kontakt z moimi szkolnymi kolegami. Ja od 
prawie 40 lat mieszkam w Gdańsku, ale w Warszawie bywam 
dość często, zatrzymuję się wtedy u mojej siostry na 
ul.Paryskiej, i przejeżdżając koło dawnej szkoły wspominam 
stare czasy. Mam również smutną wiadomość – otóż 31 maja 
zmarł Andrzej Kowalczewski, też absolwent naszej szkoły, 
starszy ode mnie 2-3 lata, który potem razem ze mną studio-
wał biologię, specjalizując się w hydrobiologii, a potem przez 
wiele lat pracował w Zakładzie Hydrobiologii Uniwersytetu 
Warszawskiego. Serdecznie pozdrawiam życząc miłego spo-
tkania.” 
 
Kol.Wojciech Antoni Brym (r.mat.1963) – traumatolog z 
Mansfield, Ohio (USA), pisze: „Serdecznie dziękuję za zapro-
szenie na Zjazd Wychowanków z okazji 110-tej rocznicy zało-
żenia Naszej Szkoły. Przykro mi bardzo, ale z powodu okolicz-
ności niezależnych ode mnie, nie będę mógł wziąć w nim 
udziału. Mam nadzieję, że znów nadarzy się okazja w przy-
szłości. Chciałbym również, ponownie wyrazić moją wdzięcz-
ność za udział Pana wraz z delegacją uczniów naszej szkoły 
na pogrzebie mojego ojca Zbigniewa Bryma w grudniu ubie-
głego roku. Serdecznie pozdrawiam Pana i wszystkich Mic-
kiewiczaków przybyłych na tegoroczny Zjazd i życzę powo-
dzenia.” 
 
Kol. Zenon (r.mat.1965) i Elżbieta (r.mat.1967) Wachowi-
czowie z Washington DC (USA), dziękując za zaproszenie, 
przepraszają jednocześnie za swą absencję, którą tłumaczą 
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tym, że „w tym właśnie terminie zeszły się nasze rocznice jak 
25-lecie naszego pobytu w Stanach i Dzień Ojca i zaraz po tym 
Eli i moje urodziny…Tak w głębi duszy to bardzo chcielibyśmy 
zobaczyć się z kolegami, ale wyższość wzięły względy rodzin-
ne…Prosimy o przekazanie naszych uścisków dla wszystkich, 
którzy nas pamiętają i będą partycypować w Zjeździe”. 
  
A tuż po Zjeździe otrzymaliśmy list od kol.Jana K.Cichego 
(r.mat.1951), który tak pisze: „Serdecznie dziękuję za możli-
wość wzięcia udziału w VII Zjeździe, zorganizowanym nie-
przeciętnie jak wiele przedsięwzięć mickiewiczowskich. Mam 
wielką satysfakcję bycia Mickiewiczakiem, jak już kiedyś pi-
sałem „jednorocznym”, ale świadectwo dojrzałości jest mic-
kiewiczowskie i basta. Gratulacje i podziękowania dla 
wszystkich organizatorów. Pozwalam sobie przesłać informa-
cje do zachowania w Mickiewiczianach. To o moim od Jasiń-
skiego i naszym od Mickiewicza wychowawcy.” (Kolega prze-
kazał do archiwum wyciąg z książki pt.”2 Pułk Piechoty Legio-
nów”, w którym opisane są walki w kampanii wrześniowej 8 
kompanii, dowodzonej przez kpt.Wilhelma Franciszka 
Szczepankiewicza – naszego „Pedrę”). 

 
 

Triumf „Placu Zbawiciela” 
 
Kol. Krzysztof Krauze (r.mat.1972) wraz z żoną Joanną Kos-
Krauze zdobyli polskie Oscary przyznawane przez Polską 
Akademię Filmową. Ich film „Plac Zbawiciela” uznano za naj-
lepszy film roku, nagrodzono za reżyserię i role kobiece. 
Krzysztof jest jak Midas. Czego się nie dotknie to złoto (przed-
tem były „Dług” i „Mój Nikifor”). Gratulujemy i prosimy o jesz-
cze. 
 
 

Spotkanie „opłatkowe” 
 

Grudniowe zebranie Zarządu Stowarzyszenia już weszło do 
tradycji jako spotkanie, na którym składamy sobie i dyrekcji 
Liceum życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne. Podobnie 
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jak dwa lata temu, tak i tym razem mogliśmy cieszyć się z 
obecności Honorowego Członka Stowarzyszenia kol. Ryszar-
da Matuszewskiego – naszego przyjaciela i dobrego ducha 
Stowarzyszenia. 
 

 
 

Pamiątkowe zdjęcie ze spotkania 
 
 

Archiwum Stowarzyszenia 
 

Podczas VII Zjazdu Wychowanków kol.Andrzej Żydaczewski 
(r.mat.1956) – operator filmowy, przekazał do archiwum 21 
zdjęć z różnych wydarzeń szkolnych z lat 1954-1956. Są 
wśród nich udokumentowane takie wydarzenia jak złożenie 
wieńców i warta honorowa pod pomnikiem Adama Mickiewi-
cza w 100-lecie jego śmierci, popisy gimnastyczne Spartakia-
dy 1955 na boisku przy ul.Wąchockiej (wspólne z liceum im. 
Marii Curie-Skłodowskiej), egzamin maturalny 1956, zimowe 
zawody międzyszkolne w Aninie (1954). Do publikacji wybra-
liśmy 5 najbardziej charakterystycznych. 
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Matura 1956. Ogłoszenie tematów (od lewej: dyrektor Adam Zieliń-
ski, prof.Jan Wysocki, prof.Ewa Lachowicz-rusycystka, prof.Maria 

Iwanicka – polonistka) 
 

 
 
Matura 1956. Egzamin pisemny z matematyki (prof.Jan Wysocki i 

prof.Ewa Lachowicz-rusycystka) 
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Matura 1956. Ogłoszenie wyników (grono pedagogiczne; od lewej: 
N.N., prof.Jadwiga Wasilewska-fizyk, prof.Helena Wojkowska-
biolog, prof.Aniela Siwkowa-biolog, prof.Maria Jaworowska-

rusycystka, prof.Janina Łukasiewicz-anglistka, germanistka, prof. 
Julianna Pillichowa-historyk, prof.Pączek-chemiczka, prof.Maria 

Iwanicka – polonistka, prof.Zofia Krasuska-polonistka) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spartakiada  1955. 
Popis gimnastyczny 
ucznia Liceum na 

boisku przy 
ul.Wąchockiej 
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Spartakiada  1955. Popis gimnastyczny uczennicy Curie-
Skłodowskiej (prowadzi Janusz Sieradziński (r.mat.1957), po prawej 

Andrzej Siedlecki (r.mat.1956) –przewodniczący ZMP) 
 
Archiwum wzbogaciło się też o zestaw 4 reprodukcji zdjęć z 
1935 i 1936 roku nadesłany przez kol. Zygmunta Nieciec-
kiego (r.mat.1938). Dwa zdjęcia są bardzo cenne bo grupowe, 
a dwa pozostałe przedstawiają sceny z komedyjki 
H.Sienkiewicza pt.”Zagłoba swatem” oraz z „Dziadów”, pre-
zentowane w auli dawnego gimnazjum. Pozdrawiając wszyst-
kich i opisując niektóre postaci na tych zdjęciach dodaje: 
„…chyba mało kto z nas istnieje…”. Z braku miejsca dajemy 
tylko zdjęcia grupowe. 
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Wycieczka do Wieliczki kl.Vc w 1935 r. (w środku prof.Kazimierz 
Zbierski – wychowawca, w otoczeniu dwojga rodziców, Z.Nieciecki – 

siedzi pierwszy z lewej, nad nim Tadeusz Dorot, a jeszcze wyżej 
Leopold Kummant – późniejszy prezes Stowarzyszenia) 

 

 
 

Klasa Vc z geografem prof.Stanisławem Karczewskim (Z.Nieciecki – 
siedzi pierwszy z prawej, nad nim Tadeusz Dorot i Leopold Kum-

mant) 
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Do archiwum włączyliśmy także kopie kilku dokumentów 
dotyczących kol.Cezarego Goralskiego (r.mat.1919) przeka-
zane nam przez jego syna Jana Krzysztofa. Są to m.in.: do-
kument z 1919 r. z archiwum Politechniki Warszawskiej, ży-
ciorys z 1947 r., ankieta wojskowa z 1950 r. Kol.Goralski 
urodzony w 1900 r., zmarł w 1951 r. Kończył gimnazjum filo-
logiczne im.E.Konopczyńskiego. Był inżynierem architektem 
od 1933 r. specjalizował się w budownictwie pocztowym, był 
radcą w przedwojennym Ministerstwie Poczt i Telegrafów. 
Podczas wojny nie przerwał działalności zawodowej. Po wojnie 
pracował w BOS i Centralnym Biurze Projektów i Studiów 
Budownictwa Przemysłowego. 

 
 

Apel w sprawie czapki-rondelka 
 
Zwracamy się z apelem, głównie do kolegów i to tych ze star-
szych roczników: Co się stało z historycznym rondelkiem- 
czapką uczniów Gimnazjum im.Emiliana Konopczyńskie-
go? Czapkę tę, jeszcze przed wojną, zakładali wszyscy kolejni 
mówcy na I Zjeździe Wychowanków w 1936 r. A życzeniem 
ogółu było „aby znalazła się ona na przyszłym zjeździe kole-
żeńskim jako symbol tradycji łączącej nas ze Szkołą”. Na 
pierwszym powojennym Zjeździe Wychowanków w 1959 r. 
wystąpił w niej ponownie kol.Stanisław Szteyner 
(r.mat.1916) – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 
Zjazdu. Życzeniem zmarłego w 1962 r. kolegi było, aby ta 
czapka znalazła się w szkolnej izbie pamięci. Widziano ją 
jeszcze w latach późniejszych. W „Komunikacie nr 20” wspo-
mniano, że w 1969 r. na wystawie towarzyszącej Jubileuszowi 
50-lecia upaństwowienia Szkoły im. Emiliana Konopczyń-
skiego wystawiono czapkę maturzysty Gimnazjum im. A.Mic-
kiewicza z 1927 r. Czy to był rondelek?   
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Nasza skrzynka pocztowa 

List z Maryland (USA) 
 
 

 
 
 

