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Fot. MARIUSZ BONDARCZUK

W szkole od czasu do czasu wybucha³y sensacje. Jakiœ ch³opak, chodz¹c z dziewczyn¹, nie
poprzesta³ tylko na buziaku. Wtedy naprawdê wrza³o, ale nie zdarza³o siê to czêsto. Czasem z braku autentycznych sensacji pojawia³y
siê konfabulacje. Kr¹¿y³y zatem legendy na
temat mo¿liwego zwi¹zku kanapy w gabinecie dyrektora Rawy z wizytami naszych kole¿anek. Mawiano: „Ch³opcy na dywanik,
a dziewczêta pewnikiem na kanapê...”

Zb. TOMASZA ULATOWSKIEGO

1977–1981
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TOMASZ ULATOWSKI, nauczyciel
ekonomii; ur.17 IX 1962 w Przasnyszu;
matura 1981; Akademia RolniczoTechniczna Wydzia³ Zootechniczny
w Olsztynie 1981–1986 (dyplom); Wy¿sza Szko³a Mened¿erska SIG w Warszawie 1997 (studia podyplomowe).
Praca: Wojewódzki Oœrodek Postêpu
Rolniczego – Zespó³ Doradców w Przasnyszu 1988; Okrêgowa Stacja Hodowli Zwierz¹t w Olsztynie 1988–1991;
nauczyciel w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu od 1991; wyk³adowca przedmiotów ekonomicznych w Niepublicznym Centrum
Kszta³cenia „Edukator” w Przasnyszu
od 1997. Radny i cz³onek Zarz¹du Miasta Przasnysza 1994–1998; wspó³za³o¿yciel Stowarzyszenia Wolnego Handlu
i Us³ug Rejonu Przasnyskiego 1993, prezes Oddzia³u Pó³nocno-Mazowieckiego Unii Polityki Realnej 1990–2001;
przewodnicz¹cy Platformy Obywatelskiej Powiatu Przasnyskiego 2001–
2002; obecnie bezpartyjny. Publikacje:
„Najwy¿szy Czas!” (tygodnik Janusza
Korwin-Mikkego), „Gazeta Polska”,
„Tygodnik Ostro³êcki”, „Gazeta Przasnyska”, „Kurier Kupiecki”(redaktor
naczelny). Mieszka w Przasnyszu.

Czas na sentymenty
iep³y majowy wieczór. Znany przasnyski gmach u zbiegu ulic Œw. Stanis³awa

C

A przecie¿ te wnêtrza kojarz¹ mi siê z gwarem, poœpiechem...

Kostki i Pi³sudskiego – niemal wizytówka
miasta. Naciskam stylow¹ klamkê olbrzymich, ciê¿kawych drzwi. Ustêpuj¹. Chwilê
waham siê, lecz postanawiam wejœæ do œrodka. Mój ogólniak. „Witaj znów, stara budo” –
myœlê sobie. „Dawno tu nie zagl¹da³em, choæ
czêsto mijam Ciê w poœpiechu...” Ten sam
zapach, ten sam pó³mrok korytarzy, odg³os

W g³êbi korytarza jedyna ¿ywa istota. Przy
niej kube³ i szczotka. Na chwilê przerywa monotonne posuwiste ruchy. Prostuje siê. Spogl¹da w moim kierunku, ale zaraz wraca do
swojej pracy. Widocznie moja postaæ – sentymentalnie zamyœlona, zatrzymuj¹ca siê przed
pami¹tkowym tableau z fotografiami absolwentów – nie stanowi wyj¹tku. Ci¹gnie wilki

moich kroków na schodach – teraz tylko trochê masywniejszy, bardziej ociê¿a³y... Powoli
mijam drzwi pokoju nauczycielskiego. Znów
wspinam siê po stopniach na pierwsze piêtro. Jakoœ nieswojo – wszystko wydaje siê
mniejsze, dziecinne, skurczone. I ta cisza...

do lasu...
Oto mój rocznik – matura 1981. ¯ywe, wrêcz
kolorowe spojrzenia z szarych fotografii: Marek, Kazik, Andrzej, Witek, Ewa, Magda... Bujne czupryny ch³opaków, uœmiechniête buzie
dziewczyn, dostojne spojrzenia profesorów.

