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Tomasz Pietras*

Aleksandrowski „Kopernik”.
Dzieje liceum w œwietle kronik
i dokumentacji szkolnej. Czêœæ 2

Nowy dyrektor
1 wrzeœnia 1950 roku dyrektorem
Pañstwowego Koedukacyjnego
Gimnazjum i Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Aleksandrowie zosta³ mgr Józef Pierlejewski, nauczyciel i wychowawca wielu
pokoleñ aleksandrowskiej m³odzie¿y, zas³u¿ony dzia³acz spo³eczny,
zwi¹zkowy i oœwiatowy. Urodzi³ siê
22 grudnia 1911 roku na Podlasiu.
Pracê zawodow¹ nauczyciela rozpocz¹³ jeszcze przed II wojn¹ œwiatow¹, w 1935 roku. Pracowa³
w wiejskiej szkole powszechnej
w miejscowoœci £yszcze na Polesiu
(przedwojenny powiat piñski),
a nastêpnie w Kosarzewie na LubelszczyŸnie (powiat lubelski). Od
Dyrektor Józef Pierlejewski
pocz¹tku kariery dzia³a³ spo³ecznie
w ruchu ludowym (Zrzeszenie Inteligencji Ludowej), redagowa³
„Nasz¹ Gazetê”, by³ dzia³aczem zwi¹zkowym. W czasie wojny znalaz³ siê na terenach wschodnich Rzeczypospolitej, gdzie walczy³
w partyzantce jako ¿o³nierz Armii Krajowej i Batalionów Ch³op* Dr Tomasz Pietras, Uniwersytet £ódzki, Wydzia³ Filozoczno-Historyczny.
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skich, a nastêpnie od 1944 roku w Wojsku Polskim (II Armia pod dowództwem gen.
Karola Œwierczewskiego),
przechodz¹c wraz z nim
krwawy szlak bojowy a¿ do
Berlina. Po zakoñczeniu okupacji niemieckiej, Józef Pierlejewski zamieszka³ w województwie ³ódzkim.
Ju¿ w 1946 roku powróci³
po wojennej przerwie do pracy zawodowej nauczyciela
w szkole podstawowej w Nowosolnej (dawny powiat ³ódzki), sk¹d tra³ do aleksandrowskiego liceum. Uda³o
mu siê wówczas uzupe³niæ
wykszta³cenie, ukoñczy³ studia lozoczne na Uniwersytecie £ódzkim (1948) oraz
studia historyczne w Wy¿szej
Szkole Pedagogicznej w Krakowie (1950). Pod jego kierownictwem szko³a ta odnios³a
liczne sukcesy, a swoj¹ dzia³alnoœci¹ promieniowa³a na
ca³e lokalne œrodowisko. Jak
wspominali po latach jego
wspó³pracownicy: „Przez te
æwieræ wieku pan dyrektor
Pierlejewski wychowa³ nieprzeliczone rzesze m³odzie¿y naszego miasta. Da³ siê
poznaæ jako wspania³y pedagog, cz³owiek ogromnej energii, czynny dzia³acz œrodowiska nauczycielskiego. Nasze
Liceum pod jego przewodni-

Dziewczynki z klas VIII
w L¹dku Zdroju (1951)

Ch³opcy z klas IX
w L¹dku Zdroju (1951)

Wycieczka do Zakopanego (1951)
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ctwem osi¹gnê³o znakomite wyniki dydaktyczne, znaczny odsetek jego absolwentów bez trudu zdawa³ egzaminy na uczelnie
w ca³ym kraju. Szko³a zyska³a sobie niekwestionowany presti¿,
a pracuj¹cy w niej nauczyciele zostali umiejêtnie ogarniêci przez
swego szefa pasj¹ pracy spo³ecznej i kulturalnej (…)”. Wdziêczni
uczniowie przekazali odchodz¹cemu na emeryturê dyrektorowi
rêcznie zdobiony pami¹tkowy album fotograczny, który mo¿na
odnaleŸæ w archiwum szkolnym liceum.
Po latach by³y dyrektor tak wspomina³ swoje doœwiadczenia
zawodowe: „Zna³em pracê szko³y, umia³em zdobywaæ zaufanie
spo³eczne. Kocha³em swój zawód! (…) Przez 25 lat kierowania
szko³¹ mia³em szczêœcie do takiego sk³adu Rady Pedagogicznej,
w której jednostki posiada³y du¿¹ dozê ambicji jak najlepiej spe³nionej pracy, czêœæ naszych nauczycieli to byli mistrzowie swego
zawodu, tworzyli oni zaczyn szlachetnej rywalizacji. Z du¿¹ doz¹ zadowolenia wspominam wspó³pracê z rodzicami. Mieliœmy
wspania³e Komitety Rodzicielskie. I wreszcie m³odzie¿. Praca
z m³odzie¿¹ dawa³a pe³niê zadowolenia. (…) Ze wzruszeniem
odwiedzam „stare k¹ty” wieloletniej swojej pracy”.
Bêd¹c ju¿ na emeryturze, Józef Pierlejewski by³ g³ównym inicjatorem za³o¿enia Towarzystwa Przyjació³ Aleksandrowa £ódzkiego (1979), jego wieloletnim prezesem (do 1993), honorowym prezesem oraz redaktorem periodyku „Aleksandrów wczoraj
i dziœ” (od 1983). Anga¿owa³ siê tak¿e w dzia³alnoœæ spo³eczn¹
w radach narodowych, Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego i Polskim (Zjednoczonym) Stronnictwie Ludowym. Za sw¹ aktywn¹
dzia³alnoœæ zosta³ uhonorowany licznymi odznaczeniami pañstwowymi, m.in. Krzy¿em Ocerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej… Zmar³ 10 marca 1998 roku.