 
Z kol. Alexandrem Tysenem (Tyszyń-
skim) (r.mat.1934) od lat prowadzimy 
bogatą korespondencję. Poniżej zamie-
szczamy w oryginale list, który otrzyma-
liśmy od naszego starszego kolegi, 
mieszkającego od wojny w Stanach 
Zjednoczonych. List wspomnieniowy powstał na nasze życze-
nie z myślą o obchodach 110-lecia szkoły.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Listy z Australii 
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Kol. Lech Paszkowski (r.mat.1938) jest naszym stałym kore-
spondentem. W 2007 r. przysłał nam kilka listów. W ostatnim 
z nich, recenzję I tomu swojej autobiografii „Na falach życia. 
1919-1939. Lata młodzieńcze”, o której pisaliśmy w poprzed-
nim „Komunikacie”. Autorem recenzji opublikowanej w au-
stralijskim czasopiśmie polonijnym „Kurier Zachodni” (nr 172, 
listopad 2007) jest prof.Andrzej Ehrenkreutz, wychowanek 
gimnazjum im.Poniatowskiego z 1939 r. Recenzent rozpoczy-
na swój tekst tymi słowami: „Najprzyjemniejszym intelektual-
nym przeżyciem minionego roku było dla mnie przeczytanie 
nowej książki pióra znanego nam w Australii historyka, Lecha 
Paszkowskiego, syna malarki Janiny Matyldy Bobińskiej z 
Tołwińskich i artysty rzeźbiarza Józefa Piotra Mirosława.” 
Charakteryzując ogólnie dzieło Paszkowskiego pisze: „Jedną z 
głównych cech charakteryzujących ten pamiętnik jest skrom-
ność autora. Zazwyczaj dzieła autobiograficzne zaczynają się 
od rodzinnych genealogii, lecz u Paszkowskiego jego rodowód, 
sięgający polsko-litewskiego średniowiecza, ma się znaleźć 
dopiero na końcu pamiętnika.” Podziwia „nadzwyczajny talent 
narratorski i niebywałą, drobiazgową wręcz pamięć” autora. 
Przedstawiając niektóre ciekawsze fragmenty księgi, przecho-
dzi do omówienia kroniki lat gimnazjalnych. „…wieloletnia 
nauka w prestiżowym gimnazjum im.Adama Mickiewicza i 
koledzy, składają się na bardzo żywą, na zawsze zapamięta-
ną i barwnie odtworzona treść tego okresu. Lech Paszkowski 
był rozsądnym młodzieńcem. W tym okresie kształtuje się jego 
osobowość. – „W tym czasie modliłem się jeszcze, by Pan Bóg 
dał mi trudne życie i zrobił ze mnie twardego człowieka.”(cytat 
z książki). Sądząc po jego dalszych losach, trudno zaprzeczyć, 
że ta modlitwa została wysłuchana. W gimnazjum przykładał 
się do tych przedmiotów, które go interesowały. Rysuje syl-
wetki swoich nauczycieli, jak również i kolegów, między inny-
mi starszego od niego o kilka klas Jana Nowaka Jeziorańskie-
go, który zasłynął później jako „Kurier z Warszawy”. Czytał 
dużo, sam nauczył się języka hiszpańskiego, którym był ocza-
rowany. Był popularnym kolegą, o czym świadczy fakt, iż w 
piątej klasie został wybrany prezesem samorządu klasowego i 
piastował tę funkcję aż do matury.” Kończąc swą trzystroni-
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cową recenzję Ehrenkreutz pisze: „Jeżeli moje emocjonalnie 
kreślone uwagi trącą reklamiarstwem to – niech tam! Żadne 
bowiem, nawet milionowe wpływy ze sprzedaży tej książki nie 
wynagrodzą jej autora za trud i cierpliwość w tworzeniu i wy-
daniu tego dzieła. Natomiast wzbogacą jej nabywców o wspa-
niałe przeżycie literackie.” 
 
Wcześniej przysłał recenzje tego samego tomu wspomnień z 
australijskiego „Tygodnika Polskiego” (4-11.04.2007) oraz 
„Magazynu Tygodnika Polskiego” (2.05.2007). Autor obu re-
cenzji Witold Łukasiak bogato cytuje co bardziej frapujące 
fragmentu życiorysu Paszkowskiego. W tym pierwszym za-
mieszczono obszerną wzmiankę o autorze, w taki sposób pod-
sumowując jego polonijną działalność literacką: „Dorobek 
literacki i historyczno-biograficzny stawia autora w czołówce 
pisarzy Polonii świata…Dodać należy, że w 2001 roku, w ple-
biscycie „Kuriera Polskiego” (Perth) Lech Paszkowski (ex aequo 
z prof.Jerzym Zubrzyckim) został wybrany przez czytelników 
jako najbardziej zasłużony dla Australii Polak w dwudziestym 
stuleciu. A jeszcze bardziej zasłużony jest dla Polonii australij-
skiej, której historię uwiecznił w swoich pracach. Można śmia-
ło twierdzić, że bez Lecha Paszkowskiego nie byłoby historii 
Polaków w Australii przed 1945 rokiem.”  
 
List z São Paulo (Brazylia) 
 
Kol. Włodzimierz Harasimowicz (r.mat.1954) w przesłanym 
e-mailu pisze, że chciałby nawiązać kontakt ze szkołą i kole-
gami z klasy. W liście pisze m.in. „Mieszkam na stałe w Bra-
zylii od wielu lat…Uprzejmie proszę o przysłanie strony szkoły 
abym mógł śledzić wiadomości i nowości również o zjazdach 
koleżeńskich… wiele lat temu otrzymywałem biuletyny tu w 
São Paulo ale wszystko się urwało!”. List przekazaliśmy zain-
teresowanym, bo akurat trzech kolegów z jego rocznika działa 
aktywnie w organach Stowarzyszenia. Kontakt nawiązano. 
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List z Kentu (W.Brytania) 
 
Kol. Jan L.Czarski (r.mat.1939), obecny na naszych uroczy-
stościach jubileuszowych, pisze: „Mój brat, Tomasz 
S.Czarski, mieszka w Kanadzie. Adres…Gloucester, Onta-
rio…On całą wojnę przesiedział w Warszawie i po powstaniu 
był w niewoli w Niemczech gdzie został wyzwolony pod koniec 
wojny. Nie jestem pewien, w którym roku zdał maturę. Zdaje 
się, że w 1943…Bardzo byłem wzruszony zebraniem „urodzi-
nowym”.” 
 
Listy z Warszawy 
 
Kol. Jerzy Kruppé (r.mat.1951) – prezes Środowiska baonu 
„Łukasiński” w ŚZŻAK i ZPW pisze: „W „Komunikacie” z 
grudnia 2004 r. na liście Wychowanków poległych w Powsta-
niu Warszawskim wymieniony został Piotr Choynowski 
(r.mat.1937). W związku z tym pragnę dodać kilka uzupełnia-
jących o Nim wiadomości. Kapral podchorąży Piotr Choynow-
ski, ps.”Kowalczyk” był żołnierzem Dywizjonu Motorowego 
1806, który wchodził w skład batalionu Armii Krajowej 
im.Waleriana Łukasińskiego, Rejonu IV Warszawa Śródmie-
ście. Dywizjon ten został wcielony do baonu: „Łukasiński” w 
końcu kwietnia 1944 r. i razem z nim brał udział w walkach 
powstańczych na Starym Mieście. Poniósł w nich bardzo duże 
starty, tak że w dniu 15 sierpnia jako osobna jednostka baonu 
przestał istnieć, stając się plutonem. Kapr.pchor.Piotr Choy-
nowski poległ w sierpniu 1944 r. w walkach na Starym Mie-
ście, jednakże dokładna data jego śmierci nie jest znana. Miał 
on brata Jana, ps.”Bolski”, również Mickiewiczaka, kaprala 
podchorążego w 3 kompanii „Wkra” baonu „Łukasiński”, który 
przeżył Powstanie i zmarł w Warszawie 10 października 2001 
r. Pozwalam sobie przeto załączyć kserokopię jego biogramu 
pomieszczonego w książce Benedykta Ziółkowskiego, 
ps.”Rajski” pt.”Batalion Armii Krajowej ”Łukasiński”. P.S. Na-
zwisko Piotra Choynowskiego figuruje na Murze Pamięci w 
Muzeum Powstania Warszawskiego.” 
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Kol. Andrzej Kołodziejczyk (r.mat.1978) – germanista, pod-
kreślając na wstępie zasługi wychowawców, dzięki którym 
zdecydowana większość przechodziła z klasy do klasy, pisze 
dalej m.in.: „Byłem uczniem klasy o profilu humanistycznym, 
której wychowawczynią była przemiła osoba – Pani mgr Ge-
nowefa Sierpowska, polonistka, wybitny pedagog i doskona-
ły dydaktyk, osoba niezwykła, prawdziwa „dama” starej da-
ty. Lekcje języka polskiego nie odbywały się z zegarkiem w 
ręku. Liczyło się wspólne przebywanie z innymi kolegami i 
koleżankami razem z Panią Genią, obojętnie jak długo to trwa-
ło. Był czas by sprawdzić listę obecności i przepytać uczniów, 
zwykle tych najsłabszych, bo ci najlepsi i najzdolniejsi zawsze 
dawali sobie radę, zabierając głos w ważnych dyskusjach w 
czasie lekcji, której temat potem podawano. Były to bardzo 
miłe lata, z jednym zastrzeżeniem – nie wystarczyła sama 
chęć uczestniczenia w lekcji i posiadania błyszczących oczu. 
Zdolni uczniowie jak Magdalena Kurkowska – obecnie mgr 
filologii niemieckiej, Maria Radożycka – dr historii, Anna 
Nasiłowska – doc.filologii polskiej, Paweł Ciećwierz – mgr 
prawa i ja Andrzej Kołodziejczyk – mgr filologii niemieckiej, 
słuchający wykładu Pani mgr Genowefy Sierpowskiej byli 
ludźmi zaangażowanymi i sądzę, że ich życie codzienne było 
przeniknięte zapałem do nauki. To tyle gwoli przypomnienia 
osoby Pani mgr Genowefy Sierpowskiej, wybitnej polonistki i 
wychowawczyni kl.Ib.” 
 