Fot. MARIUSZ STRZESZEWSKI

Tomasz Ulatowski

2004. Budynek Liceum u zbiegu ulic
œw. Stanis³awa Kostki i Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego.
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Ok. 1979. Cz³onkowie Rady Pedagogicznej. Siedz¹ od lewej: Wanda Lewandowska, Janina Jab³oñska, Miros³aw Jurzyñski, Janina ¯bikowska, Jadwiga Cichowska, Maria Kieczmerska. Od lewej
stoj¹: Bogdan Trymerski, W³adys³aw
£êgowski, Janina Grabowska (z ty³u)
Cecylia Dyœko, osoba niezidentyfikowana, Mieczys³aw Stusiñski, Wies³awa
¯y³owska, Andrzej Lewandowski, Urszula Maksiak, Bo¿ena Dylewska, Roman
Pykacz, Micha³ Obojski, Zbigniew Jaworski, Marian Rawa, Aleksander Ma³owidzki, Zbigniew Jaworski, Marianna Bartosiewicz, Zenon Lendzion, Marta Czaplicka, Celina Œmigielska.

g³ów Cecylia Dyœko/Lampkowska („Dyœkoteka”, „Lampa” albo „¯arówa”), innym usi³owa³ to samo robiæ „Mietek” (Mieczys³aw

Przymykam na moment powieki i znów dochodz¹ mnie tamte odg³osy: œmiech, ¿arty
kolegów, szczebiotliwe pogaduchy kole¿anek,
be³kotliwa muzyczka z radiowêz³a, dzwonek

Stusiñski), albo Roman Pykacz (póŸniejszy
dyrektor). Biologiê mia³a z nami Urszula
Maksiak („Roœlinka”), zaœ innym klasom
wiedzê o pantofelkach prezentowa³a Wies³awa ¯y³owska/Jeliñska („¯y³a”). Geografi¹ zawiadywa³ „Gucio”, zwany te¿ „Pingwinem”,
czyli (niech mi wybaczy!) – Aleksander Ma³owidzki. Fizyka nale¿a³a do panów: „Mañka” (pe³nego humoru Mariana Szczepañskie-

na koniec przerwy i poœpieszny tupot m³odych nóg do klas na lekcje. O¿ywaj¹ obrazy
z przesz³oœci. Nucê w myœlach pierwsz¹ strofê
hymnu naszego ogólniaka: „Stawam w ordynku poœród sióstr i braci”. A wiêc znów tu stojê. Teraz w ordynku wspomnieñ.

Bêdê was bi³!

go, s³yn¹cego z partyzanckich wspomnieñ),
„Muki” (Miros³awa Jurzyñskiego). W innych
klasach wektorami si³ zajmowa³ siê W³adys³aw £êgowski („Kogut”). Na wuefie pociliœmy siê pod dyktando Bogdana Trymerskiego. Jêzyki obce stanowi³y domenê: Marii Keczmerskiej („Frau”) oraz Marty Czaplickiej –
niemiecki; Tadeusza Jaworskiego – francuski.

Pocz¹tki by³y straszne. Prawie ka¿dy z profesorów bardzo wynios³y, ze srog¹ min¹. Ju¿
w pierwszym tygodniu zapowiadano kontrolne sprawdziany. Wszyscy niemal licytowali
siê w wymaganiach. Jeden groŸniejszy od drugiego. Dla nas – dzieci œwie¿o po podstawówce – by³a to lawina nieszczêœæ. Polskiego uczy³a Ewa Muszyñska („Mucha”, „Cyganicha”),
a w innych klasach – Janina Grabowska („Gra-

Jêzyk angielski pojawi³ siê dopiero po dwóch
latach w wykonaniu kobiety, o której niemal
wszyscy œniliœmy – Izabeli Morawskiej, przyby³ej z Olsztyna. By³ te¿ oczywiœcie rosyjski
pod patronatem Andrzeja Lewandowskiego
(„Kajak”, „Bajdarek”) oraz Jadwigi Cichowskiej (w naszej klasie). Chemiê wyciska³ z nas
g³ównie Micha³ Obojski (wtedy zwany „Bi-

bula”) i m³odziutki wtedy Franciszek Kurkowski („Franek”). Matematykê wciska³a nam do

Grzegorz Nosarzewski nauczyciel ³aciny w latach 1973–1979.