Rozwój szko³y w trudnych czasach stalinowskich
Od marca 1950 roku zaczêto prowadziæ kronikê szkoln¹, która
pozostaje do dziœ jednym z najwa¿niejszych Ÿróde³ opisuj¹cych
dzieje liceum. Opiekunk¹ kroniki zosta³a nauczycielka Janina
Klimecka. Od 1954 roku kronikê prowadzili cz³onkowie kó³ka
polonistycznego. Zachwyca wielka starannoœæ prowadzenia tej
kroniki, a zw³aszcza jej oprawa plastyczna, dzie³o uczniów i uczen-
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Przyk³adowe ilustrowane wpisy w kronikach szkolnych z lat 50. i 60. XX wieku

36

nic liceum, w tym m.in. Hanny Wiœniewskiej, Jerzego Jona,
Hanny Spychalskiej, Teresy
Lange, Jadwigi Wajs, Jaros³awa Sa³añskiego i wielu innych.
Starannie kaligrafowanym
wpisom kronikarskim towarzysz¹, zw³aszcza na kartach
dwóch pierwszych tomów kroniki szkolnej, estetycznie wykonane, kolorowe rysunki
o rozmaitej tematyce: symbole nauki, dziedzin wiedzy, literatury, œwi¹t 1 Maja, choinki,
sylwestra, karnawa³u, poszczególnych organizacji uczniowskich i kó³ przedmiotowych,
portrety narodowych wieszczów Mickiewicza, S³owackiego, Kopernika, humorysty-
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Strona tytu³owa
najstarszej kroniki szkolnej

Przyk³adowe ilustrowane wpisy w kronikach szkolnych z lat 50. i 60. XX wieku
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Helena Tukaj

czne karykatury, ilustracje nawi¹zuj¹ce do kierunków wycieczek
i wspomnieñ wakacyjnych, a nawet… rakieta kosmiczna (w roku 1959). Niestety opisy kronikarskie nie s¹ kompletne, obejmuj¹ lata 1945–1959, 1967–1969 a w kolejnych tomach lata 70. i dalsze. Nie odnalaz³em dot¹d kroniki szkolnej z lat 1959–1967.

Danuta K³ódkowska
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Wac³aw Zgirski

Od dnia 1 wrzeœnia 1952 roku, w zwi¹zku z reform¹ oœwiaty,
aleksandrowska szko³a œrednia przyjê³a nazwê Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Aleksandrowie. W szkole funkcjonowa³o wówczas
5 klas – oddzia³ów, pracowa³o w niej 13 nauczycieli, a liczba uczniów
wynosi³a 186. W roku szkolnym 1950/1951 w sk³ad Rady Pedagogicznej wchodzili, oprócz dyrektora, nastêpuj¹cy nauczyciele: Janina Wolañska, Genowefa Piotrowska, Alina Stêpniakówna, Helena Tukaj, Wac³aw Zgirski (wspominany przez absolwenta liceum
Jerzego Wilmañskiego jako „surowy matematyk o bardzo dobrym
sercu”, zmar³ 20 maja 1958 roku), Edward Zahorodny, Mieczys³aw
Baum, Józef Urbañski, Lucjan Kowalski, Janina Klimecka, Józef
Wojtkun i Jerzy Pitek Nauczyciele w tych latach organizowali czêste narady samokszta³ceniowe dotycz¹ce metod pracy dydaktycznej
i wychowawczej, wspó³zawodnictwa, dzia³alnoœci organizacji
uczniowskich (zw³aszcza Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej – ZMP) i ich
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udzia³u w podnoszeniu wyników nauczania… Zgodnie
z obowi¹zuj¹c¹ wówczas tendencj¹, promowano wspó³zawodnictwo pracy miêdzy uczniami
i klasami, m.in. w dziedzinie
frekwencji, estetyki klas, aktywnoœci na lekcjach czy zachowania uczniów. Wizytatorzy
przysy³ani do szko³y przez w³adze oœwiatowe stale domagali
siê od nauczycieli wiêkszego zaanga¿owania ideologicznego,
na lekcjach geograi miano np.
„obiektywnie i rzeczowo naœwietliæ” pozytywny stosunek
do ZSRR i zwracaæ uwagê ¿e
„geopolityka s³u¿y imperializmowi” (1950).
Poziom nauczania w aleksandrowskim liceum by³ w latach 50. znacznie wy¿szy ni¿
w pierwszym okresie jego dzia³alnoœci. Szko³a zaczê³a odnosiæ
pierwsze istotne sukcesy w olimpiadach i konkursach ogólnopolskich oraz pozytywnie wyró¿niaæ siê na tle regionu. W 1953
roku uczeñ klasy XI – Ryszard

Pochód 1 maja (1955)

Obchody 125 lecia wybuchu
Powstania Listopadowego (1955)
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Obchody 1 maja (1956)
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Biegi Narodowe
(15 kwietnia 1951)

M³odzie¿ SKS w pochodzie (1 maja 1951)

M³odzie¿ szkolna z SKS i ZNP
w pochodzie (1 maja 1951)

M³odzie¿ SKS i ZNP
(1 maja 1951)

Dru¿yny SKS i „W³ókniarz”

Prawdopodobnie
pierwsza
studniówka klas XI
w aleksandrowskim
liceum
(3 lutego 1951)