Pani Maria Brymowa – wdowa po kol. Zbigniewie Brymie 
(r.mat.1938) – dziękując za nadesłany biuletyn, w którym jak 
pisze „upamiętniono wspomnienie mojego zmarłego męża, wy-
chowanka Waszej Szkoły” dodaje: „Dziękuję również za prze-
słanie w/w „Komunikatu” do moich synów, Wojciecha i Ję-
drzeja również Mickiewiczaków. Odnośnie do zbyt małych 
kontaktów ze Stowarzyszeniem w ostatnich latach, o których 
Pan wspominał, pragnę wyjaśnić i usprawiedliwić Jego złym 
stanem zdrowia (był przecież inwalidą wojennym I-szej grupy i 
bardzo pochłonięty działalnością społeczno-polityczną w 
Związku Piłsudczyków, ROP-ie i ostatnio KRN-ie i pracy w 
Komitetach Budowy Muzeum Powstania Warszawskiego. Pro-
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fesorów Liceum Mickiewicza bardzo cenił, często bronił, a z 
kolegami do ostatnich lat był w kontakcie. Z klasy Jego żyje w 
Warszawie (ostatni) Michał Orleański, który brał udział w 
Jego pogrzebie. Pozwalam sobie przesłać Panu kilka artyku-
łów wspomnieniowych i nekrolog, może pogłębią Jego sylwet-
kę. Wydał 2 książki o Powstaniu Warszawskim: 1) „Żelazna 
Reduta” (historia kompanii Zdunina w Powstaniu Warszaw-
skim, Zgrupowania Chrobry II, I wyd.Londyn 1992 przez Fun-
dację Kulturalną Armii Krajowej, II wyd. 1997 Bernardinum 
Pelplin) oraz „Grochem o ścianę”- artykuły, polemiki z okresu 
pobytu na emigracji. Gdybyście nie byli w ich posiadaniu, mo-
że udałoby mi się zdobyć je dla Waszej Szkoły.” 
 
Pani Maria Pakulska – wdowa po kol.Zbigniewie Pakulskim 
(r.mat.1941) – dziękując za nadesłany „Komunikat nr 121” tak 
pisze m.in: „Zainteresowała mnie wiadomość o zapowiedzia-
nym zjeździe absolwentów z okazji 110-lecia szkoły. Mój mąż, 
Zbigniew Pakulski brał udział w uroczystych obchodach 100-
lecia szkoły (chociaż już był chory). Towarzyszył mu nasz syn. 
Syn jest absolwentem Politechniki Warszawskiej i liceum 
im.Stefana Batorego, ale ze względu na pamięć o ojcu i jego 
przywiązanie do szkoły im.Mickiewicza, wziąłby na pewno 
udział w zapowiedzianych uroczystościach. Jeśli jest to natu-
ralnie możliwe. Ja, niestety, ze względu na stan zdrowia nie 
mogłabym uczestniczyć w tej uroczystości. Ale jestem nią zain-
teresowana. Mam nadzieję, że uda mi się uzyskać album wy-
dany z okazji tej uroczystości. To pięknie, że istnieje takie 
Stowarzyszenie i wydawany jest „Komunikat”, który łączy 
tyle pokoleń.” 
 
List z Lublina 
 
Kol.Jerzy Kłoczowski (r.mat.1954), prof., dyrektor Instytutu 
Europy Środkowo-Wschodniej w marcu br. pisał: „Myślę, że z 
rocznika matury 1944, na kompletach, wielu nas nie ma. 
Zwracam Wam uwagę na mego kolegę, z którym razem robili-
śmy maturę, prof.Mieczysława Chorążego, który świeżo opi-
sał te czasy w swoich znakomitych wspomnieniach wydanych 
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przez PAU w Krakowie. Przy jakiejś okazji mógłbym chętnie 
spotkać się z młodzieżą, ale musielibyśmy wcześniej umówić 
dokładny temat tego spotkania. W Warszawie bywam co pe-
wien czas w Biurze Polskiego Komitetu UNESCO…”  
 
List z Wrocławia 
 
Pani Romana Lodwig (92 lata) pisze:”Mój brat Stefan Karol 
Bekker urodzony 17 kwietnia 1921 r. w Warszawie, był na 
pewno uczniem gimnazjum im.Adama Mickiewicza na Sewe-
rynowie. Mieszkaliśmy wtedy na terenie Uniwersytetu War-
szawskiego, gdyż mój tatuś pracował jako konserwator ksią-
żek biblioteki uniwersyteckiej. Stefan był wybitnie uzdolniony 
humanistycznie. Za doskonałe wyniki na maturze dostał na-
grodę w formie książki „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza. 
Jako syn i brat był bardzo szlachetny i uczynny. W czasie 
okupacji był łącznikiem AK i pracował na Okęciu jako tłu-
macz…w 1941 r. był na Pawiaku…pierwszym obozem koncen-
tracyjnym, w którym przebywał był Neuegamme, następnie 
przesiedlony został do Dachau. Zamordowany został w obozie 
w Buchenwaldzie 19 października 1942 r…. Będę bardzo 
wdzięczna, jeśli odnajdzie pan prezes jakiegoś kolegę mojego 
brata i powiadomi mnie o tym, jak również uświadomi dyrekcji 
obecnego Liceum im.Adama Mickiewicza o istnieniu takiego 
ucznia.” 
 
List ze Szczecina 
 
Kol. Antoni J. Furowicz (r.mat.1953), którego wcześniej wie-
lokrotnie cytowaliśmy pisze: „Od 1 października br. jestem już 
emerytem. Zakończyłem bardzo ważny etap mojego życia, 
który stanowiła dydaktyka i praca naukowa w szczecińskiej 
Akademii Rolniczej. W załączeniu przesyłam skrót moich 
skromnych dokonań (1961-2006). P.S.W załączeniu przesyłam 
także popularne opracowanie na temat „grypy ptasiej”. 
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Strona internetowa Stowarzyszenia 
 
Zapraszamy, zwłaszcza młodszych absolwentów Liceum – 
biegłych w tej materii, do współpracy w redagowaniu i uaktu-
alnianiu naszej strony Stowarzyszenia Wychowanków przy 
witrynie Liceum (adres: www.mickiewicz.edu.pl). Od nowego 
roku szkolnego pomocą nam służy kol.Daniel Deniszewski 
(r.mat.2005). Pomógł on nam w aktualizacji niektórych zakła-
dek strony Stowarzyszenia. 
 

 
Emblemat i znaczek identyfikacyjny Liceum 

 
Z okazji VII Zjazdu Wychowanków, do historycznego znaczka 
dołączył emblemat, o tej samej symbolice. Znak przedwojen-
nego gimnazjum Mickiewicza został wyhaftowany złotą nitką 
na ciemnogranatowym tle. Emblemat powstał z inicjatywy i 
dzięki pomocy kol.Janusza Hancke (r.mat.1953), za co mu 
serdecznie dziękujemy. Emblemat rozprowadzaliśmy podczas 
Zjazdu. Cena emblematu wynosi 10 zł, zaś znaczka 15 zł.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dziękujemy naszym Dobroczyńcom 

 
Niektórzy nasi Wychowankowie wykazując nadzwyczajną 
hojność od lat wspierają Stowarzyszenie kwotami, które wie-
lokrotnie przewyższają oficjalne składki. W 2007 r. naszymi 
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dobroczyńcami byli: kol. Janusz Hancke (r.mat.1952), 
kol.Zygmunt Nieciecki (r.mat.1938), kol.Joanna Piskorska, 
kol.Józef Skoczek (r.mat.1956), kol.Andrzej Weber, a także 
szczególnie hojni nasi koledzy mieszkający stale zagranicą: 
Lech Paszkowski (r.mat.1938)  – Australia, Krzysztof Musz-
kowski (r.mat.1938)  – W.Brytania, Elżbieta i Zenon Wa-
chowiczowie (r.mat.1965 i 1967) – Stany Zjednoczone, Jan 
L.Czarski (r.mat.1939) – W.Brytania oraz Alexander Tysen 
(Tyszyński) (r.mat.1934) – St. Zjednoczone. Wszystkim im 
dziękujemy serdecznie za ofiarność i zrozumienie naszych 
potrzeb. 

 
Idą wybory 

 - w 2008 roku kończy się kadencja władz 
 

W listopadzie 2008 r. kończy się 4-letnia kadencja obecnych 
władz Stowarzyszenia: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu 
Koleżeńskiego. O terminie walnego zebrania sprawozdawczo-
wyboczego będą powiadomieni wszyscy ci członkowie Stowa-
rzyszenia, którzy przekażą nam swoje karty ewidencyjne. 
Dlatego apelujemy gorąco o rozpropagowanie tego druku 
wśród koleżanek i kolegów, członków lub przyszłych członków 
Stowarzyszenia. Druk dołączamy do „Komunikatu nr 122”. 
Jednocześnie zachęcamy do ściślejszej współpracy ze Stowa-
rzyszeniem oraz do przygotowywania już teraz kandydatur na 
zebranie wyborcze. 

 
Pożegnania 

 
19 czerwca 2007 r. zmarła Irena Bro-
kowska – dyrektor Liceum w latach 1967-
1971. Urodzona 18 czerwca 1915 r. w 
Wilnie. Absolwentka Wydziału Matema-
tyczno-Przyrodniczego na Uniwersytecie 
Wileńskim. Zmarła w kilka dni po uroczy-
stościach jubileuszowych 110-lecia Szko-
ły, w których nie mogła wziąć udziału ze 
względu na stan zdrowia. We wzruszają-
cych słowach pożegnała Ją w imieniu 
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braci Mickiewiczowskiej Wiesława Brożek-Filipowska, z którą 
kierowały przez wiele lat naszym Liceum. Obecne było grono 
pedagogiczne z dyrektor Barbarą Taff, młodzież z pocztem 
sztandarowym oraz prezes Stowarzyszenia. Pożegnaliśmy Ją 
po mszy św. 25 czerwca na Cmentarzu Komunalnym Północ-
nym (kw.WX 2-2-4). 
 

 
 

Ostatnie pożegnanie ś.p.Ireny Brokowskiej 
 
 

11 grudnia 2007 r. zmarł w wieku 94 lat 
kol. Edward Klimczuk (r.mat.1932), od-
dany Szkole i Stowarzyszeniu, ostat-nio 
honorowany podczas uroczystości 110-
lecia Szkoły dyplomem w 75-tą rocznicę 
uzyskania przez Niego świa-dectwa 
dojrzałości. Absolwent Wydziału Prawa 
Uniwersytetu Warszawskiego, obrońca 
konsystorski w Metropolitar-nym Sądzie 
Duchownym, członek Zgrupowania AK 

„Golski”, odznaczony Krzyżem Powstańczym, współpracownik 
Prymasa Tysiąclecia, radca prawny Episkopatu, odznaczony 
przez Jana Pawła II medalem Pro Ecclesia et Pontifice, członek 
Palestry. W imieniu Liceum i Stowarzyszenia 17 grudnia br. 
pożegnali Go na Cmentarzu Powązkowskim (kw. 240-4-7) 
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kolega z jego rocznika Ryszard Matuszewski oraz prezes Sto-
warzyszenia. 
 
13 lutego 2007 r. zmarł kol. Paweł Żebrowski (r.mat.1954), 
lekarz urolog w Szpitalu Praskim pw.Przemienienia Pańskiego 
w Warszawie. „Był szanowany i kochany przez swoich pacjen-
tów, którym niósł pomoc, dawał otuchę i przyjaźń.” – tak na-
pisali o Nim koleżanki i koledzy ze szpitala. Pochowany na 
Cmentarzu Komunalnym Północnym.  
 
