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Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy. 

W tym roku minęła 75 rocznica powstania naszej Szkoły. 

Były plany, przygotowania do uroczystości, ale pokrzyżowała je epidemia i nie udało nam się ich  

zrealizować. Mimo wszystko przekazujemy Wam rocznicową gazetkę, życząc udanej lektury   

i przywołania wspomnień. A naszej starej Szkole z okazji urodzin życzymy najlepszych uczniów,  

zaangażowanych nauczycieli i świetnych zarządców. 
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Historia 

75 lat minęło - historia naszej szkoły 
Historia  Zespołu  Szkół nr 7 im. Szczepana 

Bońkowskiego sięga  1 września 1945 roku, kiedy  

powstała pierwsza szkoła spółdzielcza, potem han-

dlowa, funkcjonującą  przy ul. Szpitalnej nr 5. 

Została ona powołana przez ówczesnego 

ministra oświaty w wyniku starań Warszawskiej 

Rady Okręgowej  Związku Rewizyjnego Spółdzielni 

RP „Społem” i  Związku Gospodarczego  Spółdziel-

ni Spożywców „Społem” . 

Od  1 września 1945 r. rozpoczęły działal-

ność: Państwowa Roczna Szkoła Przysposobienia 

Spółdzielczego i Państwowe Liceum Spółdzielcze. 

W dniu 1 grudnia szkoła przysposobienia liczyła     

15 uczniów, a liceum 55. Szkoły zajmowały 4 po-

mieszczenia w czynszowej kamienicy, która nie 

była przystosowana do ich potrzeb. Sale  mieściły  

się na różnych piętrach, pomieszczenia były cia-

sne, przeszkadzał hałas docierający z ulicy. 

 

Rok szkolny 1945/46 rozpoczął się bez pod-

ręczników i pomocy dydaktycznych. Nie było także 

programów. Nauczyciele sami pisali programy dla 

poszczególnych przedmiotów nauczania, groma-

dzili pomoce, organizowali  pracownię towaroznaw-

stwa i biologii. Ze składek i zbiórek ulicznych po-

wstała biblioteka. Pierwszy zespół nauczycielski 

liczył 7 osób. W obu szkołach przeważała młodzież 

zamiejscowa, z okolic Warszawy. 

 

 

Mimo niezmiernie trudnych warunków loka-

lowych w roku szkolnym 1946/47 udało się zorga-

nizować stołówkę, gabinet  lekarski  i stomatolo-

giczny. 

W  roku następnym w miejsce szkoły przy-

sposobienia powołano Gimnazjum Spółdzielcze dla 

Dorosłych. Łączna liczba uczniów w liceum mło-

dzieżowym i w gimnazjum dla dorosłych wyniosła 

425 osób. 

W 1948 roku powstała filia szkoły przy        

ul. Stawki. Było to Państwowe Liceum Administra-

cyjno – Handlowe I ST. nr 4, liczące 83 uczniów.    

W tym samym roku na potrzeby szkoły przekazano 

kilka dodatkowych pomieszczeń, zwolnionych 

przez  Związek Rewizyjny Spółdzielni RP. 

Pierwszym dyrektorem szkoły, w latach 

1945-49, był Franciszek Zolich. Kolejnym, od 1949 

do 1951 r. Stanisław Godecki, a od 1951 do 1975 

funkcję dyrektora pełnił Stefan Błaszkiewicz. 

W  roku szkolnym 1958/59 nastąpiła kolejna 

reorganizacja szkolnictwa zawodowego i powstały: 

5-letnie Technikum (później od 1967 r.– Liceum) 

Ekonomiczne nr 3, Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

nr 3 oraz  Wydział dla Pracujących. 

Pięciopiętrowa kamienica przy u. Szpitalnej 

nie była przystosowana do potrzeb szkolnictwa. 

Toteż doniosłą datą w historii szkoły stał się wrze-

sień 1964 r., kiedy to otrzymaliśmy nową siedzibę 

przy ul. Chłodnej 36/46. Nowy budynek  jako            

Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego, projekto-

wał inż. Adam Stefanowski. Ówczesny minister 

oświaty wydał zarządzenie nadające szkole imię 

Ludwika Krzywickiego, wybitnego ekonomisty           

i  socjologa. 

 

 
„Ćwicz serce swoje,  
a wykształcisz  
mistrza, który się  
nigdy nie pomyli.  
A jeśli omyłkę popełni 
i dozna zawodu, 
 to błędu swego  
ani powstydzisz się,  
ani pożałujesz.”  

L. Krzywicki 

 
 
Ludwik Krzywicki  
w 1923 roku  

Kamienica 

przy ulicy 

Szpitalnej 5 - 

1939r.  

 Fragment z Kroniki szkoły 
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Liceum stało się jednym z czterech w Pol-

sce, które kształciło techników ekonomistów o spe-

cjalności ekonomika i  organizacja przedsiębiorstw, 

zapewniając im szeroki profil przygotowania zawo-

dowego. 

W 1975 roku dyrektorem szkoły został Hen-

ryk Mrowiec i pełnił tę funkcję do 1982 roku. 