Aleksandrowski „Kopernik”. Dzieje liceum... Czêœæ 2

43

Krajewski zosta³ laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej, w której aleksandrowsk¹ szko³ê reprezentowa³o 5 uczniów.
Opiekunem laureata by³ nauczyciel matematyki Wac³aw Zgirski.
9 czerwca 1956 roku Rada Pedagogiczna wytypowa³a najzdolniejszych uczniów, absolwentów z tego roku, do uzyskania dyplomów
„Przodownika nauki i pracy spo³ecznej” (zgodnie z duchem czasu!). Byli to: Leszek Józef Wojtczak, Zoa Bronis³awa Stoma i Hanna Lidia Wiœniewska.
Dum¹ szko³y w tych latach by³ zw³aszcza wspomniany Leszek
Wojtczak, który zosta³ w roku szkolnym 1954/1955 jednym z laureatów I Ogólnopolskiej Olimpiady Chemicznej w Katowicach (ówczesnym Stalinogrodzie) oraz nalist¹ VIII Olimpiady Matematycznej.
Opiekunami olimpijczyka byli nauczyciele Karol Król (chemia)
i Wac³aw Zgirski (matematyka). Uczeñ ten, razem z innymi cz³onkami ko³a chemicznego, wspó³organizowa³ w aleksandrowskim liceum „Wieczory ciekawej chemii” (1954), podczas których prezentowano atrakcyjne doœwiadczenia i uzasadniano naukowo ich
przebieg. Dziœ ten absolwent aleksandrowskiego liceum jest wybitnym naukowcem, zykiem, profesorem zwyczajnym na Wydziale FiPochód uczniów (1 maja 1955)
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Niektóre ko³a zainteresowañ
dzia³aj¹ce w liceum (lata 50.)
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zyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu £ódzkiego, w latach 1984–1990
pe³ni³ funkcjê Rektora Uniwersytetu
£ódzkiego.
W latach 50. w aleksandrowskim liceum prê¿nie dzia³a³y organizacje m³odzie¿owe Zwi¹zek M³odzie¿y Polskiej
(ZMP), S³u¿ba Polsce (SP) oraz nastêpuj¹ce ko³a przedmiotowe: matematyczne (opiekun W. Zgirski), biologiczne
(Maria Joñczyk), zyczne (J. Urbañski)
i chemiczne (K. Król). Dzia³alnoœæ dru¿yn harcerskich oraz innych organizacji
m³odzie¿owych w liceum w okresie stalinowskim zamar³a. W 1948 roku zlikwidowano odrêbnoœæ organizacyjn¹ socjalistycznej organizacji m³odzie¿owej
OMTUR i ludowej Wici, zaœ 2 lata póŸniej wcielono do struktur Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej tak¿e Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego. 3 lutego 1951 roku
odby³a siê zapewne pierwsza w historii
szko³y studniówka, nazywana ocjalnie
w kronice szkolnej „wieczorem towarzysko-rozrywkowym”. Tradycjê tê kontynuowano oczywiœcie w nastêpnych latach.
Urozmaiceniem codziennej rutyny
¿ycia szko³y, oprócz rozmaitych przedstawieñ teatralnych, pochodów pierwszomajowych, czynów spo³ecznych
i akademii ku czci… by³y oczywiœcie wycieczki. A¿ do po³owy lat 90. ubieg³ego
wieku by³y to oczywiœcie wy³¹cznie wycieczki krajowe, bli¿sze i dalsze. Wspomnienia i fotorelacje z rozmaitych wycieczek, objazdów i obozów szkolnych,
klasowych czy harcerskich wype³niaj¹
wiele kart kronik szkolnych. Po wakacjach uczniowie dzielili siê tak¿e wspo-
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mnieniami z najciekawszych letnich woja¿y. M³odzie¿ szkolna z Aleksandrowa zwiedza³a np.: kopalniê soli w Wieliczce (1949), uzdrowisko L¹dek Zdrój (1951), Kraków, Zakopane i Tatry (1951), Lublin (1954), £owicz, Arkadiê i Nieborów (1955), fabrykê papieru
w Pabianicach, gazowniê w £odzi, katedrê w P³ocku i zamek w Oporowie (1956), Gdañsk, Gdyniê i Sopot (1957), Piotrków Trybunalski, Tomaszów Mazowiecki, Inow³ódz i Spa³ê (1958), £êczycê, Katowice, Kraków, Now¹ Hutê, Zakopane i Wieliczkê (1959) itd.
We wrzeœniu 1953 roku szkolne Ko³o Odbudowy Warszawy zorganizowa³o wielk¹ loteriê fantow¹, z której ca³y dochód przeznaczono oczywiœcie na odbudowê stolicy. Aleksandrowska m³odzie¿ mia³a wiêc swój skromny udzia³ w odgruzowaniu warszawskiej Starówki.
2 lata póŸniej – latem 1955 roku – grupa uczniów naszego liceum delegowana przez ZMP wziê³a udzia³ w g³oœnym wydarzeniu – V Œwiatowym
Festiwalu M³odzie¿y
i Studentów w Warszawie. W stolicy
uczniowie spotkali siê
z rówieœnikami z wielu krajów œwiata. Pami¹tk¹ po tym wydarzeniu jest obszerny
wpis w kronice szkolnej pt. Festiwalowe wspomnienia i kartka z pamiêtnika z podpisami uczestników festiwalu w wielu jêzykach i alfabetach.
W 1954 roku pracê w liceum rozpoczê³a m³oda nauczycielka
jêzyka polskiego – Magdalena Irena Bajkiewicz (nazywana Bajk¹), jedna z legend tej szko³y, ciep³o wspominana przez kilka pokoleñ swoich wychowanek i wychowanków. Jak wspomina³ po latach absolwent aleksandrowskiego liceum Jerzy Wilmañski: „A ci,
którzy nauczyli mnie ceniæ smak dobrej ksi¹¿ki i piêkno s³owa
– Irena Bajkiewicz i Lucjan Kowalski – najlepszy z wychowawców,
humanista z serca i ducha…”. Magdalena Bajkiewicz zaanga¿owa³a siê ca³ym sercem m.in. w rozwój amatorskiej sceny teatralnej w aleksandrowskim liceum. Jej zas³ug¹ by³y tak¿e w znacznym
stopniu sukcesy m³odzie¿y licealnej w konkursach recytatorskich,
olimpiadach literatury i jêzyka polskiego, odrodzenie ¿ycia harcerskiego w szkole po paŸdzierniku 1956 roku czy aktywnoœæ tu-
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Magdalena Irena Bajkiewicz w otoczeniu uczennic i uczniów
z ko³a polonistycznego (1968)