22 lutego 2007 r. zmarł kol. Jerzy Bocian (r.mat.1954), ab-
solwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Szczecińskiej, 
gł.mechanik na statkach dalekomorskich. Pochowany na 
Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.  
 
31 marca 2007 r. zmarł w wieku 71 lat kol. Andrzej Ryszard 
Ostrowski (r.mat.1953), dr inżynier, absolwent Wydziału 
Łączności Politechniki Warszawskiej w 1960 r., wspaniały 
żeglarz, regatowiec finnista, międzynarodowy sędzia żeglarski, 
przewodniczący Technical Committee International Finn As-
sociation, prezes Polskiego Związku Klasy Finn, specjalista 
bezpieczeństwa i dozoru jądrowego IAEA, wieloletni pracow-
nik Instytutu Badań Jądrowych w Świerku. Napisali o Nim w 
nekrologu synowie Jan i Krzysztof: „Człowiek prawy, toleran-
cyjny i ciekawy świata, który nam pokazywał”. Pochowany na 
cmentarzu parafialnym w Radości. 
 
31 maja 2007 r. zmarł w wieku 69 lat kol. Andrzej Kowal-
czewski (r.mat.1955), zoolog i ekolog, dr nauk przyrodni-
czych, adiunkt Zakładu Hydrobiologii Uniwersytetu War-
szawskiego, wieloletni wicedyrektor Instytutu Zoologii UW, 
znakomity uczony i uwielbiany nauczyciel akademicki Wy-
działu Biologii, twórca i kierownik Stacji Hydrobiologicznej 
UW w Pilchach nad jez.Roś, doskonały znawca jezior i rzek, 
redaktor naczelny „Parków narodowych” w latach 2002-2006, 
popularyzator nauki, żeglarz, myśliwy, grotołaz i płetwonu-
rek, „przyrodnik - ciekawy świata i ludzi, jedna z najbarw-
niejszych postaci naszego środowiska, wspaniały Przyjaciel i 
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Kolega” – tak scharakteryzowali Go pracownicy i studenci 
Wydziału Biologii UW. Zaś pracownicy i doktoranci Zakładu 
Hydrobiologii UW napisali o Nim: „wspaniały gawędziarz i 
kompan, Człowiek, którego nikt nie mijał obojętnie.” Pochowa-
ny na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. 
 
8 czerwca 2007 r. zmarł kol. Zdzisław Olszewski 
(r.mat.1951), inżynier geodeta. 
 
7 sierpnia 2007 r. zmarł w wieku 70 lat kol. Janusz Super-
nat „Kamyczek” (r.mat.1954), kartograf, długoletni pracow-
nik Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficz-
nych w Warszawie. w nr 119 „Komunikatu” z 2004 r. zamie-
ściliśmy fragmenty jego listu oraz 2 zdjęcia z gimnastyki z 
prof. Edwardem Ładno. Pochowany na Cmentarzu Bródnow-
skim w Warszawie. 
 
15 grudnia 2007 r. zmarł w wieku 79 lat kol. Bohdan Har-
twig (r.mat.1949), brat naszego kolegi z Zarządu Jerzego. Był 
inżynierem hydrologiem po ukończeniu Politechniki War-
szawskiej. Pracował w biurze projektów „Hydrogeo” i na bu-
dowach w Przedsiębiorstwie Rejonu Dróg Wodnych. Wiele 
budowli wodnych w Polsce jak zapory, tamy, jazy wykonywa-
ne były pod jego nadzorem Swój duży zasób wiedzy wniósł 
także przy nadzorowaniu odwodnienia skarpy przy kościele 
św.Anny w Warszawie oraz przy regulacji Wisły. Jak napisał o 
Nim brat „Dla najbliższych wyjątkowo dobry, uczynny i ko-
chany Człowiek”. 
 
W 2007 r. zmarł w Poznaniu kol. Jerzy Moszyński 
(r.mat.1937), z którym byliśmy w kontakcie listownym, prze-
kazał nam wiele wspomnień i danych z życia Szkoły zamiesz-
czonych m.in. w „Komunikacie nr 120”. 
 
Odnotowaliśmy także z opóźnieniem informacje o śmierci ko-
legów, otrzymywane najczęściej od ich rodzin. 
 
W 1998 r. zmarł kol. Wojciech Marczyński (r.mat.1937). 
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27 lutego 2002 r. zmarł kol. Tadeusz Czechowski 
(r.mat.1932). 
 
13 czerwca 2006 r. zmarł kol. Janusz Sobiński (r.mat.1940), 
inżynier. „Był bardzo prawym człowiekiem i zawsze z wielką 
atencją wspominał Liceum im.Adama Mickiewicza i chwalił się 
jego ukończeniem” – jak napisała do nas w liście z Praszki, 
gdzie mieszkał, wdowa Krystyna. 
 
6 października 2004 r. zmarł kol. Zbigniew Stanisław 
Ustupski (r.mat.1939). Pochowany na Cmentarzu Powązkow-
skim w Warszawie. Informację przekazał ze Szczecina syn 
Jacek.  
 
W maju 2006 r. zmarł w Wielkiej Brytanii w wieku 82 lat kol. 
Janusz Kazimierz Grodecki, (r.mat.1939-mała matura), 
prawnik, profesor Oxfordu. Walczył w I Dywizji Pancernej 
gen.Maczka. Informację o Jego śmierci otrzymaliśmy od wdo-
wy Mary z Leicester (W.Brytania). W następnym „Komunika-
cie” przedstawimy szerzej sylwetkę naszego wybitnego Wy-
chowanka, opartą na własnoręcznie przez niego napisanym 
życiorysie. 
 
30 października 2006 r. zmarł w wieku 90 lat kol. Andrzej 
Kruszewski (r.mat.1935), ekonomista. Fragmenty jego książki 
autobiograficznej pt. „Moje wspomnienia” obszernie cytowali-
śmy w poprzednim naszym biuletynie. Pochowany na Cmen-
tarzu Powązkowskim w Warszawie. 
 
6 listopada 2006 r. zmarł w wieku 76 lat kol. Bohdan Gło-
wandzik (r.mat.1949), architekt. Pochowany na Cmentarzu 
Bródnowskim w Warszawie. 
 
Otrzymaliśmy informację o śmierci kol. Zdzisława Wojciesz-
ko-Ostrowskiego (r.mat.1938). 
 
23 sierpnia 2007 r. w kościele św.Jacka na Starówce została 
odprawiona msza św. w intencji wieloletniego prezesa Stowa-
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rzyszenia ś.p.Leopolda Kummanta (r.mat.1938), w 20. rocz-
nicę śmierci. Obecni byli m.in. jego córka, a nasza Wycho-
wanka Małgorzata (r.mat.1982), b.dyrektor Wiesława Brożek-
Filipowska oraz prezes i wiceprezes Stowarzyszenia. 
 

* * * 
 
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 zawsze starannie je czytamy i skrzęt-
nie gromadzimy w naszym archiwum. Niekiedy co ciekawsze 
ich fragmenty publikujemy w naszym „Komunikacie”. Piszcie 
do nas 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 rosła a nie malała. 
 
W związku z podjęciem przez Zarząd decyzji o porządkowaniu 
ewidencji członków Stowarzyszenia, prosimy o wypełnienie 
załączonej karty ewidencyjnej i odesłanie jej na adres 
Stowarzyszenia. Ze względu na duże koszty druku i wysyłki, 
nasze publikacje i korespondencję będziemy kierować jedynie 
do tych z Wychowanków, których mamy karty ewidencyjne.  
 

Zarząd Stowarzyszenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 53

Z  ŻYCIA  SZKOŁY 
 
 

Relacja uczniów z Jubileuszu 110–lecia Szkoły 
 
W piątek 15 czerwca i w sobotę 16 czerwca 2007 r. odbyły się 
obchody 110-lecia IV. LO im. Adama Mickiewicza w Warsza-
wie. Była to niewątpliwie ważna uroczystość ze względu na 
długą i barwną historię naszej Szkoły. Powstała ona w 1897 
r. z inicjatywy Emiliana Konopczyńskiego jako Sześcioklaso-
wa Męska Szkoła Realna. W niej to, mimo pozostawania pod 
zaborem rosyjskim, w wyniku strajków młodzieży lekcje za-
częto prowadzić w języku ojczystym. 1 sierpnia 1919 r. nada-
no Szkole nazwę Gimnazjum Państwowego im. Adama Mic-
kiewicza. Zajęcia odbywały się nawet w czasie wojny, często w 
mieszkaniach na terenie całej Warszawy. W marcu 1945 r. 
udało się otworzyć Liceum, które do dziś zajmuje wysokie 
miejsca w rankingach i kształci kolejne pokolenia inteligent-
nych ludzi. 
 

 
 

Sala podczas uroczystości jubileuszowych 15 czerwca 
 
Nic więc dziwnego, że obchody 110-lecia były huczną dwu-
dniową uroczystością, która przyciągnęła ogromne grono ab-
solwentów i budziła niezwykłe zainteresowanie. W piątek 15 
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czerwca po uroczystej mszy św., odprawionej w kościele przy 
ul. Nobla, odbyła się główna część Jubileuszu z udziałem wy-
bitnych absolwentów, wśród których byli i tacy, którzy swoją  
maturę zdawali 75 lat temu. Odwiedzili nas też goście z Nie-
miec: Hajo Schaps i Bettina Jobst, którzy od ponad 20 lat 
organizują wymianę z naszą Szkołą. Nie zabrakło też delegacji 
uczniowskich, które brały czynny udział w części artystycz-
nej. 
  

 
 

 Wiceprezydent stolicy przekazuje Szkole dzieła Gombrowicza 
 
Jako pierwsza przemówienie wygłosiła dyrektor Barbara Taff, 
interesująco przedstawiając historię naszego Liceum. Następ-
nie przemawiali: prezes Stowarzyszenia Wychowanków naszej 
Szkoły Andrzej Niemierko, a także wiceprezydent Warszawy 
Włodzimierz Paszyński, który wręczył dzieła Witolda Gom-
browicza i przekazał naszemu Liceum dotację, dzięki której 
powstanie nowoczesne boisko. Po części oficjalnej odbyła się 
część artystyczna przygotowana przez: prof.Barbarę Jasińską 
– Srokę, prof.Marzennę Zaworską, prof.Małgorzatę Tela-
kowską, prof.Małgorzatę Orzechowską i prof.Annę Kujaw-
ską-Kot. Mogliśmy usłyszeć nasz szkolny chór Iuventus Can-
tans pod dyrekcją Barbary Jasińskiej-Sroki, który ma na 
swoim koncie liczne osiągnięcia wokalne na szczeblach za-
równo krajowych, jak i zagranicznych; a także grupę najlep-
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szych solistów. Uczniowie zatańczyli poloneza i recytowali 
poezję. Zaproszeni goście mieli także okazję skosztować wy-
kwintnych dań i miło porozmawiać. 
 