W roku szkolnym 1978/79 z istniejących 

szkół powołano Zespół Szkół Ekonomicznych nr 7. 

Obejmował on: Liceum Ekonomiczne nr 3, Police-

alne Studium Ekonomiczne nr 5 (utworzone            

w 1976 r.) oraz Wydział dla Pracujących, który zli-

kwidowano w 1982 r. 

Od  roku 1984 do 1995 istniała Zasadnicza 

Szkoła Zawodowa, kształcąca w kierunku sprze-

dawca oraz ekspedient pocztowy. Nawiązano 

wówczas współpracę z RSW Prasa - Książka -

Ruch, WSS „Społem ” oraz  Urzędem Wymiany 

Poczty z Zagranicą. 

W latach 1982-88 dyrektorem szkoły była 

Jadwiga Kotlińska, a od 1988  do 2012 roku Barba-

ra Antczak. 

W 1989 roku Zespołowi Szkół Ekonomicz-

nych nr 7 nadano imię Szczepana Bońkowskiego – 

znanego pedagoga, działacza PPS w okresie mię-

dzywojennym oraz wieloletniego dyrektora gimna-

zjum im. Roeslerów. 

W roku szkolnym 1993/94 wprowadzono       

w szkole kolejne zmiany. Powstała wtedy nowa 

szkoła – Liceum Handlowe nr 5, kształcące w za-

wodzie technik handlowiec. Natomiast w Liceum 

Ekonomicznym wprowadzono dwie nowe specjal-

ności: eksploatacja pocztowo - telekomunikacyjna 

oraz technik ekonomista o specjalności ekonomika            

i organizacja przedsiębiorstw. 

Szkoła w  latach  90-tych nawiązała współ-

pracę ze szkołami w Holandii,  Finlandii, Niem-

czech, czego konsekwencją były zagraniczne, 

czterotygodniowe praktyki młodzieży. W zawodzie 

technik handlowiec, rozpoczęto prace nad  przysto-

sowaniem do naszych potrzeb holenderskich pro-

gramów nauczania. Ministerstwo Edukacji Narodo-

wej wytypowało szkołę (jako jedyną w Polsce) do 

opracowania koncepcji kształcenia z wykorzysta-

niem doświadczeń holenderskich. 

Zarówno dobór kadry pedagogicznej, jak         

i dbałość o właściwe wyposażenie szkoły , dopro-

wadziło do zajęcia  czołowej pozycji na rynku edu-

kacyjnym wśród 12 szkół ekonomicznych                 

w Warszawie. 

W szkole uruchomiono pracownię zwaną 

Biurem Ćwiczeń, w którym młodzież, w sposób sy-

mulacyjny, zakładała i prowadziła działalność okre-

ślonej  przez siebie firmy handlowej, pracownie wy-

stawiennictwa,  reklamy i marketingu, ekonomiki 

handlu. W 1998 zainstalowano Internet. Szkoła 

nawiązała współpracę ze Szkołą Główną Handlo-

wą, Uniwersytetem Warszawskim, Szkołą Główną 

Gospodarstwa Wiejskiego, Akademią Wychowania 

Fizycznego, Akademią Obrony Narodowej, Uniwer-

sytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uczel-

nią Łazarskiego, Trybunałem Konstytucyjnym, Biu-

rem Bezpieczeństwa Narodowego, Instytutem      

Pamięci Narodowej. 

 W 2002 roku nastąpiła zmiana nazwy Zespołu 

Szkół Ekonomicznych nr 7 na Zespół Szkół nr 7. 

Zostało wtedy utworzone CXXV Liceum Ogólno-

kształcące, które w 2005 roku otrzymało imię Wal-

demara Milewicza – dziennikarza  telewizyjnego, 

reportera,  korespondenta wojennego, który zginął  

tragicznie   w maju 2004 r. w Iraku. 

 W 2006 roku odbyła się  uroczystość przeka-

zanie CXXV LO  sztandaru ufundowanego przez 

TVP S.A. Zespól Szkól odznaczono medalem 

„Zasłużony dla Warszawy”. 

Szczepan Bońkowski 
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W 2004 roku nastąpiła zmiana nazwy Techni-

kum Ekonomiczne nr 3 na Technikum nr 3 i wpro-

wadzono nowy kierunek kształcenia  w zawodzie 

technik hotelarz. 

W 2005 r. zamknięto Policealne Studium Eko-

nomiczne nr 5 oraz Liceum Handlowe nr 5. 

 Obecnie w skład Zespołu Szkól nr 7, którego  

dyrektorem jest Jerzy Soliński, wchodzi : 

- CXXV LO im . Waldemara Milewicza.  

Szkoła ta, od 2002 r. kształciła  młodzież na 

kierunkach: informatycznym, dziennikarskim, me-

nadżerskim, stosunków międzynarodowych,  pu-

blic relations, lingwistycznym, iberoamerykań-

skim, promocji zdrowia, a w chwili obecnej woj-

skowym, ratownictwa medycznego i językowo-

turystycznym. 