Zb. MARII ¯BIKOWSKIEJ

Franciszek Kurkowski nauczyciel jêzyka polskiego od 1976 roku.

zonem”) oraz Jolanta Przyby³ek. Przysposobienie obronne by³o zmonopolizowane
przez Wandê Lewandowsk¹ („Pucha”, „Genera³owa”) uosabiaj¹c¹ pruski dryl.
Klasa humanistyczna mia³a nieco bardziej
oryginalny program ni¿ pozosta³e, jako ¿e
przez trzy lata uczyliœmy siê ³aciny, któr¹ wyk³ada³ Grzegorz Nosarzewski („Papulo”,
„Populus”) – ju¿ wówczas emeryt: wysoki,
chudy, kostyczny, o pomarszczonej twarzy
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hukn¹³ mnie zeszytem w plecy, a¿ mu podwia³o ³ysinê. Parskn¹³em œmiechem, on te¿
nie zdo³a³ siê powstrzymaæ. Nie wiedzia³ jak
wybrn¹æ z utraty surowego image, wiêc r¹bn¹³
mnie jeszcze parê razy i kipieliœmy ze œmiechu ju¿ wszyscy: ja, on i reszta uczniów.

Pod znakiem bliŸni¹t
Mój rocznik obfitowa³ w bliŸniaków. Mieliœmy ich a¿ trzy „komplety”: Micha³a i Witka Bartosiewiczów (Witek jest lekarzem, Micha³ skoñczy³ prawo), Adama i Jacka Brzeskich z charakterystycznymi haczykowatymi

Fot. MARIUSZ BONDARCZUK

siê wieczorem w ³azience internatu. Pawe³ w konspiracji
wci¹gn¹³ j¹ wysoko pod sufit, na jak¹œ rurê i pani Izabela musia³a zademonstrowaæ
sportowe umiejêtnoœci z zakresu skoków i wspinaczki,
aby odzyskaæ swój strój. Kr¹-

Pawe³ Ko³akowski: 1980–2004

¿y³a konkurencyjna wersja tej opowieœci, mówi¹ca, ¿e sukienka zosta³a wci¹gniêta przez
Paw³a na internacki maszt flagowy. Czy ktoœ
móg³by przypuszczaæ, ¿e ów Pawe³ – to obecnie bardzo powa¿ny wójt gminy Krasne?

M³odzi i polityka
Nasze lata w ogólniaku przypad³y na okres
tzw. póŸnego Gierka i wykluwaj¹cego siê Wa³êsy, na wojnê w Afganistanie, no i co najwa¿niejsze – na pocz¹tek pontyfikatu Jana Paw³a
II. Szkolne apele trochê nawi¹zywa³y do ideologii, ale umiarkowanie. Olewaliœmy je równo. Zwyczajnie – w ka¿dy poniedzia³ek odsta³o siê swoje na korytarzu (z ty³u przy œcianie da³o siê usi¹œæ na pod³odze, a byli tacy, co
siê nawet po³o¿yli). Wiêc na ogó³ staliœmy.

Zb. EL¯BIETY MATUSIAK

odpad³a pod wp³ywem uderzenia. £acinnikiem
by³ œwietnym. Jeszcze dziœ mogê recytowaæ ca³y
wstêp pamiêtnika Juliusza Cezara z wyprawy
do Galii: „Galia est omnis divisa in partes tres...”
A co do bicia, to zdarzy³o siê ono tylko raz.
Dosta³em osobiœcie w skórê i to na ¿arty. Powiedzia³em g³oœno coœ œmiesznego do klasy.
Pan Nosarzewski zareagowa³ impulsywnie –

profesor Izabeli Morawskiej
(„Anglicy”). Kiecka suszy³a
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przydaj¹cej mu wieku. W metodzie zastraszania pierwszaków przebi³ wszystkich. Na
pierwszych zajêciach rozpocz¹³ gromko:
– Bêdê od was wymaga³, bêdê was bi³!!! –
r¹bn¹³ w przerywniku piêœci¹ w biurko i doda³
ciszej:
– Jak zajdzie potrzeba... Najbardziej zdziwi³o nas, ¿e szkieletowata piêœæ „Populusa” nie