W sobotę 16 czerwca 2007 r. odbył się długo oczekiwany 
Zjazd Absolwentów. Po mszy św. w kościele ss.Wizytek, który 
był niegdyś kościołem naszej Szkoły, odsłonięto pamiątkową 
tablicę upamiętniająca uczniów i nauczycieli prowadzących 
tajne nauczanie w czasie okupacji. Goście mogli zakupić pa-
miątki związane z Liceum im. A. Mickiewicza, a przede 
wszystkim spotkać się i porozmawiać z kolegami z dawnych 
lat. Uroczystość odbyła się na świeżym powietrzu przed gma-
chem naszej Szkoły. 
  

 
 

Nie zabrakło nawet roczników przedwojennych 
 
Nie mogło zabraknąć też chóru i solistów, którzy uświetnili 
Zjazd. Przemówienia trwały krótko, aby każdy mógł powspo-
minać lata swojej młodości spędzone w Liceum. Podczas ob-
chodów podziwiać można było wystawy m.in. prof.Zbigniewa 
Jaglińskiego zatytułowaną „Pory Roku” i wystawę historycz-
ną, prezentującą dawne dokumenty i zdjęcia z naszej Szkoły, 
którą przygotowali: prof.Magdalena Otłowska, prof. Krzysz-
tof Kotwicki i prof.Agnieszka Zalewska. 
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Jubileusz 110-lecia był wspaniałą i świetnie przygotowaną 
imprezą. Takie uroczystości są bez wątpienia potrzebne za-
równo uczniom, absolwentom i nauczycielom. Podtrzymują 
tradycję i budują wizerunek Szkoły. 
 

Magdalena Remiszewska,Justyna Demiańczuk 
- uczennice kl.IId (2007/2008) 

 
 

Program artystyczny  
 
W programie artystycznym przygotowanym na uroczystości 
jubileuszowe Szkoły wystąpił oczywiście niezawodny chór 
Iuventus Cantans, jak również soliści oraz trupa teatralna. W 
programie chóru pod dyrekcją Barbary Jasińskiej-Sroki zna-
lazły się: Mazur Piotra Muszyńskiego, Freedom, Heaven is a 
wonderful place, Hymn III Tysiąclecia. Gorąco oklaskiwani 
byli soliści: Łukasz Kubuj (Między ciszą a ciszą), Agnieszka 
Banach (Pamięć), Milena Janowska (Czas nas uczy pogody), 
Justyna Demiańczuk (Malowany dzbanku), Aneta Górska 
(Zamiast), Agnieszka Banach (To świt, to zmrok), Joanna 
Rzeźnicka (Małgośka) i Zofia Grzelecka (Time to say good-
bye). 
 

 
 

Po polonezie wielkie brawa dla wykonawców 
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Trupa teatralna rozpoczęła występ ciekawie zaaranżowanym 
polonezem, po czym nastąpiły recytacje poezji Adama Mic-
kiewicza w oryginalnych inscenizacjach: Ody do młodości, 
Wielkiej Improwizacji, Kraju lat dziecinnych…, Panicza i 
dziewczyny, Nad wodą wielką i czystą oraz Świtezianki. 
Wśród występujących odnotowaliśmy: Angelikę Rafalską, 
Amelię Krajewską, Darię Berok, Marka Laskowskiego.  
 
 

Nagrodzenie zasłużonych  
 
Podczas uroczystości szkolnej burmistrz Pragi Południe To-
masz Kucharski nagrodził zasłużonych nauczycieli i pracow-
ników Szkoły. 
 

 
 

Burmistrz nagradza zasłużonych 
 
 

Wystąpienie prezesa na uroczystości szkolnej  
 

Szanowni Goście, Szanowna Pani Dyrektor, Szanowne Grono 
Pedagogiczne, Drodzy Wychowankowie i Uczniowie.  
 
Drodzy Nestorzy wśród Wychowanków Liceum, maturzyści z 
1932 r. Drodzy maturzyści sprzed pół wieku, z 1957 r. 
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Witam wszystkich bardzo serdecznie w imieniu Stowarzysze-
nia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Mickiewi-
cza w Warszawie. Stowarzyszenia o tradycji sięgającej 1917 
roku, a reaktywowanego w 1959 roku podczas II Zjazdu Wy-
chowanków. I Zjazd, ten z 1936 roku, był zjazdem szczegól-
nym. Szczególnym gdyż wówczas to nasz wychowanek - pre-
zydent Stefan Starzyński - dokonał odsłonięcia rzeźby Emi-
liana Konopczyńskiego wmurowanej w ścianę budynku Szko-
ły, a także dokonał przemianowania ul.Sewerynówki na ul. 
Konopczyńskiego. 
 

 
 

W imieniu Stowarzyszenia głos zabrał prezes Niemierko 
  
Dzisiaj, w dniach 110 rocznicy istnienia Szkoły, przywołujemy 
całą jej historię. Wracamy też do świeżych jeszcze wspomnień 
z obchodzonego w 1997 r. jej stulecia. Te obchodzone uroczy-
ście co 10 lat jubileusze założenia Szkoły przez Emiliana Ko-
nopczyńskiego i organizowane z tej okazji Zjazdy Wycho-
wanków służą zacieśnianiu więzów między „Mickiewiczaka-
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mi”. Tymi rozsianymi niekiedy po najdalszych krańcach globu 
i tymi, którzy obecnie są jej uczniami. «Mickiewicz» miał w 
sobie coś specjalnego. Gdziekolwiek na świecie bym się nie 
znalazł, jak spotkam kogoś, kto też chodził do «Mickiewicza», 
wszystko jedno, z jakiego rocznika, to mam przyjaciół, serca 
się otwierają i wiem, że mogę zawsze liczyć na pomocną 
dłoń...” – tak aktor Jan Kobuszewski, maturzysta z 1951 r., 
opowiadał uczennicy w wywiadzie z okazji 100-lecia Szkoły. 
 
Jutro mszą św. w kościele ss.Wizytek, dawnym kościele 
szkolnym, rozpoczniemy VII. Zjazd Wychowanków. Po mszy 
św., odsłonimy tablicę upamiętniającą naszych bohaterskich 
profesorów, którzy w latach okupacji rozpoczynali tajne na-
uczanie w budynku na Krakowskim Przedmieściu. Wraz z 
uczniami i nauczycielami złożymy wieńce i wiązanki pod po-
mnikiem Adama Mickiewicza, pod tablicą ku czci naszych 
dyrektorów w kościele ss.Wizytek oraz na ul. Konopczyńskie-
go. Popołudniowe spotkanie Wychowanków na dziedzińcu 
szkolnym powinno dostarczyć jak zwykle sporo emocji i rado-
ści.  
 
„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 trafi-
łem na gimnazjum Mickiewicza, i że kształtowało mnie i setki 
innych, grono nauczycieli odznaczających się niezwykle wy-
sokim standardem moralnym, umysłowym i patriotycznym. 
Pamiętam ich wszystkich, ale ograniczę się z konieczności do 
wymienienia po nazwisku dyrektora Jana Juraszyńskiego, 
współzałożyciela gimnazjum i kochanego przez wszystkich 
Jana Wysockiego. Dzięki atmosferze, którą stwarzali nauczy-
ciele, tak chętnie wracamy do naszych szkolnych wspomnień.” 
To nie są moje słowa, choć podobnie jak wielu moich kole-
gów, mógłbym się pod nimi podpisać. Są to słowa, legendar-
nego „Kuriera z Warszawy”, Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 
maturzysty z 1932 r., członka honorowego Stowarzyszenia. 
Napisał je w 1997 r. w liście z okazji 100-lecia Szkoły.  
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Pozwolę sobie też zacytować jeszcze jednego naszego wycho-
wanka, literata, Lesława Bartelskiego - maturzystę z 1938 
r., który w okolicznościowej jednodniówce wydanej z okazji 
pierwszego po wojnie Zjazdu Wychowanków w 1959 r. pisał: 
„Wspaniała to była szkoła, to nasze gimnazjum Mickiewicza! 
Jedna z czołowych w Polsce, gromadziła w swych murach 
dzieci całej Warszawy, przyjeżdżające z odległych dzielnic. 
Sam gnałem do niej kawał drogi z Saskiej Kępy, ale z poczu-
ciem, że przyjmie mnie równie serdecznie, co dom rodzicielski.” 
 
Taka to była Szkoła i taką ją widzimy obecnie. Szkoła, która 
jako pierwsza w Warszawie podjęła naukę w języku ojczystym 
w pamiętnym 1905 r. Szkoła, która jako pierwsza w okupo-
wanej stolicy podjęła nauczanie już w październiku 1939 r. 
Szkoła, której ponad 300 wychowanków poległo podczas 
ostatniej wojny, głównie w Powstaniu Warszawskim. Uczynili 
to bez chwili namysłu, gdyż w tym duchu byli wychowywani 
przez swoich nauczycieli. 
 

 
 

Nagradzanie brawami nestora Wychowanków 
 
Stowarzyszenie pielęgnuje te wszystkie chlubne tradycje 
Szkoły. Gromadzimy wspomnienia Wychowanków, utrzymu-
jemy więzi koleżeńskie między nimi a także z dawnymi profe-



 61

sorami, współdziałamy z dyrekcją szkoły, gronem pedago-
gicznym i radą rodziców. 
 
Począwszy od 1978 r. organizujemy spotkania rocznikowe 
maturzystów sprzed 50 lat, których honorujemy pamiątkowy-
mi dyplomami. Od 1962 r. wydajemy nasz biuletyn pt. „Ko-
munikat”, który z pojedynczej kartki maszynopisu stał się 
obecnie kilkudziesięciostronicową broszurą, wydawaną w 
nowoczesnej szacie edytorskiej. W listach z dalekiego Annan-
dale Jan Nowak-Jeziorański dziękował za wydawanie nasze-
go biuletynu, czytanego przez niego, jak pisał, „z wielkim sen-
tymentem i zainteresowaniem”. 
 
Współorganizujemy spotkania wybitnych wychowanków z 
uczniami i nauczycielami Liceum. W ostatnich latach z Ja-
nem-Nowakiem Jeziorańskim, Ryszardem Matuszewskim, 
Lesławem Bartelskim, Krzysztofem Krauze. Utrzymujemy 
korespondencję z wieloma wychowankami mieszkającymi w 
kraju i zagranicą. Gromadzimy w archiwum materiały doku-
mentujące historię szkoły, część z nich prezentowana jest na, 
towarzyszącej uroczystościom, okolicznościowej wystawie.  
 