M.I. Bajkiewicz i M. Joñczyk podczas I Obozu Wêdrownego w Karpatach
(lipiec 1956), po prawej z grup¹ m³odzie¿y licealnej
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rystyczno-krajoznawcza m³odzie¿y licealnej. W latach 1978–1983
profesor Bajkiewicz pe³ni³a funkcjê wicedyrektora szko³y.
Przedstawienia o tematyce historycznej organizowali tak¿e
uczniowie z ko³a historycznego kierowanego przez nauczycielkê
historii Helenê Tukaj. Np. w 1954 roku, w zwi¹zku z obchodami
Roku Odrodzenia, ko³o wystawi³o Pieœñ Œwiêtojañsk¹ o Sobótce Jana Kochanowskiego i inscenizacjê z ¿ycia Miko³aja Kopernika.
W 1960 roku licealiœci uczcili pieœni¹ i poezj¹ 143 rocznicê œmierci Tadeusza Koœciuszki, zaœ rok póŸniej – przedstawieniami Emilia
Plater i Warszawianka – 130 rocznicê wybuchu powstania listopadowego. 2 lata póŸniej ko³o historyczne przygotowa³o trzygodzinny program artystyczny z okazji 100 rocznicy wybuchu powstania
styczniowego, zaœ w 1968 roku – z okazji 50 rocznicy odzyskania
niepodleg³oœci przez Polskê.
W poprzednim 1967 roku aleksandrowska m³odzie¿ licealna
uczci³a uroczyst¹ akademi¹ 50 rocznicê wybuchu rewolucji paŸdziernikowej w Rosji, organizatorem by³o tym razem szkolne ko³o Zwi¹zku M³odzie¿y Socjalistycznej. Nauczyciele i uczniowie
szko³y brali tak¿e co roku udzia³ w pochodach z okazji Œwiêta Pracy 1 Maja, czego dowodz¹ liczne zdjêcia w kronikach szkolnych.

Fragment przedstawienia Warszawianka Stanis³awa Wyspiañskiego (1961)
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Inscenizacja II czêœci Dziadów Adama
Mickiewicza na Centralnych Eliminacjach M³odzie¿owych Zespo³ów Teatralnych w Krakowie (1955)
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Jak wspomina³ J. Wilmañski: „A jeœli po latach szperam w zaczarowanym i urokliwym œwiecie przesz³oœci, wœród po¿ó³k³ych
druków i ksi¹¿ek, jeœli tak poci¹ga mnie szara mgie³ka archiwów,
ów „kurz na palimpseœcie, w antykwarni historii” – to przecie¿
dziêki Helenie Tukajowej”. Ta zas³u¿ona nauczycielka przez lata zbiera³a dokumenty, zdjêcia i relacje dotycz¹ce dziejów Aleksandrowa, zosta³a tak¿e wspó³autork¹ ksi¹¿kowego zarysu dziejów Aleksandrowa, wydanego w 1992 roku staraniem Towarzystwa
Przyjació³ Aleksandrowa. Zmar³a 12 sierpnia 1993 roku.
Tradycje amatorskich przedstawieñ teatralnych w Aleksandrowie siêga³y niemal pocz¹tków istnienia szko³y (przedstawienie
Balladyna Juliusza S³owackiego wystawione w lutym 1946 roku),
o czym wspomina³em w 1 czêœci artyku³u. Du¿ym wydarzeniem
w dziejach szko³y by³a inscenizacja Zemsty Aleksandra Fredry
w 1952 roku.
Najwiêkszy sukces w historii szko³y uczniowski teatr amatorski odniós³ trzy lata póŸniej. Jego pe³ne wykorzystanie uniemo¿liwi³y jednak okolicznoœci polityczne. Sprawa ta obrazuje trudnoœci z jakimi spotykali siê nauczyciele i uczniowie w latach
realnego socjalizmu w wydaniu stalinowskim, dlatego warto opowiedzieæ o niej nieco wiêcej za ówczesn¹ kronik¹ szkoln¹. Zespó³
teatralny aleksandrowskiego Liceum Ogólnokszta³c¹cego zaj¹³
I miejsce w eliminacjach centralnych Ogólnopolskiego Konkursu Amatorskich Zespo³ów Artystycznych w Krakowie w maju
1955 roku (roku X-lecia PRL). Uczniowie zaprezentowali II czêœæ
Dziadów Adama Mickiewicza. Ich interpretacja tego arcydzie³a
literatury romantycznej zosta³a bardzo dobrze oceniona przez
jury oraz spotka³a siê z gor¹cym aplauzem publicznoœci. Sztukê
tê licealiœci prezentowali kilkanaœcie razy, m.in. w Aleksandrowie, £odzi, Zgierzu i Warszawie.
Ten ostatni wystêp, który mia³ byæ nagrod¹ za sukces odniesiony w Krakowie, mia³ miejsce 27 paŸdziernika 1955 roku na
scenie Teatru M³odej Warszawy w Pa³acu Kultury i Nauki imienia Józefa Stalina, w ramach XVII Sesji Kultury i Sztuki. I tym
razem Dziady w wykonaniu aleksandrowskiej m³odzie¿y licealnej zosta³y ciep³o przyjête przez sto³eczn¹ publicznoœæ i wystêp
okaza³ siê kolejnym sukcesem artystycznym miejscowego zespo³u amatorskiego. Sytuacja zmieni³a siê jednak z chwil¹, gdy wywi¹za³a siê ideologiczna dyskusja na temat spektaklu i na ³amy
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prasy („G³os Robotniczy”, „Ilustrowany Express £ódzki”) tra³y krytyczne recenzje. Sam minister kultury i sztuki W³odzimierz
Sokorski dowodzi³ na przyk³adzie tego spektaklu „jak klasyki robiæ nie nale¿y”. Zarzuty dotyczy³y g³ównie… „zatracenia akcentów spo³ecznych, przez schowanie Widma z³ego pana wraz z oskar¿aj¹cymi go ch³opami za kulisy”, dziennikarze z oburzeniem
porównywali spektakl aleksandrowskich licealistów do „misterium religijnego, spektaklu, który m³odzie¿ prze¿ywa jak mszê”.
Za prowokacjê uznano fakt, ¿e szata Dziewicy nie by³a bia³a, jak
u Mickiewicza, lecz barwna... Dzisiaj te zarzuty wydaj¹ siê nam
œmieszne i g³upie, ale w latach stalinowskiego terroru brzmia³y
wrêcz groŸnie.
Ani m³odzie¿, ani nauczyciele nie zrazili siê jednak t¹ krytyk¹ i nadal wystawiali sztuki teatralne, g³ównie jednak lokalnie,
w Aleksandrowie a czasem w okolicznych miejscowoœciach.
W kronice szkolnej znajdziemy np. obszerne relacje z przedstawienia Fantazego Juliusza S³owackiego (1958) czy Œlubów panieñ-