Izabela Morawska nauczyciel jêzyka
angielskiego w latach 1979–1983

Dyrektor (najpierw Rawa – „Miêtus”, a póŸniej jego nastêpca Roman Pykacz) nadawa³
1981. BliŸniacy. Od lewej: Micha³
i Witold Bartosiewiczowie, Adam i Jacek Brzescy, Jerzy i Wojciech Rykowscy.
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ski – wówczas wybitny chemik, udaj¹cy na co
dzieñ œwira. Przychodzi³ do szko³y w roboczym fartuchu z wielk¹ podró¿n¹ walizk¹
zamiast teczki. Kr¹¿y³y o nim legendy i anegdoty. Mówiono, ¿e jego d³ugie, kêdzierzawe
blond-w³osy wkrêca³y siê w ³añcuch, gdy jeŸdzi³ na rowerze. Kiedyœ latem w jego wsi odbywa³ siê zjazd dzia³aczy partyjnych. Delegaci
przybyli z okolicy na rowerach. Jakie¿ by³o
ich zdziwienie, gdy po zakoñczeniu obrad
znaleŸli swoje bicykle... na dachu budynku,
w którym obradowali. Pawe³ powci¹ga³ je tam
ukradkiem. Podobny los spotka³ sukienkê

swoje: „bo kuratorium i komitet PZPR”, a my
s³uchaliœmy: „bo dyrektor”. Prê¿yæ musieli siê
bardziej ci z samorz¹du uczniowskiego: Elka Matusiak, Jareczek Majewski i paru innych. Na apelach
przygrywa³ czasem jakieœ liryczne
kawa³ki na gitarze lub organach
Wojtek Iwanowski, zerkaj¹c przy
tym zalotnie na dziewczyny. Dziœ
jest on proboszczem w Miszewku
Strza³kowskim ko³o Bodzanowa,
a do niedawna wiceszefowa³ Katolickiemu Radiu Ciechanów.
Chodziliœmy na pochody pierwszomajowe, ale tylko na ich pocz¹tek, kiedy sprawdzano listê obecnoœci. Potem ju¿ doœæ masowo, choæ
ka¿dy z osobna, urywaliœmy siê

1980. Wojciech Iwanowski jako uczestnik XXV Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego.

Zb. MARIUSZA
BONDARCZUKA

nosami (chyba obaj poszli na medycynê), Jurka i Wojtka Rykowskich, wtedy nieco puco³owatych (obaj w Ciechanowie, jeden – optyk,
drugi – konserwator sprzêtu medycznego).
Starszym od nas o rok by³ Pawe³ Ko³akow-
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daæ Zwi¹zek M³odzie¿y Demokratycznej. Nale¿eli do niego Witek Achciñski i Darek Chodkowski (obydwaj s¹ dziœ lekarzami w Ciechanowie). Dyrektor Pykacz nieŸle siê poci³, aby
wyperswadowaæ im ów m³odzieñczy zryw.

w trakcie przemarszu. Najgorzej mieli ci, któ-

Cz³onkowie Zwi¹zku M³odzie¿y Demokratycznej. Od lewej: Andrzej Sadowski, Witold Achciñski, Dariusz
Chodkowski.

rzy dali sobie wcisn¹æ szturmówki, a zatem
byli skazani na przemarsz przed trybun¹. Ale
i na to wymyœlono sposób. Aby wymkn¹æ
siê z szyku nale¿a³o „utylizowaæ” pierwszomajowe akcesoria. St¹d te¿ po pochodzie smêtny nurt Wêgierki ko³ysa³ przy tamie lub w okolicach ulicy Mostowej p³awi¹ce siê drzewce
i przytopion¹ czerwieñ sowiecko-robotniczych
symboli.
W szkole dzia³a³a
HSPS, tzn. Harcerska S³u¿ba Polsce
S o c j a l istycznej.
Jej cz³onkowie
chodzili w charakterystycznych be¿owych bluzach z