Odwiedzamy i pielęgnujemy na warszawskich cmentarzach 
groby zasłużonych „Mickiewiczaków” – dyrektorów, wycho-
wawców i nauczycieli, wybitnych wychowanków i prezesów 
Stowarzyszenia. Powrotem do dawnych tradycji są: mosiężny 
znaczek identyfikacyjny oraz haftowany emblemat z literami 
GM, odwzorowane z przedwojennego znaczka noszonego na 
czapkach przez uczniów Gimnazjum Mickiewicza. W gablocie 
Stowarzyszenia prezentujemy aktualne wydarzenia, archi-
walne materiały historyczne oraz fotografie nadsyłane przez 
Wychowanków.  
 
Wzorowo rozwija się nasza współpraca z młodzieżą, dyrekcją i 
gronem pedagogicznym Liceum. Znajdujemy wiele życzliwości 
dla naszych poczynań i nieocenioną pomoc w naszych inicja-
tywach ze strony dyrekcji Liceum.  
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Poprzez obecność na szkolnych uroczystościach, przekazy-
wanie informacji w wydawanym co roku „Komunikacie”, na-
szej gablocie w szkolnym korytarzu oraz na stronie interne-
towej Stowarzyszenia Wychowanków, staramy się dotrzeć do 
wszystkich uczniów i absolwentów. W ten sposób także sta-
ramy się utrwalać historię oraz najlepsze tradycje szkoły i 
przybliżać je najmłodszym „Mickiewiczakom”. Niech mają 
poczucie dumy oraz satysfakcji z uczęszczania i kończenia 
tego zasłużonego dla naszej stolicy i kraju Liceum. 
 
 

Matura 2007 
 
Pod koniec kwietnia 2007 r. odbyła się kolejna uroczystość 
pożegnania uczniów klas trzecich, przyszłych maturzystów. 
Miała ona szczególny charakter, ponieważ trwały przygotowa-
nia do jubileuszu 110. rocznicy istnienia naszej szkoły. Tak 
więc elementy rocznicowe były obecne zarówno w przemówie-
niu dyrektor Liceum, jak i przemówieniach prezesa Stowarzy-
szenia Wychowanków, przewodniczącego Rady Rodziców, 
nauczycieli i samych abiturientów. Wszyscy szczególnie gorą-
co życzyli im powodzenia na maturze, osiągnięcia jak najlep-
szego wyniku (w procentach!), dostania się na wymarzone 
kierunki studiów. Po otrzymaniu świadectwa ukończenia li-
ceum, nucąc starą, szkolną pieśń pożegnalną: 

„Upływa śpiesznie życie, 
Jak potok płynie czas 
Za rok, za dzień, za chwilę, 
razem nie będzie nas! 
I nasze młode lata, upłyną  
szybko w dal.  
A w sercu pozostanie, 
Tęsknota, smutek, żal.” 

rozeszliśmy się do domów, myśląc już o czekających nas tru-
dach egzaminów i ciążącej na tegorocznych „jubileuszowych” 
absolwentach odpowiedzialności. 
 
Do pisemnych egzaminów zewnętrznych przystąpiło ogółem 
214 abiturientów i wszyscy otrzymali świadectwa maturalne. 
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Wynik powyżej 30 % punktów z egzaminu obowiązkowego 
osiągnęło 208 abiturientów. Wyniki z języka polskiego i ma-
tematyki naszej szkoły w porównaniu z wynikami warszaw-
skimi i ogólnopolskimi przedstawiają poniższe wykresy. 
 

 
 

 
 

prof.Kamila Załuska 

Porównanie wyników matematyki z obu poziomów  
(absolwenci 2007)
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Uroczystość wręczenia świadectw abiturientom 

 
Zakończenie roku szkolnego dla maturzystów odbyło się już 
26 kwietnia. W imieniu Wychowanków szczęśliwego dotarcia 
do końca edukacji w szkole, pogratulował abiturientom pre-
zes Stowarzyszenia. „Teraz przed Wami pierwszy, może naj-
ważniejszy egzamin – egzamin dojrzałości, a więc egzamin 
dający przepustkę do dorosłego życia i kariery.” Życzył, by 
osiągnęli szczyty swych możliwości, by brali wzór ze swoich 
starszych koleżanek i kolegów, których nazwiska są po-
wszechnie znane. Życzył, by ich życiorysy były na tyle cieka-
we, by i oni w przyszłości mogli się dzielić z następnymi poko-
leniami „Mickiewiczaków” swymi doświadczeniami i sukce-
sami życiowymi. Prezes wyraził nadzieję, że mimo krótkiego 
pobytu w szkole, nie zapomną o niej, o swoich wychowaw-
cach i profesorach, o koleżankach i kolegach. Apelował o po-
wroty do szkoły. O udział w życiu Stowarzyszenia, które dzia-
ła nieprzerwanie od 1959 r. 
 
 
Uroczystości zakończenia starego oraz rozpoczęcia 

nowego roku szkolnego  
 
Zakończenie roku szkolnego 2006/2007 odbyło się w piątek 
22 czerwca. W związku z reformą oświaty, po raz trzeci odbyło 
się bez maturzystów. Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłej 3 
dni wcześniej, byłej dyrektor Liceum, ś.p.Ireny Brokowskiej. 
Dyrektor Barbara Taff złożyła młodzieży relację z uroczysto-
ści jubileuszowych 110-lecia Szkoły i życzyła udanych waka-
cji. Jak zwykle nagrodami obdarowano bardzo wielu uczniów. 
Uroczystość uświetnił występ chóru szkolnego pod dyrekcją 
prof. Barbary Jasińskiej-Sroki. 
 

*  *  * 
 

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2007/2008 odbyła 
się na boisku szkolnym, w poniedziałek 3 września, a mło-
dzież, szczególnie serdecznie tę z klas pierwszych, powitali: 
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dyrektor Barbara Taff, prezes Stowarzyszenia oraz przewod-
niczący Rady Rodziców Wojciech Chojecki. Na zakończenie 
wysłuchaliśmy chóru szkolnego, choć tym razem w okrojo-
nym składzie, ze względu na odejście ze szkoły maturzystów.  

 

 
 

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2007/2008 
 

 
Uroczystość ślubowania klas pierwszych  

 
20 września 2007 r. odbyło się uroczyste ślubowanie klas 
pierwszych. W tym niecodziennym wydarzeniu uczestniczyło 
8 klas pierwszych, rodzice, uczniowie klas starszych, grono 
pedagogiczne oraz zaproszeni goście. Cała uroczystość odbyła 
się na sali gimnastycznej. Punktualnie o godz. 17 rozpoczęło 
się to ważne wydarzenie dla wszystkich pierwszoklasistów. 
Prowadzący uroczystość Mateusz Hinc, uczeń klasy IIId, po-
prosił o wprowadzenie Sztandaru Szkoły, po czym wszyscy 
zebrani odśpiewali hymn narodowy. Następnie wywołano sze-
ścioro uczniów do złożenia ślubowania na Sztandar Szkoły. 
Reszta pierwszoklasistów powtarzała po prowadzącym słowa 
przysięgi. Po tym najważniejszym punkcie uroczystości głos 
zabrała dyrektor Barbara Taff. W swoim przemówieniu szcze-
gólną uwagę zwróciła na fakt, iż 15 czerwca tego roku szkoła 
obchodziła 110-lecie istnienia. Również wspomniała o sław-
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nych absolwentach Liceum im. Adama Mickiewicza, takich 
jak Jan Nowak-Jeziorański, Jan Lechoń, Ryszard Matuszew-
ski, bp. Kazimierz Romaniuk. Po krótkiej prezentacji najważ-
niejszych momentów z ponad stuletniej historii szkoły, z 
uśmiechem na twarzy przywitała nowych uczniów liceum i 
oficjalnie zaliczyła ich do grona Mickiewiczaków. Następnie 
przemawiał Andrzej Niemierko - prezes Stowarzyszenia Wy-
chowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Mickiewicza w 
Warszawie. Słowa, które skierował do pierwszoklasistów, 
szczególną uwagę zwracały na to, iż to oni teraz będą tworzyć 
historię tej szkoły. Potem uczennica klasy IIIb Karolina Bra-
nicka powitała pierwszoklasistów dowcipnym wierszykiem na 
temat życia szkoły. Po przemówieniach na scenie pojawił się 
szkolny chór „Iuventus Cantans” pod batutą prof. Barbary 
Jasińskiej-Sroki, który zaśpiewał utwory o różnej tonacji 
nastrojowej od pieśni „Gaude Mater Polonia” po żartobliwy 
utwór włoski „La trompetta” („Trąbka”).  Na zakończenie uro-
czystości na scenę wkroczyli reprezentanci klas pierwszych. 
Wykonali piosenkę pt. ,,IV LO”, której słowa ułożyli uczniowie 
klasy IB na wyjeździe integracyjnym. W czasie śpiewu, na 
ekranie obok sceny wyświetlano prezentację multimedialną, 
autorstwa prof. Kamili Załuskiej, z integracji klas pierwszych 
nad Soliną. Po zakończeniu występu na sali wybuchła burza 
oklasków. 

Katarzyna Klimek, klasa IB 
 
 

„Adasie 2007” rozdane 
 
11 października 2007 r. odbyło się w naszym liceum po raz 
drugi wręczenie nagród IV. LO – ADASIÓW. Grono pedago-
giczne oraz uczniowie zebrali się na sali gimnastycznej, aby 
poznać wyniki głosowania. Tegoroczne rozdanie nagród przy-
gotowała prof. Małgorzata Orzechowska z Matyldą Orłow-
ską – bibliotekarką i klasą IIc. Oprawę artystyczną zawdzię-
czaliśmy prof. Barbarze Jasińskiej-Sroce oraz solistom, któ-
rzy swoje występy dedykowali zwycięzcom danych kategorii. A 
oto, którzy z nauczycieli zostali wyróżnieni tego roku. 
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Pierwszą kategorią było „Mocne wejście – Debiut roku”. 
Uczniowie jako zwycięzcę wytypowali prof. Macieja Nowot-
niaka, który po odebraniu statuetki przedstawił nam pokrót-
ce pochodzenie słowa „Adam”. 
 

 
 

Atmosfera na sali była gorąca… 
 
W kategorii „Jedyneczka, czyli postrach szkoły” wygrał prof. 
Piotr Żurawski. Rekordowym zwycięzcą okazał się prof. Ar-
kadiusz Kuźba, zdobywając nagrodę Adasia w dwóch katego-
riach: najdowcipniejszy oraz najbardziej energiczny nauczy-
ciel. Najbardziej wyrozumiałym profesorem okazała się prof. 
Agnieszka Chechlińska-Tuzinek, natomiast miano najsym-
patyczniejszego nauczyciela uzyskała prof. Agnieszka Zalew-
ska. Podczas ankiety uczniowie głosowali również w kategorii 
„Mickiewiczaki z naszej paki, czyli najsympatyczniejszy uczeń 
bądź uczennica”. Ten tytuł przyznano Robertowi Gwarkowi z 
kl.IIId. W tym roku postanowiliśmy przyznać dodatkowo na-
grodę specjalną za wkład pracy i zaangażowanie w życie szko-
ły prof. Danucie Kais. 
 