Maturzyœci aleksandrowskiego liceum, tableau (1956)
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skich Aleksandra Fredry (1959). Dzia³alnoœæ teatralna w aleksandrowskim liceum by³a kontynuowana tak¿e w nastêpnych dziesiêcioleciach, m.in. przy wspó³pracy z aleksandrowskim M³odzie¿owym Domem Kultury. Za ca³okszta³t dzia³alnoœci na tej niwie
szko³a zdoby³a jedn¹ z g³ównych nagród krajowych w konkursie
„Teatr 76”. Aleksandrowskie liceum nawi¹za³o tak¿e ju¿ w po³owie lat 50. wspó³pracê z Filharmoni¹ £ódzk¹.

¯ycie szko³y w latach 1956-1970
W po³owie lat 50. liczba klas w liceum wzros³a do 7, zaœ uczniów
– do 214 (rok szkolny 1955/1956). W 1958 roku do siatki godzin
wprowadzono, zgodnie z zarz¹dzeniem ministerialnym, godzinê
wychowawcz¹. Dwa lata póŸniej przestano nauczaæ w aleksandrowskim liceum religii, któr¹ wczeœniej wyk³adano jako przedmiot nadobowi¹zkowy. By³ to efekt nacisków ówczesnych w³adz
komunistycznych, domagaj¹cych siê w pe³ni œwieckiej szko³y
i przejaw koniktu na linii pañstwo – koœció³ katolicki, którego
apogeum mia³o miejsce w Polsce w okresie obchodów tysi¹clecia chrztu i pañstwowoœci polskiej (1966).