- Technikum nr 3 im. Ludwika Krzywickiego, 

które obecnie kształci na kierunkach: technik eko-

nomista, technik obsługi turystycznej i technik lo-

gistyk. 

 Młodzież naszej szkoły corocznie bierze udział 

w przedmiotowych konkursach wiedzy, olimpia-

dach, zawodach sportowych.  

  

Do ważnych osiągnięć 

szkoły należy zaliczyć suk-

ces Technikum - w rankin-

gu Perspektyw 2020r. zna-

leźliśmy się na 4 miejscu 

wśród najlepszych szkół 

zawodowych w Warsza-

wie.  

 W ZS nr 7 kształci się 

obecnie ok. 700 uczniów w 28 oddziałach.  

15 z nich to oddziały liceum, 13 technikum. Szko-

ła organizuje dla nich obozy integracyjne, wyjazdy 

turystyczne, obozy szkoleniowe dla uczniów klas 

wojskowych oraz imprezy sportowe. 

  Na przestrzeni wielu lat w murach  

naszej szkoły gościliśmy  m.in. Pawła Piskorskie-

go, Marka Borowskiego, Annę Radziwiłł,  

Aleksandra Szczygłło, ks. bp. Piotra Jareckiego, 

Jerzego Owsiaka (absolwenta naszej szkoły),  

Janusza Kręcikija, Lecha Baryckiego, Dorotę 

Rabczewską, Mirosława Hermaszewskiego, 

przedstawicieli wojska, władz miasta, różnych  

instytucji, zaprzyjaźnionych dyrektorów szkół,  

nauczycieli i uczniów przybywających na konkur-

sy. 

Jolanta Żach 

 

Magia wspomnień 
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Wywiad 

 „Staram się zawsze myśleć pozytywnie...” 

 Rozmowa z Dyrektorem -  Panem Jerzym Solińskim 

- Jak długo pracuje Pan w naszej szkole i kiedy objął 

Pan stanowisko dyrektora? 

- W szkole pracuję od 2001, najpierw jako nauczyciel 

języka niemieckiego, z czasem jeszcze hiszpańskiego. 

Stanowisko dyrektora objąłem w 2018 roku. 

- Jakie istotne zmiany w Pana pracy nastąpiły od jej 

początku do dziś? 

- Przede wszystkim zmieniła się jakość kształcenia. Od 

2019 nasze technikum uzyskało Złotą Tarczę. Złotą Tar-

czę uzyskuje 50 najlepszych techników na terenie całej 

Polski. Po drugie uzyskaliśmy nagrodę prezydenta War-

szawy jako jedno z 5 najlepszych techników w Warsza-

wie. Zmiany dotknęły także wnętrza szkoły, mamy no-

we klatki schodowe, podłogi oraz coraz więcej wyre-

montowanych sal.  Uczymy także nowego zawodu w 

technikum, jest nim technik logistyk. Jako jedyna szkoła 

w Warszawie mamy pozwolenie od Ministerstwa Obro-

ny Narodowej na prowadzenie certyfikowanych oddzia-

łów przygotowania wojskowego. 

- Jaka jest przyszłość klas wojskowych, czy będą  

w nich wprowadzane jakieś zmiany? 

- Nie jest specjalistą w tym temacie. Na pewno będzie-

my wnioskować o kolejną edycję oddziałów przygoto-

wania wojskowego. W naszym interesie jest dokończe-

nie programu certyfikacji dla starszych roczników. 

Szkoła stara się zapewnić wszelkie pomoce dydaktycz-

ne oraz zajęcia, mające na celu jak najlepsze przygoto-

wanie do wojskowej przyszłości. 

- Jaki wpływ wywarło wprowadzenie klas wojsko-

wych na uczniów klas cywilnych? 

- Klasy wojskowe są u nas od 15 lat i przez ten czas po-

zostali uczniowie zdążyli do tego przywyknąć. Mam 

nadzieję, że macie ze sobą dobry kontakt. Dla mnie ro-

dzaj klasy nie ma znaczenia, mundurowa czy cywilna, 

czy nosicie mundur, czy zwykle dżinsy - uczeń to 

uczeń.  

Klasy wojskowe mają wpływ na funkcjonowanie szko-

ły, ponieważ mają swoje obowiązki. Raz w miesiącu 

muszą odbyć szkolenie poligonowe, co powoduje zmia-

nę planu lekcji dla wszystkich klas. Natomiast klasy 

niemundurowe korzystają z prestiżu oraz z pozytywne-

go rozgłosu, który z kolei dają klasy mundurowe. To 

głównie was widać na zewnątrz, to o was się najwięcej 

mówi. Wszyscy na tym korzystają. Chciałbym, żeby 

trochę się to wyrównało, powoli zaczyna się tak dziać 

np. w zeszłym roku poziom technikum bardzo mocno 

wzrósł. Reasumując wy jako klasy mundurowe jesteście 

dobrzy w swoim fachu, a technikum w swoim. Klasy 

techniczne robią, co mogą, żeby podnieść poziom  

szkoły, na przykład zdają w 100% egzaminy zawodowe. 
 