Przez te dwie godziny mieliśmy okazję poczuć się jak na 
prawdziwej gali rozdania Oskarów. Muzyka była doskonale 
zgrana z prezentacją multimedialną wykonaną przez Magdę 
Lazarowicz, która przedstawiała nominowanych do każdej 
kategorii. 
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Najbardziej utytułowany prof.Arkadiusz Kuźba (na stole „Adasie”) 
 
Nastrój tego zdarzenia dopełniały eleganckie, wieczorowe 
stroje prowadzących i występujących podczas gali. Nie zabra-
kło również odrobiny humoru. Uroczystość prowadzili: Kata-
rzyna Kucharska i Daniel Maksymiuk. Sądząc po atmosfe-
rze panującej podczas gali pomysł organizowania tego rodzaju 
imprez szkolnych spotyka się z dużym poparciem ze strony 
uczniów i profesorów (i oczywiście nie chodzi jedynie o fakt, 
że trwają w czasie lekcji). Takie przedsięwzięcia są wyrazem 
chęci działania i angażowania się w życie szkoły. Podziękowa-
nia za pomyślne przeprowadzenie rozdania „Adasiów 2007” 
należą się wszystkim, którzy pomogli przy organizacji. Mamy 
nadzieję, że ta tradycja przetrwa kolejne lata. 
 

Aneta Górska, Katarzyna Kucharska- kl. IIc oraz prof. Małgorzata Orzechowska 
 
 

Działalność Samorządu Szkolnego 
 
W roku szkolnym 2006/2007 Samorząd Szkolny odnotował 
następujące przedsięwzięcia: 
 
• wrzesień 2006 — zatwierdzenie planu imprez szkolnych i 

akcji charytatywnych na rok szkolny 2006/2007. 
• październik - udział w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza" 

organizowanej przez Towarzystwo „Nasz Dom", pod patrona-
tem MEN - zebrano 468,81 zł. 
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• 30.11.2006 - Andrzejki szkolne - wróżby, zabawy i konkur-
sy. 

• 10.12 - 20.12.2006 - zbiórka zabawek i przygotowanie pa-
czek świątecznych dla dzieci z domu dziecka. Dary przeka-
zano do Domu Dziecka nr 12 przy ul. Tarczyńskiej w War-
szawie. 

• 22.12.2006 - Wigilia szkolna - koncert kolęd w wykonaniu 
chóru szkolnego „Iuventus Cantans" pod dyrekcją prof. Bar-
bary Jasińskiej-Sroki oraz przedstawienie grupy teatralnej 
„TAP" pod kierownictwem prof. Małgorzaty Orzechowskiej. 

• styczeń 2007 — udział w UFO - Unikatowym Festiwalu 
Offowym w II LO im. S. Batorego w Warszawie (występ chó-
ru, pokazy taneczne i wystawy fotograficzne). 

• 14.02. 2007 - Walentynki - uruchomienie „poczty dla zako-
chanych". 

• marzec 2007 - udział w Warszawskim Salonie Edukacyjnym 
organizowanym przez „Perspektywy". 

• 21.03.2007 - pierwszy dzień wiosny na sportowo - mecze 
piłki nożnej chłopców o mistrzostwo szkoły. 

• czerwiec 2007 - współtworzenie programu artystycznego 
(układ choreograficzny poloneza) i pomoc w przygotowa-
niach uroczystości jubileuszu 110 - lecia naszej Szkoły. 

 
 

Osiągnięcia chóru „Iuventus Cantans” 
 
Rok 2007 przyniósł liczne sukcesy szkolnemu chórowi, pro-
wadzonemu przez prof. Barbarę Jasińską-Srokę: 
 15.02 - zdobył I miejsce w etapie wojewódzkim Ogólnopol-

skiego Konkursu Chórów à Capella Dzieci i Młodzieży 
 26.04 - koncert laureatów etapu woj. mazowieckiego w 

Akademii Muzycznej, podczas którego uroczyście wręczo-
no chórowi Puchar Kuratora Oświaty za zdobycie I miejsca 
 26.04 - chór i soliści uświetnili uroczystość pożegnania 

klas maturalnych 
 15 i 16.06 - podczas obchodów 110-lecia naszego Szkoły 

oraz Zjazdu Wychowanków w dniach chór wystąpił w pro-
gramie artystycznym 
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 22.06 - występ z okazji zakończenia roku szkolnego 
 13.09 - chór zaśpiewał w auli SGGW na konferencji rekto-

rów akademickich szkół polskich oraz Towarzystwa Szkół 
Twórczych 
 20.09 - występ z okazji ślubowania klas pierwszych 
 11.10 - podczas Dnia Nauczyciela soliści z chóru zaśpie-

wali nauczycielom, którzy otrzymali „Adasie” w różnych 
kategoriach 
 16.11 - udział solistów w wojewódzkim konkursie „Poezji 
śpiewanej” w Pałacu Młodzieży: Agnieszka Banach – III j, 
Milena Janowska – III l, Aleksander Rewiński – I b, ter-
cet: Kinga Kuchcińska – I b, Agnieszka Banach – III j i 
Dorota Cabaj – III e; Aleksander Rewiński przeszedł do 
finału i zdobył II miejsce 
 23.11 - występ solistów w Ogólnopolskim Konkursie „War-

szawa da się lubić” w Domu Kultury „Włochy”: Agnieszka 
Banach – III j, Dorota Cabaj – III e, Kinga Kuchcińska – I 
b, Justyna Demiańczuk – II d, Aleksander Rewiński – I 
b; chór zajął II miejsce w Polsce, a Aleksander Rewiński z 
kl. I b II miejsce w Polsce 

 

 
 

Występ chóru w szkole z koncertem kolęd 
 
 01.12 - chór wziął udział w koncercie laureatów tego kon-

kursu 
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 14.12 - występ chóru podczas obchodów 25-lecia Towa-
rzystwa Szkół Wyższych w liceum im. Władysława IV 
 21.12 - chór uświetnił koncertem kolęd szkolną imprezę 

wigilijną 
 

Spektakl Koła Teatralnego TAP 
 
22 czerwca odbyła się premiera spektaklu pt "Dybuk" wysta-
wionego przez szkolne Koło Teatralne TAP pod czujnym okiem 
prof.Małgorzaty Orzechowskiej. Uczestnicy Koła włożyli du-
żo pracy i serca, aby przedstawić nam historię pewnej żydow-
skiej miłości dwojga młodych ludzi. W główne postaci wcielili 
się: Kasia Kucharska i Łukasz Maciążek, którzy swoja grą 
pozwolili poczuć nam wszystkie emocje płynące ze spektaklu. 
  

 
 

Scena ze spektaklu „Dybuka”  
 
Podobała nam się dekoracja, wykonana przez uczennicę kl.IIa 
Amirę Gaafar. Oddawała ona wiernie klimat i nastrój po-
szczególnych scen. Spektakl zrobił duże wrażenie, ponieważ 
poruszał ważne tematy oraz był pouczający. Uczniowie mogli 
się dużo dowiedzieć o kulturze żydowskiej, ich obyczajach i 
wierzeniach. Specjalnie na potrzeby spektaklu uczestnicy 
Koła wybrali się na wycieczkę do Łodzi, aby lepiej poznać kul-
turę żydowską i tym samym lepiej przygotować się do odegra-
nia poszczególnych ról. 

Ewa Wardak, Dorota Durka - kl. Ile 
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Targi edukacyjne 2007 
 
W roku szkolnym 2006/2007 za przygotowanie i obsługę sto-
iska IV. LO im. Adama Mickiewicza na Prezentacjach Liceów i 
Techników – Perspektywy dla Gimnazjalistów odpowiedzialne 
były: prof. Agnieszka Zalewska i prof. Magdalena Otłowska 
– Witoś. Do pracy przy wykonaniu projektu stoiska naszego 
Liceum, a także do jego obsługi włączono uczniów klasy IIe. 
Przy projekcie wystroju stoiska wykorzystano kolorystykę 
strony internetowej liceum. Tym samym wzmocniono wizeru-
nek Liceum oraz stworzono spójny obraz plastyczny. 
 

 
 

Stoisko Liceum na targach edukacyjnych 
 

Jako główną treść informacyjną przyjęto połączenie przeszło-
ści z teraźniejszością, ukazując tym samym historię i obecne 
życie szkoły. Podczas tegorocznych Prezentacji wszelkie dzia-
łania ukierunkowane były na stworzenie efektywnego syste-
mu promocji, której głównymi celami były: wzmocnienie po-
zycji i wizerunku Liceum, rozbudzenie zainteresowania przy-
gotowaną ofertą, a także realizacja szeroko rozumianych stra-
tegicznych celów szkoły. Młodzież biorąca udział w promowa-
niu naszego liceum miała więc możliwość obcowania z takimi 
wartościami jak szacunek do tradycji i przeszłości naszego 
Liceum.  
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Wymiana międzyszkolna z Gesamtschule Bonn-Beuel 
 
Podobnie jak w latach poprzednich, tak i w 2007 r. zorga-
nizowano wymianę młodzieży między naszym liceum, a szkołą 
w Bonn. Tematem przewodnim wymiany było hasło: „Poznaj 
swojego sąsiada-śladami przeszłości w teraźniejszość”. Ślady 
przeszłości to Oświęcim, Kazimierz-dawna dzielnica żydowska 
w Krakowie, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum 
Historyczne w Warszawie. Teraźniejszość to współczesny Kra-
ków i Warszawa, pobyt u rodzin, wizyta w szkole i Ratuszu. 
 
22 marca 2007 r. 19-osobowa grupa uczniów IV. LO im. 
Adama Mickiewicza wraz z opiekunami: prof. Marią Hinc i 
prof.Anitą Walczak-Wiśniewską, wyruszyła z Dworca Za-
chodniego w Warszawie w długą, ale niezwykle fascynującą 
podróż. Na dworcu w Kolonii czekali na nas nasi nowi przyja-
ciele i ich rodziny. Pierwsze dni spędziliśmy na poznawaniu 
zwyczajów panujących w rodzinach naszych zachodnich są-
siadów. Odwiedziwszy wiele klubów i kawiarenek, dowiedzie-
liśmy się jak spędzają czas wolny nasi partnerzy z wymiany. 
Mieliśmy także okazję gościć w Gesamtschule Bonn-Beuel. 
Co ciekawe, szkoła w Bonn jest szkołą integracyjną tj. taką 
gdzie uczniowie niepełnosprawni uczą się w normalnych kla-
sach. Mieliśmy zatem okazję poznać tę sytuacje z bliska, zo-
baczyć jak wygląda praca na lekcji, jak szkoła przystosowana 
jest do użytku przez osoby niepełnosprawne, jak funkcjonuje 
ta młodzież w środowisku rówieśniczym. 
 