Fot. TADEUSZ MYŒLIÑSKI

czerwonymi lub
wzorzystymi krawatami tzw. krajkami. Brakowa³o
jednak chêtnych
do tej organizacji.
Kiedy zda³em
do czwartej klasy,
„wybuch³a” pierwsza Solidarnoœæ. By³ rok
1980. W mieœcie pojawi³ siê Oddzia³ Regionu
Mazowsze NSZZ „Solidarnoœæ”. W szkole
grupka m³odych na czele z Andrzejem Sadowskim (obecnie wiceprezydent Centrum im.
Adama Smitha w Warszawie), zaczê³a zak³a-

Cukiernia Kaczorka. Jej za³o¿ycielem
i w³aœcicielem by³ Tadeusz Kaczorek.
Nied³ugo po II wojnie œwiatowej otworzy³ on pierwszy sklep ze swoimi wyrobami w Rynku. Potem ciastkarnia przenios³a siê do drewnianej budki przy ul.
D¹browskiego, a od 1968 roku mieœci siê
w lokalu przy ul. Pi³sudskiego (d. H.
Sawickiej). W roku 1980 zak³ad cukierniczy przej¹³ po ojcu Andrzej Kaczorek wraz z ¿on¹ Jolant¹ (matura 1971).

Fot. MARIUSZ BONDARCZUK

1981. Miejski Dom Kultury. Wybory
w Oddziale Regionu Mazowsze NSZZ
„Solidarnoœæ” w Przasnyszu.

Bezskutecznie. Skoñczy³o siê na tzw. „ostrzegawczych dywanikach”, aby ch³opcy nie „przegiêli” za bardzo. Zreszt¹ wtedy najwiêksz¹ kar¹
mog³o byæ przeniesienie do liceum w Chorzelach.
ZMD wyda³ nawet jeden numer swojego
biuletynu, a na szkolnych gablotach zaczê³y
pojawiaæ siê tajemnicze anonse: politycznowywrotowe albo przeœmiewcze, wy³¹cznie
anonimowe. I w³aœciwie na tym siê skoñczy³o. M³odzi politycy bali siê trochê nadchodz¹cej matury.

Fantazje i obyczaje
W ogólniaku najtrudniej byæ najm³odszym.
Jeœli któryœ z pierwszaków trafia³ za potrzeb¹
do toalety, nie oby³o siê bez zmoczenia mu
g³owy pod kranem. A jak do koñca trzyma³
fason tzn. nie stawia³ siê za bardzo i nie histeryzowa³, by³ przyjmowany do starszyzny.
Wystarcza³o jedno moczenie, by zosta³ zaliczony do „swoich” i móg³ ju¿ normalnie
korzystaæ z toalety, a nawet zapaliæ papierosa z czwartoklasistami. Gorzej mieli ci, którzy oœmielili siê stawiæ opór. Ich moczono
kilkakrotnie. Delikwent musia³ ponadto mówiæ „dzieñ dobry”, recytowaæ wierszyki, prosiæ o mo¿liwoœæ wejœcia do kabiny.
Kiedy by³em pierwszoklasist¹, w ³azience
przewodzi³ Piotrek Nowik. Narazi³em mu siê,
bo nie wiedzieæ dlaczego, uda³o mi siê wejœæ
i bezceremonialnie skorzystaæ z „przybytku”.
Ot, po prostu chwila nieuwagi starszych
uczniów. Czeka³a mnie za to specjalna kara,
wiêc przez kilka miesiêcy zachodzi³em za potrzeb¹ tylko w czasie lekcji, nas³uchuj¹c wczeœniej, czy nikogo nie ma wewn¹trz. W koñcu
sytuacja siê unormowa³a, gdy podczas jednej
z przerw zosta³em po prostu porwany z korytarza przez grupê „nowikowców” i przyzwoicie ochrzczony pod kranem.
W czasie du¿ych przerw robi³o siê wypady
do Kaczorka po ciacho, a niektórzy ukradkiem wyskakiwali do tzw. akwarium, czyli przeszklonej budki z piwem stoj¹cej nieopodal
szko³y, kilkadziesi¹t metrów od g³ównego
wejœcia. W razie wpadki zawsze mo¿na by³o
siê wyt³umaczyæ, ¿e celem wizyty w piwiarni
jest zapiekanka lub inne kulinaria. Jesieni¹
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dy¿ury porz¹dkowe na korytarzu i przy
drzwiach wejœciowych.