- Jakie wzloty i upadki miało ZS7? 

- Jak zawsze w życiu były zarówno wzloty jak i upadki, 

jednak staram się zawsze myśleć pozytywnie 

i puszczać porażki w niepamięć. Nawet gdy mieliśmy 

niepowodzenia, zawsze wyciągaliśmy z tego wnioski. 

Jestem tym typem człowieka, dla którego szklanka jest 

zawsze do połowy pełna. 

- Zawsze podchodzi Pan do życia tak optymistycz-

nie? 

Zdecydowanie tak. 

Chciałbym, żeby jakość 

kształcenia cały czas się 

podnosiła.  

Im wyniki są wyższe, 

tym szkoła cieszy się 

większym zainteresowa-

niem. 

Dyrektor szkoły naj-

chętniej nagradzałby  

i chwalił, lecz muszę 

czasem przeprowadzić 

niemiłą rozmowę.  
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Wywiad 

 

- Jakie zmiany chciałby Pan wprowadzić w naszej 

szkole? 

- Chciałbym, żeby jakość kształcenia cały czas się pod-

nosiła. Przekłada się to potem na przyjmowanie do 

szkoły uczniów klas pierwszych. Im wyniki są wyższe, 

tym szkoła cieszy się większym zainteresowaniem. 

- W jakim kierunku powinna zmierzać edukacja w 

tych niełatwych dla każdego czasach? 

- Widzieliśmy wiele niedociągnięć, wiele błędów. Za-

istniała sytuacja powinna motywować nauczycieli do 

udoskonalania swojego warsztatu, związanego z obsłu-

giwaniem wszelkich platform i możliwości, które daje 

Internet. Chciałbym, aby do młodzieży wróciła potrze-

ba nauki, aby każdy młody człowiek, idący do szkoły 

średniej wiedział, że wkład pracy włożony w kształce-

nie się będzie miał przełożenie na jego dalszą przy-

szłość. 

- Jakie największe trudności spotkały Pana jako dy-

rektora? 

- Czasami zdarza się tak, że nie da się pogodzić bycia 

dyrektorem z jednoczesnym byciem kolegą  

w pracy - to jest trudne. Dyrektor szkoły najchętniej 

nagradzałby i chwalił, lecz muszę czasem przeprowa-

dzić niemiłą rozmowę. Oprócz tego zadowolić każdą ze 

stron. Z jednej strony jesteście wy, z drugiej wasi rodzi-

ce, zaś z trzeciej nauczyciele i każdy oczekuje czegoś 

innego. Zawsze staram się, żeby każda z tych stron była 

chociaż trochę zadowolona. 

- Czy praca w szkole była Pana marzeniem? 

- Zdecydowanie tak, ale nie na stanowisku dyrektora. 

Jakoś nigdy mnie do tego nie ciągnęło. 

- Dlaczego chciał Pan realizować się jako nauczyciel 

języków? I dlaczego wybrał Pan właśnie niemiecki             

i hiszpański? 

- W liceum miałem język niemiecki i nie pamiętam, 

żebym musiał się go specjalnie uczyć. Bardzo łatwo 

wchodził mi do głowy. To sprawiło, że dostałem się na 

filologię germańską. Pracując już jako nauczyciel,         

dostałem propozycję udziału w programie organizowa-

nym przez ambasadę krajów Ameryki Południowej                 

i ambasadę Hiszpanii dla nauczycieli innego języka, 

którzy chcieliby w przyszłości uczyć języka hiszpań-

skiego. I od tego zaczęła się moja przygoda z hiszpań-

skim. Potem studia wyższe, magisterskie, no i tak już 

zostałem z tym językiem. 

- Co sprawia Panu w pracy największą satysfakcję? 

- Kiedy widzę, jak uczniowie komunikują się ze sobą   

w języku obcym. Jeśli widzę choć jedną taką osobę, to 

wiem, że czas poświęcony na nauczanie nie został 

zmarnowany. 

- Czy były takie momenty, w których chciał Pan zre-

zygnować z pracy w szkole? 

- Jako nauczyciel nie, jako dyrektor tak. Nie chciałbym 

się nad tym rozwodzić. Bywało lepiej i bywało gorzej. 

- Które z obowiązków dyrektora są najbardziej wy-

magające? 

- Organizacja pracy szkoły. Wszystko to, co dzieje się 

w lipcu i sierpniu. Trzeba tę szkołę jakoś zorganizować 

i wszystkich pomieścić. Jest także dużo dokumentacji 

do przygotowania. 

- Czym się Pan interesuje poza pracą w szkole? 

- Najbardziej historią Rosji i początkiem XX w. oraz 

życiem ostatnich carów z rodziny Romanowów. Poza 

tym lubię politykę. Oprócz tego wyjazdy kempingowe. 

Z racji tego, że mieszkam na wsi zajmuję się też ogro-

dem i hodowlą zwierząt. 

- Jakim był Pan uczniem? Z jaką miną Pana rodzice 

wracali z wywiadówek? 