Dyplomy w gabinecie dyrektora
J. Pierlejewskiego (1968)
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Ideologia komunistyczna by³a wci¹¿ obecna w szkole w latach
60. i póŸniej, a¿ do koñca lat 80. Uczniowie t³umnie uczestniczyli
w pochodach 1 Maja, wspominali kolejne rocznice „Wielkiego PaŸdziernika” (rewolucji bolszewickiej 1917 roku w Rosji, np. jej 50-lecie w 1967) czy zachwalali uroki „Kraju Rad walcz¹cego o pokój”. Natê¿enie tych treœci w programach nauczania i naciski w³adz
oœwiatowych w kierunku wpajania m³odzie¿y odpowiednich „treœci wychowawczych” wyraŸnie jednak os³ab³o po paŸdzierniku 1956
roku. Instrukcje ministerialne dla nauczycieli i wychowawców
w 1960 roku k³ad³y nacisk na „wyrabianie u m³odzie¿y socjalistycznego stosunku do pracy, omawianie aktualnych zjawisk spo³ecznych i gospodarczych oraz dorobku naszego pañstwa (…)”.
Po przemianach politycznych okresu „odwil¿y” i „polskiego
paŸdziernika” 1956 roku w szkole odrodzi³a siê po kilkuletniej
przerwie dzia³alnoœæ harcerska. 17 lutego 1957 roku rozpoczê³a
tu dzia³alnoœæ VIII Dru¿yna Harcerek im. Marii Konopnickiej,
zaœ rok póŸniej mia³o miejsce uroczyste œlubowanie. Opiekunk¹
by³a druhna dru¿ynowa M.I. Bajkiewicz. Tradycj¹ szko³y sta³y
siê letnie obozy wêdrowne, organizowane ju¿ od lipca 1956 roku
(wielka, niezapomniana wyprawa w Karpaty: Beskid S¹decki,
Pieniny i Tatry).
W 1957 roku ukaza³ siê 25 jubileuszowy numer gazetki szkolnej
pt. „Razem m³odzi przyjaciele”, czemu poœwiêcono obszerny wpis
w kronice szkolnej. Nie by³a to jedyna gazetka w dziejach liceum,
np. w 1976 roku wychodzi³a Gazeta Uczniowska „Ogólniak”.
W roku szkolnym 1960/1961 wprowadzono w aleksandrowskim
liceum obowi¹zek noszenia ujednoliconych strojów szkolnych.
Dziewczêta mia³y odt¹d nosiæ na g³owach specjalne berety, zaœ
ch³opcy – czapki uczniowskie ze znaczkami szko³y. Uczniów w takich strojach widaæ np. na zdjêciach z pochodów 1 Maja. Strój
uczniowski na lekcje wychowania zycznego stanowi³y: bia³a bluzka, granatowe szorty i sportowe buty – trampki lub tenisówki.
W 1965 roku aleksandrowskie liceum w³¹czy³o siê w ogólnopolskie obchody tysi¹clecia pañstwa polskiego. W trzech salach
lekcyjnych zorganizowano wystawê eksponatów zebranych przez
cz³onków ko³a historycznego pod has³em „Piêkna nasza Polska
ca³a”. Wystawiono wtedy Star¹ Baœñ Józefa Ignacego Kraszewskiego, do której kostiumy i dekoracje przygotowali uczniowie
razem z rodzicami.
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Sceny ze Starej Baœni Józefa Ignacego
Kraszewskiego wystawianej w liceum
w zwi¹zku z obchodami tysi¹clecia pañstwowoœci polskiej (1965)
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W 1966 roku w aleksandrowskim liceum rozpoczê³o dzia³alnoœæ
ko³o Ligi Ochrony Przyrody (opiekunka M. Joñczyk). Cieszy³o siê
ono znaczn¹ popularnoœci¹ wœród uczniów. Pod koniec lat 60. na
terenie szko³y dzia³a³y ponadto: Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego
(ZHP, opiekunka M.I. Bajkiewicz), Zwi¹zek M³odzie¿y Socjalistycznej (ZMS, opiekun Ryszard Figas), Polski Czerwony Krzy¿ (CK,
opiekunka H. Tukaj), Szkolna Kasa Oszczêdnoœci (SKO, opiekun
Ryszard Zieleniewski), Szkolne Ko³o Przyjació³ Zwi¹zku Radzieckiego (SKPZR, opiekunowie Ryszard Lewandowski i A. Stoma)
oraz Samorz¹d Szkolny (opiekunowie dyrektor J. Pierlejewski, Walentyna Kaczanowska, Danuta K³ódkowska).
Bardzo o¿ywion¹ dzia³alnoœæ prowadzi³y ko³a przedmiotowe:
polonistyczne i dramatyczne (opiekunka M.I. Bajkiewicz), zyczne (opiekun R. Figas), matematyczne (opiekun Stanis³aw
Lichwa³a), historyczne (opiekunka H. Tukaj), geograczne (opiekunka M. Joñczyk), plastyczno-techniczne (opiekunka W. Kaczanowska), ko³o jêzyka rosyjskiego (opiekun R. Lewandowski)
i germanistyczne (opiekun R. Zieleniewski).

Profesorowie i absolwenci aleksandrowskiego liceum, tableau (1960)
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W latach 60. uczniowie aleksandrowskiego liceum kilkakrotnie odnosili sukcesy w rozmaitych konkursach krasomówczych
i recytatorskich. Przyk³adowo w marcu 1966 roku a¿ 12 uczniów
tej szko³y wziê³o udzia³ w powiatowych eliminacjach Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, po³owa z nich zdoby³a nagrody (I miejsce Aleksandra Batarowska), zaœ piêcioro uczniów zakwalikowa³o siê do etapu wojewódzkiego. Uczniowie szko³y
odnieœli tak¿e sukcesy w Konkursie Recytatorskim z okazji 25lecia Polski Ludowej i kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego (1969). Wyró¿nienia w konkursach recytatorskich by³y tak¿e udzia³em uczniów naszego liceum w nastêpnej
dekadzie lat 70. Najwiêkszy sukces licealiœci z Aleksandrowa odnotowali w XVIII edycji Konkursu Recytatorskiego, zdobywaj¹c
I miejsce na szczeblu powiatowym (1972).
Podczas X Olimpiady Wiedzy o Polsce i Œwiecie Wspó³czesnym (1969) reprezentacja aleksandrowskiego liceum zdoby³a
I miejsce w zawodach na etapie powiatowym w Konstantynowie
i IV miejsce na szczeblu wojewódzkim. Nagrody w konkursach
ró¿nego szczebla zdobywa³a Szkolna Dru¿yna Sanitarna Polskiego Czerwonego Krzy¿a (1961, 1963, 1975). Warto tak¿e przypomnieæ sukcesy uczniów naszego liceum na Konkursach Piosenki Radzieckiej (1967, 1972).
Nale¿y koniecznie odnotowaæ sukcesy sportowe licealistów,
np. I miejsce uczennicy liceum Haliny Kamiñskiej (Œcigaczewskiej) w ogólnopolskich mistrzostwach w skoku w dal (1970). Jej
trenerem by³ Leszek Lipiñski, nauczyciel w Szkole Podstawowej
nr 3, wspó³twórca wielu sukcesów sportowych kilku pokoleñ aleksandrowskiej m³odzie¿y, który przez wiele lat wspó³pracowa³ z dyrekcj¹ liceum. W szkole dzia³a³ Szkolny Klub Sportowy (SKS,
opiekun A. Kaczanowski), organizowano widowiskowe szkolne
Œwiêta Sportu. W nastêpnych dekadach dzia³alnoœci szko³y liczba sukcesów sportowych znacznie siê powiêkszy³a.
W pamiêci absolwentek i absolwentów z tych lat na pewno
pozosta³y bale studniówkowe i przedmaturalne organizowane na
terenie szko³y, zabawy andrzejkowe, choinkowe, noworoczne, pisemne i ustne matury, uroczyste po¿egnania maturzystów oraz
zjazdy i bale absolwentów. Na kartach kronik szkolnych znajdziemy obszerne sprawozdania z ich przebiegu. S¹ tu tak¿e relacje z ró¿nych organizowanych w szkole konkursów, przedsta-
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wieñ, wieczorków poetyckich (poœwiêconych twórczoœci Mickiewicza, S³owackiego czy Kochanowskiego) oraz wystaw. Ówczesne uczennice do dziœ ciep³o wspominaj¹ wieczorek taneczny
spêdzony w towarzystwie ch³opców z Technikum Przemys³owo-Pedagogicznego w Pabianicach oraz wizytê w ich szkole (1968).