Dywanik i kanapa
W szkole od czasu do czasu wybucha³y sensacje. Ktoœ œmia³o odpyskn¹³ nauczycielowi,
albo jakiœ ch³opak, chodz¹c z dziewczyn¹, nie
poprzesta³ tylko na buziaku i potrzymaniu jej
za rêkê. Wtedy naprawdê wrza³o, ale nie zdarza³o siê to czêsto. Czasem z braku autentycznych sensacji pojawia³y siê konfabulacje. Kr¹¿y³y zatem podejrzenia i legendy na temat
mo¿liwego zwi¹zku kanapy w gabinecie dyrektora Rawy z wizytami naszych starszych
kole¿anek. Mawiano: „Ch³opcy na dywanik,
a dziewczêta pewnikiem na kanapê...”. Przez
pewien czas nasze dziewczyny uwa¿a³y, ¿e
m³ody pan polonista jest œmiertelnie zakochany w „Roœlince” od biologii.
W œcis³ym gronie z kilkoma kolegami zastanawia³em siê, dlaczego „Mucha” tj. Ewa
Muszyñska traci niekiedy ca³e 10 minut podczas przerwy, aby zmusiæ ch³opaków do
opuszczenia mêskiej ³azienki (która wtedy
mieœci³a siê naprzeciwko pokoju nauczycielskiego). Przecie¿ proœciej by³oby w jej przypadku udaæ siê za potrzeb¹ do damskiej toalety na II piêtrze.
Niektórzy z analityków tych zachowañ poczynili rzekomo obserwacje, ¿e po „fakcie”
pani Ewa wychodzi³a jakby smutna, gdy wszyscy dali siê wypêdziæ, zaœ bardziej w humorze,
kiedy jakiœ „jeleñ” zab³¹ka³ siê w œrodku.
Bez wzglêdu na to, jaka by³a prawda, nie
ulega³o w¹tpliwoœci, ¿e „Mucha” wy¿ej oce-

Okie³znaæ ¿ywio³
Przy nieokie³znanym tabunie wybuja³ych
pomys³ów i czynów nerwy mog³y puœciæ zarówno mniej, jak i bardziej odpornym pedagogom.
Pamiêtam reakcjê nauczyciela francuskie-
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padniêciu zmroku przez okno ³azienki. Zawczasu podstawiano pod nie kosz do koszykówki, który znajdowa³ siê na przyszkolnym
boisku. Co pewien czas jakiœ œmia³ek wspina³
siê z zakupionym „szk³em” po sportowej konstrukcji, aby ul¿yæ bliŸnim i dowieœæ swojego
mêstwa. Praktyki te nie by³y jednak powszechne. Amatorom chodzi³o bardziej o wyprowadzenie w pole belfrów i rodziców pe³ni¹cych

koniec okresu.