- Częściej to mama chodziła na wywiadówki. Chociaż 

wolałem, kiedy chodził tata - po powrocie do domu                

o wszystkim zapominał. Właściwie nie było powodu  

do niepokoju. Byłem zawsze tą osobą, którą intereso-

wała zawartość następnej strony w podręczniku. Raczej 

nie miałem problemów z nauką. 

 Roksolana Kolosovska i Damian Markowski 

 Jerzy Soliński z absolwentami - Agnieszką Gryglewicz i Patrykiem 
Skowronem 

Roksolana i Damian z Panem Dyrektorem 
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Rozmowa z wicedyrektorem 

Panią Haliną Gramburg - Wiśniowolską 

o tym, jak długo można wytrzymać w szkole... 

 

 Pani Halina Gramburg – Wisniowolska z naszą szkołą związana jest od 1988r. Pomyślelibyście? Nigdy.  

Jest nauczycielką, która pracuje w naszej szkole najdłużej ze wszystkich. Zna ją od tzw. podszewki.  

Na jej oczach dokonywały się zmiany. Te duże, niezależne od szkoły i te mniejsze. Chyba nie będzie nadużyciem, 

jeśli powiemy, że kulturowe i społeczne. Trzeba naprawdę lubić swoją pracę, żeby nie zmieniać jej przez tyle lat. 

Trzeba tez lubić młodzież, żeby mieć ciągle siłę na pracę z nią.  Niektórzy chyba jednak są do tego stworzeni.  

Mają osobowość, styl, metody, a przede wszystkim tak ważny język porozumiewania się. Przekonaliśmy się o tym 

podczas rozmowy z Panią - było i zabawnie, i poważnie, konkretnie i na luzie. Przeczytajcie, czego się dowiedzieli-

śmy. 

- Mamy do Pani parę pytań związanych ze szkołą, 

naszym środowiskiem, Pani osobą. Pytania te będą 

zamieszczone w gazetce szkolnej. 

- Mam nadzieję, że odpowiedzi również się tam znajdą. 

- Oczywiście. Otóż... (Doprowadzamy się do porządku) 

Ma Pani wykształcenie ekonomiczne, mogłaby Pani 

pracować w wielu miejscach - w firmach, urzędach, 

bankach. Dlaczego zdecydowała się Pani zostać nau-

czycielem? 

- To jak zwykle w takich wypadkach był przypadek 

i sytuacja rodzinna. Rzeczywiście, bezpośrednio po stu-

diach pracowałam przez kilka lat w największej drukar-

ni w Polsce, ale potem przyszły dzieci i po pewnym cza-

sie pojawił się problem "co z nimi zrobić?  jak im za-

pewnić opiekę?". Pójście do pracy w szkole, gdzie jest 

teoretycznie, tak jak wszyscy myślą, 18 godzin pracy w 

tygodniu i całkiem dużo wakacji wydawało się bardzo 

dobrym pomysłem. Z czasem okazało się, że tyle wolne-

go to tylko teoria. W praktyce wyglądało to troszeczkę 

inaczej. Planowałam zostać - rok, dwa lub trzy, a zosta-

łam kilka - kilkanaście - kilka... dziesiąt. 

- Jakie były Pani pierwsze kroki w zawodzie? Czy 

nasza szkoła była pierwszą, w której zaczęła Pani 

pracę? 

 - Nie, przez rok pracowałam w Centrum Kształcenia 

Ustawicznego, dopiero po roku przyszłam na Chłodną, 

zaczęłam pracować i już tu już zostałam. 

- Kto był Pani pierwszym dyrektorem i jak go Pani 

wspomina? 

- To była Pani. Nie chcę przekręcić nazwiska, więc go 

nie podam. Wolę przejść do tego dyrektora tu,   

z którym byłam dłużej związana. Tak się złożyło,  

że pani dyrektor Barbara Antczak, zaczęła być dyrekto-

rem tej szkoły w tym samym roku co ja nauczycielem, 

więc obydwie zaczęłyśmy karierę na nowych stanowi-

skach w tej samej szkole. Jak ją wspominam, tak? Mu-

szę powiedzieć, że pani dyr. Barbara Antczak, z wy-

kształcenia zresztą też ekonomistka, traktowała tę szkołę 

jak dużą, specyficzną firmę. Była doskonałym menadże-

rem, doskonale potrafiła zorganizować pracę szkoły. 

Nie bała się wyzwań ani trudnych decyzji, bardzo dużo 

dla szkoły zrobiła, nawiązała wiele kontaktów. Szkoła 

była naprawdę znana w całej Warszawie. 

- Czy pamięta Pani swoją pierwsza przeprowadzoną 

lekcję? 

- Oczywiście! 

- Jaka ona była? 