Pocz¹tek nauki w nowym gmachu liceum 1970-1975
Powa¿nym utrudnieniem dla rozwoju aleksandrowskiej szko³y
œredniej by³a niewystarczaj¹ca baza lokalowa, ciasnota daj¹ca
siê we znaki szczególnie w okresie wy¿u demogracznego.
O trudnych warunkach nauki w starym budynku wspomina³ np.
wspomniany wy¿ej absolwent L. Wojtczak. W tej sytuacji dyrektor J. Pierlejewski pod koniec lat 60. podj¹³ u w³adz wojewódzkich i powiatowych ¿mudne starania o budowê nowego budynku dla szko³y. Na jego miejsce wybrano plac przy ulicy Marii
Sk³odowskiej-Curie, w s¹siedztwie nowej poradni lekarskiej.
W dniu 2 wrzeœnia 1970 roku uroczyœcie oddano do u¿ytku, bardzo nowoczesny na te czasy, nowy gmach szkolny o kubaturze
12 tys. m3, mieszcz¹cy dobrze wyposa¿one pracownie przedmio-

Nowy budynek liceum w dniu otwarcia (2 wrzeœnia 1970)
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Podobizna patrona szko³y – Miko³aja Kopernika na fasadzie
nowego budynku liceum w dniu jego otwarcia (2 wrzeœnia 1970)

towe, sto³ówkê szkoln¹, bibliotekê i salê gimnastyczn¹. W Aleksandrowie odby³a siê wtedy wojewódzka inauguracja roku szkolnego z udzia³em w³adz partyjnych, wojewódzkich i oœwiatowych
(kurator Jerzy Wachnik). Najwa¿niejszym goœciem by³ ówczesny
wiceminister Oœwiaty i Wychowania.
Piêknie ozdobione przez uczniów albumy fotograczne, dokumentuj¹ce to wa¿ne wydarzenie oraz wygl¹d pracowni szkolnych,
przekazano goœciom obecnym na obchodach. Jeden z nich tra³
do zbiorów Muzeum Oœwiaty Ziemi £ódzkiej i mo¿na go odnaleŸæ
w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w £odzi (reprodukcjê fragmentów tego albumu prezentowaliœmy w „Aleksandrów wczoraj dziœ” w 2015 roku), inny, podobny album okolicznoœciowy zachowa³ siê w archiwum szkolnym liceum.
To wówczas liceum uzyska³o patrona, którym zosta³ wielki astronom rodem z Torunia – Miko³aj Kopernik i nazwê Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. M. Kopernika w Aleksandrowie £ódzkim. Decyzjê w tej sprawie podjê³a Rada Pedagogiczna w dniu 29 czerwca 1970
roku, uzasadniaj¹c j¹ nowoczesnoœci¹ nowego budynku szko³y oraz
trwaj¹cym w³aœnie okresem przygotowañ do ogólnopolskiego Ro-
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Otwarcie pracowni historyczno-geogracznej (1970)

Nowa pracownia zyczna (1970)
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Œwietlica w wyremontowanym budynku internatu liceum (1989)

ku Kopernika. Dok³adnie miesi¹c póŸniej nadesz³a pozytywna decyzja w tej sprawie Kuratora Okrêgu Szkolnego £ódzkiego.
Stary budynek szkolny, dawny dom cadyka Danzigera, zosta³
przeznaczony na internat dla zamiejscowej m³odzie¿y ucz¹cej
siê w liceum i aleksandrowskiej przyzak³adowej szkole zawodowej ZPP „Sandra”. Na parterze gmachu do 1976 roku dzia³a³
M³odzie¿owy Dom Kultury, który nastêpnie przeniesiono do nowego budynku przy ul. 1 Maja. Remont kapitalny budynku trwa³
a¿ do 1978 roku. W internacie mog³o pomieœciæ siê teraz a¿ 45
uczennic i uczniów (w starym budynku – pocz¹tkowo tylko 15).
W latach 1970-1990 kierownikiem internatu by³a Krystyna Tyburska-Janus, bardzo zaanga¿owana w d³ugotrwa³y remont i dostosowanie budynku do nowych potrzeb. Wraz z otwarciem internatu w budynku przy ul. Warszawskiej 10 (wtedy Armii
Czerwonej), zlikwidowano dzia³aj¹c¹ od 1945 roku star¹ bursê
szkoln¹ przy ul. Piotrkowskiej. W nastêpnych latach mieœci³a siê
tam Specjalna Szko³a Podstawowa nr 5.
W latach 60. i 70. aleksandrowskie liceum szybko siê rozrasta³o. Liczba klas – oddzia³ów zwiêkszy³a siê z 6 do 8, zaœ liczba
uczniów przekroczy³a 250 (w rekordowym roku szkolnym
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1971/1972 by³o ich a¿ 268). Grono pedagogiczne liczy³o w 2. po³owie lat 70. ju¿ 19 nauczycieli. Stale wzrasta³ te¿ poziom nauczania w aleksandrowskim liceum, o czym œwiadczy coraz wy¿szy odsetek absolwentów uzyskuj¹cych indeksy szkó³ wy¿szych.
Przyk³adowo w 1975 roku indeksy uzyska³o a¿ 71% aleksandrowskich maturzystów (przy œredniej wojewódzkiej dla liceów
39%). Dziêki lepszej bazie lokalowej mo¿liwe sta³o siê wreszcie
prowadzenie zajêæ wielu przedmiotów metod¹ laboratoryjn¹
w wyspecjalizowanych pracowniach przedmiotowych. W pierwszej kolejnoœci wyposa¿ono i dostosowano do potrzeb edukacji szkolnej pracownie: zyczn¹, biologiczn¹, chemiczn¹, wychowania technicznego i plastyczn¹. W liceum zaczêto na
pocz¹tku lat 70. organizowaæ wewn¹trzszkolne Turnieje Matematyczne. Nauczyciele i uczniowie aleksandrowskiego liceum
mieli swój udzia³ w ogólnopolskiej akcji odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie, przekazuj¹c na ten cel zebrane w szkole pieni¹dze (1971).
Obchodzone co roku œwiêto Patrona szko³y sta³o siê okazj¹ do
organizowania okolicznoœciowych akademii, wystêpów teatral-