Ewa Muszyñska („Mucha”) – nauczyciel jêzyka polskiego od 1974 roku

go Tadeusza Jaworskiego na niesforne ¿arty
naszego kolegi Marka Kaczmarczyka.
– Doœæ tego!!! – wykrzykn¹³ „Francuz”, co
naprawdê bardzo rzadko mu siê zdarza³o
– Kaczmarczyk, muszê ciê ukaraæ, choæ tego
nie chcia³em. Koœci zosta³y rzucone! – Wzi¹³
do rêki dziennik, otworzy³ na w³aœciwej stronie. Czekaliœmy najgorszego.
– Stawiam ci do dziennika ocenê niedostateczn¹ za z³e zachowanie. – W tym momencie widzieliœmy na twarzy profesora walkê pedagogicznego obowi¹zku i ³agodnego serca.
Zapad³a cisza.
– A wiêc stawiam ci... trójkê. – Tym sposobem nienajlepszy romanista Marek Kaczmarczyk zarobi³ swoim rozbrykaniem, zamiast
dwói, ocenê pozytywn¹.
Nasz wuefista, Bogdan Trymerski, zas³yn¹³
kiedyœ z niezwyk³ej reakcji na wulgaryzmy pojawiaj¹ce siê w uczniowskich dialogach. Rozgrywaliœmy mecz pi³ki rêcznej na przyszkolnym boisku. Nauczyciel zostawi³ na chwilê
uczniów i uda³ siê do gmachu Liceum. Nas
ponios³y emocje i zaczêliœmy je nieopatrznie
wyra¿aæ w postaci niecenzuralnych okreœleñ.
Nagle Trymerski wybieg³ zdenerwowany
z budynku i widocznie z obawy przed opini¹
publiczn¹ (obok by³ chodnik i ruchliwa ulica)
wydar³ siê na nas najg³oœniej jak tylko móg³:
– Mówi³em, ¿eby uwa¿aæ na jêzyk i nie bluŸniæ do cholery jasnej! Czy nie?! Kultury trochê!
Nie jestem pewien, czy zamiast cholery nie
posz³y w ruch bardziej dosadne okreœlenia.
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nakryty z kufelkiem w d³oni i wybuch³a afera. Chyba ju¿ po roku dzia³alnoœci „akwarium” zniknê³o ze swego miejsca.
Dowodem na mêskoœæ mia³y byæ próby
z alkoholem, do jakich dochodzi³o najczêœciej
na dyskotekach organizowanych kilka razy
do roku. Mocniejsze trunki na ogó³ w postaci
wina „patikano” by³y transportowane po za-

nia³a wypracowania z w¹tkiem erotycznym,
ni¿ te tradycyjnie beznamiêtne. Szybko siê
roznios³o, ¿e „Mucha” „lubi sobie poczytaæ”,
co wykorzystywaliœmy cynicznie przy pracach pisemnych, aby podratowaæ stopnie na

Tadeusz Jaworski („Francuz”) nauczyciel jêzyka francuskiego w latach 1972–
–1979. Zorganizowa³ on w LO w 1974
roku spotkanie z radc¹ pedagogicznym
ambasady Francji Robertem Bourgeois.
S³u¿ba Bezpieczeñstwa podjê³a zaraz
potem inwigilacjê Jaworskiego, któr¹
prowadzi³a w latach 1974–1980 (teczka o kryptonimie „Francuz” – obecnie
w archiwum IPN).
Bezpieka zamierza³a wykorzystaæ
Tadeusza Jaworskiego m. in. do rozpracowywania œrodowiska zbli¿onego do
ambasady Francji. Odmówi³ on kategorycznie wspó³pracy z SB, ale policja polityczna nie dawa³a za wygran¹. Szanta¿,
zastraszanie, wytworzona przez S³u¿bê
bezpieczeñstwa atmosfera osaczenia, nie
pozosta³y – jak wszystko na to wskazuje –
bez wp³ywu na zdrowie T. Jaworskiego.
W 1980 roku musia³ przejœæ na rentê.
Wówczas zakoñczono jego inwigilacjê.

Transakcja wi¹zana
Niektórzy profesorowie potrafili jednak
okie³znaæ uczniowski ¿ywio³ i wykorzystaæ
jego si³ê. Opiekunem sklepiku szkolnego
(mieszcz¹cego siê wtedy na pierwszym piêtrze
vis a vis biblioteki) by³ fizyk Miros³aw Jurzyñski. Zwierzy³ mi siê kiedyœ, ¿e ma k³opoty ze
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lub zim¹ przez zaparowane szyby kiosku nie
by³o nic widaæ. W koñcu ktoœ jednak zosta³
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Bogdan Trymerski nauczyciel wychowania fizycznego w latach 1969–1991
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TOMASZ ULATOWSKI
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Zb. MA£GORZATY SÊKOWSKIEJ

1978/1979. Klasa IIb. W górnym rzêdzie stoj¹ od lewej: Ma³gorzata ¯egliñska, Bo¿ena Zagroba, Ma³gorzata Andrychowska, Dorota Morawska, Jerzy
Tadrzak, Barbara Szymkowska, Tomasz
Ulatowski. W œrodkowym rzêdzie od
lewej: Ma³gorzata Krêpska, Gra¿yna
Urban, El¿bieta Stolarczyk, Ma³gorzata £¹czyñska, Ma³gorzata Sêkowska,
Maria Szymkowska, Bogdan Kowalski,
Ewa Bagiñska, Pawe³ KoŸbia³, Miros³aw Pogorzelski. Siedz¹ od lewej: Anna
Pieñkos, Marzena Chodkowska, Urszula Krukowska, wychowawczyni Marianna Bartosiewicz, Agnieszka Marañska,
Lidia £ada, Lidia Œmieciñska, Jolanta
Wylot. Najni¿ej siedz¹ od lewej: Kazimierz G¹ska, Ewa Roman, Ma³gorzata
Chmieliñska, Marek Kaczmarczyk.