- Przede wszystkim bardzo długa... Moja pierwsza lek-

cja, to była od razu lekcja z klasą maturalną. Może nie 

powinnam tego mówić, ale byłam przerażona. Jak we-

szłam do klasy, poczułam te dwadzieścia parę par oczu 

wpatrzonych we mnie. Byłam dla nich nowym nauczy-

cielem, myślałam sobie wtedy "Jak ja przeżyję te  

45 minut? Czy będę w stanie ich zainteresować? Czy 

zdobędę ich uwagę...?". To było naprawdę bardzo trud-

ne 45 minut. Dzwonek powitałam z taką samą ulgą, jak 

wy, kiedy was się pyta całą lekcję. 

 - A propos uczniów, jaka była Pani pierwsza klasa 

wychowawcza? 

- Miałam to szczęście, że wszystkie moje klasy były 

bardzo fajne. To były klasy, z którymi udawało mi się 

nawiązywać bardzo dobry kontakt, zresztą najlepiej 

świadczy o tym fakt, że jeszcze bardzo długo po skoń-

czeniu przez nich szkoły, spotykaliśmy się już na grun-

cie całkowicie prywatnym, a nawet jeden z uczniów, 

który w tej chwili ma już sam dorosłe dzieci, ilekroć 

przechodzi obok szkoły, to zawsze zajrzy tu, aby ze mną 

porozmawiać, co jest bardzo miłe.  



9 

Wywiad 

Bardzo dużo rzeczy robiłam ze swoimi klasami.  

To była nie tylko nauka np. hodowaliśmy rybki, zbiera-

liśmy breloczki... nie wszystko z jedną klasą, a z różny-

mi... mieliśmy prawie 400 breloczków, które były 

ozdobą sali. Mało tego, kiedyś odnowiliśmy z klasą 

salę. Cały weekend poświęciliśmy na to, aby ją pomalo-

wać. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Czy poza tymi świetnymi chwilami miała Pani ja-

kieś inne zdarzenia, które utkwiły Pani w pamięci? 

- Mam to do siebie, że złe wspomnienia po prostu wy-

pieram ze swojej pamięci. Wolę pamiętać tylko to, co 

było dobre, przyjemne, wesołe. Pamiętam na przykład 

ucznia, który ściągał wszystko. Miał to już chyba we 

krwi. Nawet na sprawdzianie od kolegi ściągał nazwi-

sko, którym podpisywał swoją pracę - to było nazwisko 

kolegi na jego pracy...  

- Podobno każdy nauczyciel ma swoich ulubieńców. 

Czy miała Pani takich uczniów, którzy szczególnie 

utkwili Pani w pamięci, ot choćby absolwenci, któ-

rzy zostali wcześniej przez Panią wspomniani? 

- Staram się nie faworyzować uczniów. Pamięta się 

uczniów w jakimś sensie wybitnych, bardzo zdolnych, 

bardzo dobrych. Pamiętam tych, z którymi brałam 

udział w różnego rodzaju olimpiadach, z którymi wy-

grywaliśmy ogólnopolskie konkursy. Pamiętam rów-

nież tych, którzy dali się we znaki z różnych powodów. 

Na przykład ucznia, który... (*straszliwa zbrodnia, nie 

możemy o niej powiedzieć*) ...odważny człowiek. Za-

reagowałam ostro, to było na początku roku szkolnego, 

ale później bardzo się zaprzyjaźniliśmy.  

- Nawiązując do tego niezbyt dobrego zachowania, 

skoro obserwuje Pani tę szkołę od lat, jak bardzo się 

ona zmieniła? 

- Skupię się raczej na zmianach mentalnych wśród 

uczniów i nauczycieli, niż na zmianach organizacyj-

nych, gdyż uważam to za coś bardziej wartego uwagi. 

Przede wszystkim zmienili się nauczyciele - są bardziej 

tolerancyjni, partnerscy, a przynajmniej tacy są ci now-

szej daty. Natomiast uczniowie zmienili się bardzo. To 

oczywiście jest konsekwencją zmiany całego otoczenia. 

Kiedyś wasi koledzy, którzy teraz mogą być waszymi 

rodzicami, nie mieli dostępu do Internetu, komputery 

były o wiele rzadsze niż dziś, nie mieli laptopów czy 

telefonów, przez co nie mieli takiego problemu z poli-

czeniem dziesięciu procent od czterdziestu, w przeci-

wieństwie do dzisiejszej młodzieży.  

Kiedyś nastolatkowie byli o wiele bardziej zdyscyplino-

wani. Dzisiejsza młodzież jest nastawiona na "branie". 

Internet i to, co w nim się pokazuje, staje się dla was 

wyrocznią. Dawniej młodzież miała silniejsze kontakty 

między sobą i z nauczycielami, było o czym rozma-

wiać. To jest to, czego najbardziej  w szkole brakuje. 

Szkoła nie była tylko miejscem nauki. Nie wiem, czy 

jesteście w stanie sobie to w ogóle wyobrazić, ale kie-

dyś w szkole były dyskoteki. Uczniowie woleli przyjść 

w sobotę do szkoły na dyskotekę, niż pójść gdzieś do 

kawiarni. My się tu nie tylko uczyliśmy, ale również 

bardzo fajnie bawiliśmy. Dzisiaj, żeby znaleźć chętnych 

uczniów, aby wzięli w czymś udział, trzeba szukać po 

różnych klasach pojedynczych jednostek. Kiedyś było 

na odwrót, bo prawie zawsze wszyscy się zgłaszali 

 i trzeba było wybierać spośród chętnych. Tego mi naj-

bardziej brakuje. 