Przedstawienie szkolne z okazji 500-lecia urodzin Miko³aja Kopernika
(19 lutego 1973)

Aleksandrowski „Kopernik”. Dzieje liceum... Czêœæ 2

61

62

Aleksandrów wczoraj i dziœ

Profesorowie i absolwenci aleksandrowskiego liceum, tableau (1971)

nych, konkursów, sesji naukowych, a nawet obozów wêdrownych
i wycieczek „szlakiem Kopernika”. W g³ównym holu przy wejœciu do szko³y ustawiono popiersie wielkiego astronoma (zbiórka na ten cel w 1972). Wielkim wydarzeniem w historii liceum
by³y obchody 500-lecia urodzin Miko³aja Kopernika. Pod has³em
„500 lat Wielkiego Astronoma Patrona Szko³y” w aleksandrowskim liceum zorganizowano w dniu 19 lutego 1973 roku barwn¹
inscenizacjê dziejów Kopernika. Opiekunami m³odych artystów
by³y nauczycielki Krystyna Zawadzka i Wanda W³odarczyk.
W dniu 3 marca 1975 roku zainaugurowano uroczyste obchody 30-lecia aleksandrowskiego liceum, trwaj¹ce a¿ do czerwca
nastêpnego roku. Na czele Komitetu Organizacyjnego stan¹³ dyrektor J. Pierlejewski. Pami¹tk¹ po tym wydarzeniu jest przechowywany w szkolnym archiwum okaza³y album ze zdjêciami,
kopiami dokumentów i wycinkami prasowymi zatytu³owany „Migawki z XXX-lecia Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Miko³aja
Kopernika w Aleksandrowie £ódzkim”.
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program artystyczny

Pierwsza studniówka w nowym budynku szko³y (luty 1971)

tradycyjny polonez
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Dyrektor Stanis³aw Lichwa³a (1977)

Podczas podnios³ej uroczystoœci w dniu 5 czerwca 1976 roku
szko³a otrzyma³a sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski (ówczesnym przewodnicz¹cym by³ Jakub Kurczewski) a zaprojektowany przez nauczycielkê plastyki Wieñczys³awê Pierlejewsk¹. Pierwszy sk³ad pocztu sztandarowego stanowili uczniowie:
Maurycy Nowak, Jolanta Doliñska i Mariola Turkowska.
Kiedy wieloletni dyrektor aleksandrowskiego liceum – J. Pierlejewski odszed³ na zas³u¿on¹ emeryturê, w dniu 1 wrzeœnia 1975
roku stanowisko dyrektora obj¹³ po nim na krótko nauczyciel Ryszard Figas, który jednak ju¿ 13 paŸdziernika tego¿ roku zrezygnowa³ z tej funkcji, awansuj¹c na stanowisko wizytatora w Kuratorium Oœwiaty w £odzi. W tej sytuacji Inspektor Oœwiaty
w Aleksandrowie – Ryszard Kubicki powierzy³ stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokszta³c¹cego m³odemu nauczycielowi matematyki w tej szkole, mgr Stanis³awowi Lichwale.
Stanis³aw Lichwa³a urodzi³ siê 3 lipca 1944 roku na KielecczyŸnie, ukoñczy³ Liceum Pedagogiczne w Tczewie oraz Wy¿sz¹
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Odchodz¹cy na emeryturê dyrektor Józef Pierlejewski
i jego przysz³y nastêpca Stanis³aw Lichwa³a podczas matur (maj 1975)

Szko³ê Pedagogiczn¹ w Gdañsku (kierunek matematyka). Pracê dydaktyczn¹ rozpocz¹³ w szkole podstawowej w Gronowie Elbl¹skim. Tu¿ po studiach przyjecha³ z Pomorza Gdañskiego do
Aleksandrowa, zatrudniaj¹c siê we wrzeœniu 1968 roku w naszym liceum jako nauczyciel matematyki. Poprzedni nauczyciel
tego przedmiotu – Jan Gmyrek – zgin¹³ tragicznie tu¿ przed wakacjami. 16 czerwca 1968 roku utopi³ siê w Warcie podczas wycieczki szkolnej ze swoj¹ klas¹. W kronice szkolnej znajdziemy
jego nekrolog. Dyrektor S. Lichwa³a kierowa³ aleksandrowsk¹
szko³¹ œredni¹ a¿ do odejœcia na emeryturê w 1999 roku, przeprowadzaj¹c liceum przez burzliwe, kryzysowe lata 80. oraz okres
przemian ustrojowych w Polsce lat 90. O tym okresie dziejów
aleksandrowskiego liceum im. Kopernika chcia³bym opowiedzieæ Pañstwu w 3 czêœci artyku³u w nastêpnym numerze „Aleksandrów wczoraj i dziœ”.
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