Miros³aw Jurzyñski nauczyciel fizyki
w latach 1976–1983.

sprzeda¿¹ flamastrów i innych artyku³ów
szkolnych.
Niedola szkolnego handlu zbieg³a siê dziw-

zmem, energi¹, pomys³ami? O czym sobie
opowiemy, kiedy spotkamy siê po latach? Jednym siê powiod³o lepiej, innym – gorzej.

nie z „niewyklarowaniem” siê mojej pi¹tki
z fizyki. Z³o¿y³em profesorowi niedwuznaczn¹ propozycjê wystawienia tej¿e oceny
w zamian za kupno paru szkolnych flamastrów. Co tu ukrywaæ – po pewnych oporach
prof. Jurzyñski da³ siê z³amaæ.
Wieœæ o cudownym przemienieniu siê flamastrów w ocenê „bardzo dobr¹” rozesz³a siê

Niektórych ju¿ nie ma wœród ¿ywych.
Nasze tableau…Ewa Bagiñska/¯bikowska
prowadzi dziœ Bibliotekê Pedagogiczn¹
w Przasnyszu. Marek Kaczmarczyk œwietnie
gra³ w siatkê, a teraz jest sprawozdawc¹ sportowym w Canal+ [relacjonowa³ zawody wioœlarskie na olimpiadzie w Atenach – przyp. M.B.].
Ewa Roman posz³a na polonistykê i chyba wyje-

szybko i do gabinetu fizycznego udawali siê
nikczemniekolejni amatorzy wyschniêtych
pisaków. Œrednia ocen z fizyki gwa³townie ros³a, a szkolny sklepik prze¿ywa³ okres niespotykanej do tej pory prosperity. Byæ mo¿e by³a
to pierwsza akcja promocyjno-marketingowa
transakcji wi¹zanej w Polsce komunistycznej?

cha³a za granicê. Pawe³ Suwiñski zwalcza ró¿ne
choroby w Malezji, czyli na koñcu œwiata. Magda Bobiñska/Koper czyni to nieco bli¿ej, prowadz¹c razem z matk¹ aptekê w Przasnyszu.
– No, mo¿e ju¿ dosyæ?! Nie ma co ¿a³owaæ
i rozpamiêtywaæ. Trzeba ¿yæ dalej. Ju¿ czas
zamykaæ! – wyrywa mnie z zamyœlenia g³os
woŸnej, mimowolnej towarzyszki mojej nostalgii przy maturalnym tableau… Sto kilka-

Tysi¹ce marzeñ

1981–2003. Od lewej: Ewa Bagiñska/
¯bikowska, Marek Kaczmarczyk,
Pawe³ Suwiñski, Magdalena Bobiñska/Koper.
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Fot. MARIUSZ BONDARCZUK

„Daleka droga przyjacielu, daleka droga/
Rusza nas wielu ku swoim celom ....” Pobrzmiewaj¹ mi s³owa przeboju sprzed lat, którym krztusi³ siê szkolny radiowêze³. Myœla³em wtedy: ciekawe jak potocz¹ siê nasze losy,
m³odych wilków nabuzowanych entuzja-
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Zb. MARKA KACZMARCZYKA
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naœcie nieprzyzwoicie m³odych twarzy i tysi¹ce tamtych marzeñ, oczywiœcie najwy¿szej próby. Poczu³em szturchniêcie w bok i ch³ód klamki zatrzaskuj¹cych siê za mn¹ szkolnych drzwi.
Przasnysz 2003

Fot. MARIUSZ BONDARCZUK

Zb. LO W PRZASNYSZU

Fot. MARIUSZ BONDARCZUK