- Ma Pani na myśli to, że młodzież ma coraz mniej 

czasu przez technologię? 

- To pierwsza sprawa, młodzi ludzie wolą grać w gry, 

które poza zręcznością w dłoniach, nic nie wyrabiają. 

Druga jest taka, że wystarczy przejść się korytarzem, 

aby zobaczyć, że młodzież rozmawiająca ze sobą jest 

ewenementem. Zanika komunikacja interpersonalna 

między młodymi ludźmi. 

Pani Halina Gramburg - Wiśniowolska z wychowankami, 2000 

Z klasą wychowawczą 1995 - 1999 
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- Czy kiedykolwiek myślała Pani o zmianie zawodu 

czy pracy? I czy wciąż odczuwa Pani satysfakcję 

związaną z nauczaniem? 

- Szczerze, nie chcę, aby to zabrzmiało bardzo górno-

lotnie, ale nie, nie myślałam o zmianie pracy. Napraw-

dę lubię to robić, czego najlepszym dowodem jest to, że 

tyle lat tu pracuję. 

- Bardzo dużo czerpię z kontaktu z młodzieżą. Mło-

dzież uczy mnie takiego "luzu", a przede wszystkim 

innego spojrzenia na świat, nie zasadniczego. Na przy-

kład wiem, co oznacza SMS "B4.16, AOCB". 

- Nawet my tego chyba nie wiemy. Mogłaby Pani ten 

szyfr rozwinąć? 

- "Bądź o szesnastej, a o co biega?" 

- Mhmmm... młodzież ma dzisiaj jeszcze dziwniejsze 

skrótowce. 

- To prawda. Kiedyś mnie rozbawił taki skrót "SWP".

(Nie wiemy, jak opisać nasze zakłopotanie.)  

Widzicie, jeszcze was potrafię czymś zagiąć i nie mam 

tu na myśli ekonomii… SWP to "Starzy W Pokoju". 

Gdybym nie uczyła w szkole, nie znałabym tych powie-

dzeń. Młodzież jednak potrafi dać radość i żywioło-

wość, choć to już coraz bardziej przygasa. Wymuszacie 

też na mnie ciągłe zmienianie się, plastyczność i chęć 

do adaptacji, również pod względem nauczania, które w 

moim przypadku kilkanaście lat temu było inne. Sposób 

nauczania się zmienia, a przynajmniej powinien według 

mnie. 

- Jakie sytuacje w szkole są dla Pani szczególnie 

trudne? 

- Kiedy widzę, że uczeń ma problem, niekoniecznie 

związany z nauką, z którym nie potrafi sobie poradzić, 

a ja nie potrafię do niego dotrzeć, żeby mu pomóc. Ta-

kie akty są dla mnie szczególnie trudne.  

- Ma Pani na myśli taką sytuację, kiedy widzi Pani 

problem, ale nie jest w stanie pomóc merytorycznie? 

- Otóż nie, bardziej to, że uczeń się zamyka i nie chce 

dać sobie pomóc. Przestał być aktywny, czy zamknął 

się w sobie, a ja nie jestem w stanie do niego dotrzeć                 

i mu pomóc. 

- Co motywuje Panią do codziennej pracy? 

- Moje inspiracje? Po pierwsze to, żeby praca sprawiała 

mi satysfakcję oraz aby uczniowie chcieli ze mną pra-

cować. Staram się po prostu, aby ta sympatia była obu-

stronna. Nie wspominając o tym, że uczę ekonomii, 

więc między innymi uczę was tego, co się dzieje w na-

szej gospodarce. Przyznam, że bycie na bieżąco z naszą 

gospodarką jest ogromnym wyzwaniem, ale może nie 

jest aż tak trudne, jak wyjaśnienie tych mechanizmów 

uczniom tak, aby chcieli tego słuchać i jeszcze na doda-

tek, aby mówić językiem dla nich zrozumiałych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Co mogłaby Pani doradzić nauczycielom, którzy 

dopiero stawiają swoje pierwsze kroki w zawodzie? 

- To chyba najtrudniejsze pytanie dla mnie, gdyż nie 

chciałabym wypaść zbyt mentorsko i dojrzale. Przede 

wszystkim to, aby postarali się budować swój autorytet 

od samego początku. Autorytet budowany na rzetelnej 

wiedzy, empatii i serdeczności oraz jasno sprecyzowa-

nych wymaganiach. Ważne jest także pokazanie konse-

kwencji, zarówno pod względem nauczania jak i zacho-

wania. 

- Czy praca nauczyciela jest męcząca? 

- Zgadzam się. Głównie psychicznie. 

- Jaki jest Pani sposób na relaks? 

- Bardzo lubię czytać, co można już określić jako  

element staroświecki, tym bardziej, że ja lubię czytać 

książki papierowe. 