Jedną z atrakcji, którą zorganizowali nam Niemcy było po-
znanie czarujących miast, jakimi są z pewnością Kolonia i 
Bonn. Zwiedziliśmy tam m.in. Muzeum Sportu, Muzeum Be-
ethovena i Rathaus (ratusz miejski), gdzie mieliśmy przyjem-
ność spotkać się z prezydentem Bonn. Kolejnym niezwykle 
fascynującym przeżyciem była wycieczka do Brukseli, gdzie 
zwiedziliśmy Parlament Europejski, starówkę i Atomium. Za-
chwycił nas klimat i architektura tego miasta. Po tygodniu 
pełnym wrażeń, zakończonym uroczystą kolacją, nadszedł 
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czas na powrót do Ojczyzny i oczekiwanie na rewizytę gości z 
Niemiec. 
 

 
 

Wizyta w Parlamencie Europejskim 
 

19 maja br. na warszawskim lotnisku „Etiuda” powitaliśmy z 
wielką radością naszych niemieckich gości. Przez 7 dni, które 
spędzili w Polsce poznali uroki naszego kraju. Zwiedziliśmy 
wspólnie m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego, Pałac 
Kultury i Nauki, Łazienki Królewskie, Ratusz i Stare Miasto.  
 
Jedną z atrakcji było zwiedzenie naszej szkoły, gdzie goście 
podczas zorganizowanych przez nas zajęć, dowiedzieli się wie-
lu interesujących rzeczy, zarówno o polskiej kulturze, sztuce, 
historii jak i kuchni. Urozmaiceniem wymiany był 2-dniowy 
wyjazd do Krakowa i okolic. W byłej stolicy Polski nasi goście 
zwiedzali dawną dzielnicę żydowską-Kazimierz. Następnym 
punktem wycieczki był pobyt w Oświęcimiu, który wzbudził 
wśród uczestników wymiany wiele skrajnych uczuć. Jednym 
z ważniejszych punktów programu pobytu młodzieży nie-
mieckiej było spotkanie z prezydentem m.st. Warszawy w 
Ratuszu Miejskim. W trakcie wizyty uczestnicy wymiany za-
dawali wiele pytań, na które uzyskali wyczerpujące odpowie-
dzi. 
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Wizyta w warszawskim Ratuszu 
 

Po powrocie do Warszawy przyszedł moment nieuniknionego 
pożegnania. Ostatni wspólny wieczór spędziliśmy w restaura-
cji, zajadając się polskim przysmakiem- pierogami. Ze wzru-
szeniem podziękowaliśmy sobie za wzajemną gościnność i 
obiecaliśmy ponowne spotkanie. 26 maja odwieźliśmy na-
szych nowych przyjaciół na lotnisko i ze łzami w oczach poże-
gnaliśmy się z nimi. Na długo pozostaną w naszej pamięci 
wspaniałe chwile, które spędziliśmy ze sobą. Wymiana pozwo-
liła nam poznać wiele ciekawych miejsc, osób, dowiedzieć się 
sporo o niemieckiej kulturze i życiu współczesnego Niemca i 
Polaka oraz udoskonalić umiejętności komunikowania się w 
języku niemieckim i angielskim. 
 

Agata Gnatowska, Ewelina Karolak, Veronika Skalska oraz prof.Maria Hinc 
 

Zaduszki 
 
30 października 2007 r., grupa uczniów z klas Ib i Ie wraz z 
nauczycielami prof. Tadeuszem Bąkiem – historykiem oraz 
prof. Marzeną Zaworską – polonistką, 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 prof.Tadeusz Bąk. 
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Na grobie dyrektora Jana 
Juraszyńskiego (1874-1969) 

 
Zapaliliśmy znicze i złożyliśmy kwiaty już tradycyjnie na gro-
bach: Jana Nowaka-Jeziorańskiego (kw.7), prezydenta Stefa-
na Starzyńskiego (Aleja Zasłużonych, kw.250), prezesa Le-
opolda Kummanta (kw.171), katechety, komendanta ZHP, ks. 
Jana Mauersbergera (kw.C), profesora Jana Wysockiego 
(kw.31), założyciela szkoły i jej dyrektora Emiliana Konop-
czyńskiego (kw.S), dyrektora Michała Dadleza (kw.243), dy-
rektora Jana Juraszyńskiego (kw.292), dyrektora Michała 
Rowińskiego (kw.290), fizyka Jadwigi Wasilewskiej Jantar 
(kw.99) oraz wychowanka - pisarza i poety Mirona Białoszew-
skiego (kw.163). 
 
Na Cmentarzu Wojskowym inna grupa młodzieży z klasy Id z 
prof. Arkadiuszem Kuźbą – nauczycielem przysposobienia 
obronnego, prof. Izabellą Bnińską – anglistką i wiceprezesem 
Januszem Brodowskim odwiedziła groby: naczelnika „Sza-
rych Szeregów” Stanisława „Orszy” Broniewskiego (kw.A20), 
dyrektora Adama Zielińskiego (kw.B15), prof. Wilhelma „Pe-
dry” Szczepankiewicza (kw.IIB), Andrzeja Drawicza (kw.A3), 
Stanisława Janusza Sosabowskiego (kw.A19), aktora Jana 
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Świderskiego (kw. A3) i Władysława Broniewskiego (kw. AZ). 
Złożono też kwiaty i zapalono znicze na grobach powstań-
czych i przy pomniku ofiar „Katynia”. 
 
W kolejnych dniach zapaliliśmy też znicze na grobach: preze-
sa 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.  
 
 

Efemeryda 2007 - nowa gazetka szkolna 
 

W roku szkolnym 2006/2007 
działalność rozpoczęła gazetka 
szkolna. Grupa uczniów zebra-
na przez prof. Małgorzatę 
Orzechowską, z pomocą Ma-
tyldy Orłowskiej, rozpoczęła 
mozolną pracę przy tworzeniu 
pisma, chętnie czytanego za-
równo przez nauczycieli, jak i 
uczniów. Praca była trudna i 
wymagająca, lecz wreszcie, na 
początku stycznia 2007 r., 
ukazał się pierwszy numer. 
Opinie o niej były przeróżne. 
Niektórzy zarzucali jej przerost 
formy nad treścią, inni zbyt 
poważny styl jak na gazetkę 

szkolną, jednak większość opinii była pochlebna. Podczas 
trwania roku szkolnego, ukazało się pięć numerów gazetki. 
Największą popularnością wśród nauczycieli cieszył się dział 
ze śmiesznymi powiedzeniami, zaczerpniętymi wprost z sal 
lekcyjnych. Z kolei uczniowie, bardzo chwalili recenzje naj-
nowszych filmów oraz dział wywiadów ze studentami najpo-
pularniejszych kierunków wyższych uczelni. Dużą popular-
ność zdobyły okładki prezentujące najpiękniejsze dziewczyny 
w szkole. W jednym z numerów pojawiła się dość kontrower-
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syjna recenzja szkolnego przedstawienia autorstwa Jakuba 
Styczyńskiego. Pewne elementy występu autor potraktował 
bardzo krytycznie, co sprawiło, iż niektóre klasy mocno zaan-
gażowane w tworzenie sztuki, domagały się sprostowania. 
Gazetka wniosła do szkoły powiew świeżości, pokazała, że gdy 
uczniowie IV LO mają chęć, mogą osiągnąć wszystko. Poru-
szała najważniejsze problemy szkoły, nie bała się krytycznego 
spojrzenia na główne aspekty szkolnego życia. Niestety po-
mimo dużej poczytności (warto nadmienić, iż gazetka była 
darmowa) i dużej pomocy ze strony dyrekcji szkoły, w kolej-
nym roku szkolnym gazetka zawiesiła swoją działalność. 
Rocznik ‘89 rozpoczął klasę maturalną, zaś kolejne roczniki 
nie podjęły wydawania gazetki. Być może za kilka lat, kolejni 
uczniowie naszego wspaniałego Liceum reaktywują CKM- 
Czasopismo Każdego Mickiewiczaka. 
 
              Marek Laskowski – redaktor naczelny 
 
 

Wyniki Szkolnego Koła Sportowego  
 
W roku 2006/2007 uczniowie brali udział w rozgrywkach 
sportowych, organizowanych przez Wydział Sportu przy 
Dzielnicowym Urzędzie Gminy Praga Płd. Nasze wyniki to: 

 biegi przełajowe: chłopcy III miejsce, dziewczęta IV 
miejsce 
 piłka ręczna: chłopcy III miejsce, dziewczęta II miejsce 
 piłka siatkowa: chłopcy IV miejsce, dziewczęta III miej-

sce 
 lekkoatletyka: chłopcy VI miejsce, dziewczęta V miej-

sce. 
 
Poza oficjalnymi zawodami, które tworzą ranking sportowy 
szkół ponad gimnazjalnych (w którym zajęliśmy V miejsce), 
startowaliśmy również w różnych zawodach towarzyskich, 
organizowanych przez Urząd Dzielnicowy, jak również inne 
organizacje sportowe. W zawodach tych odnieśliśmy wiele 
spektakularnych zwycięstw. 

prof.Marek Baranowski-nauczyciel wf 
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Stypendium Prezesa Rady Ministrów 
 

Aleksandra Agnieszka Dobros, uczennica klasy IIIb, otrzy-
mała w 2007 r. stypendium Prezesa Rady Ministrów za wy-
bitne osiągnięcia w nauce (średnia ocen 5,13). 
 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 wpłaca-
jąc na konto bankowe Stowarzyszenia (numer naszego konta 
podajemy na okładce) lub bezpośrednio w sekretariacie Li-
ceum. 
 
Jednocześnie apelujemy o nawiązywanie bliższych kontaktów 
ze Stowarzyszeniem, a także o pomoc w redagowaniu naszych 
„Komunikatów”, poprzez nadsyłanie materiałów ilustrujących 
historię szkoły oraz dotyczących jej nauczycieli i wychowan-
ków. 

Zarząd Stowarzyszenia 
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Stowarzyszenie i dyrekcja Liceum już dziewiąty rok z rzędu składają 
serdeczne podziękowanie państwu Barbarze i Henrykowi Bogu-
sławskim, rodzicom Karoliny Bogusławskiej (r.mat.1993) za pomoc 
w druku „Komunikatu”. 
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