- Papierowe...?!? 

- No, po prostu muszę słyszeć szelest przewracania kar-

tek. Bardzo lubię siedzieć z kawą w fotelu. To jest mój 

numer jeden. Poza tym mam też małe wnuki i zajmuję 

się nimi. One również dają mi dużo energii. 

- Dzisiaj czytanie papierowych książek jest czymś… 

 - ...passe? 

- To też, ale można to nazwać nawet hipsterstwem. 

- Nie opłaca się przyznawać do czytania? 

- ...Też… dzisiaj czytanie jest czymś, co bardzo wy-

różnia… 

- Wydaje mi się, że młodzi ludzie nie wiedzą, jak 

wszelka literatura rozwija. Ja czytam bardzo dużo róż-

nych gatunków, od kryminałów, przez science fiction 

aż po biografie.  

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/20 
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Książki uczą słownictwa, innych sposobów wypowiada-

nie się, elokwencji, co przydaje się w pracy nauczyciel-

skiej. Na przykład ostatnio zaskoczyłam pierwszoklasi-

stów tym, że pamiętam nadal, dlaczego Hefajstos był 

kulawy. 

- To my takich rzeczy nie pamiętamy. My pamięta-

my, jak rozwinąć skrót BLOS czy to, że rosomak to 

karabin, ale mity greckie to dla nas odległy temat. 

- Zeus zrzucił Hefajstosa z Olimpu. Leciał 9 dni i 9 no-

cy, a jak spadł, to uszkodził sobie nogę.  

- Co jeszcze lubi Pani robić w wolnym czasie? 

- Lubię również wszelkiego rodzaju nowinki kulinarne. 

Może nie jestem profesjonalistką, ale nie lubię tradycyj-

nego gotowania, zawsze na spotkaniu u mnie musi być 

"jakiś wynalazek", jak mówi moja rodzina. 

- Ma Pani jakiś główny kierunek kulinarny? 

- Definitywnie nie, gdyż jestem otwarta na wszelkiego 

rodzaju zaskoczenia, na przykład ostatnio znalazłam 

przepis na całkowicie zielone ciasto. Nie było to łatwe 

zadanie, ale już jestem w fazie przygotowań. Kiedyś 

bardzo angażowałam się w sport. Wyczynowo trenowa-

łam do tego stopnia, że byłam wicemistrzynią Polski  

w wioślarstwie oraz reprezentowałam swoją uczelnię w 

siatkówce, lecz po wypadku sport musiał stać się tylko 

wspomnieniem. 

 - Jest Pani zaskakująco wszechstronna – literatura, 

gotowanie, wioślarstwo, siatkówka itd. 

- Wioślarstwo zaczęłam trenować właściwie przypad-

kiem, chciałam zrobić na złość moim rodzicom, w tam-

tym klubie trenował bardzo przystojny chłopak. Wio-

ślarstwo jest obecne nawet dziś, chociażby na siłow-

niach, gdzie są te imitacje wioseł, jednak ta prawdziwa 

aktywność jest przyjemniejsza. 

- Ale to trzeba założyć kapok, można się przez przy-

padek zmoczyć... 

- Kiedyś wystarczyło pokazać, że się umie pływać i nie 

trzeba było żadnego kapoka, a dziś każdy musi dostać 

jeden na przydział. Ale powiem wam, że taka przyjem-

ność jest, gdy się płynie Wisłą czy jeziorem w łódce,  

że nie da się tego opisać. 

- Nic tylko książkę wyjąć. 

- Tylko trzeba wtedy wynająć kogoś do wiosłowania. 

- Ja na przykład mam trochę doświadczenia w kaja-

karstwie.   

- Nie wiem, jak jest dziś, ale kiedyś kajakarze i wiośla-

rze bardzo ze sobą rywalizowali. Kajakarze mówili,  

że płyną do przodu, a nie jak my, tyłem, jak jacyś pomy-

leńcy. Za to my im odpowiadaliśmy,  

że przynajmniej nie machamy wiosłami, jak jakimiś 

wiatrakami. 

Oliwier Kupisiński, Igor Borzęcki 2 Lag 

d

Wywiad 

Z życia szkoły…. 
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Rozmowa z Panią Agnieszką Juźwik 

– wicedyrektorem szkoły 

Wywiad 

- Jest Pani wicedyrektorem 

szkoły. Czy to funkcja z du-

żym zakresem obowiązków? 

Jakie one są? 

- Wicedyrektor ma wiele obo-

wiązków, jest przełożonym 

wszystkich pracowników peda-

gogicznych, administracyjno-

biurowych i obsługi szkoły. Wszystkie powierzone 

czynności wypełnia w imieniu dyrektora szkoły, a w 

czasie jego nieobecności zastępuje go i przejmuje 

wszystkie czynności przysługujące dyrektorowi. Wice-

dyrektor współpracuje także z pedagogami, nauczycie-

lami oraz wychowawcami klas, organizuje zastępstwa 

za nieobecnych nauczycieli, a przede wszystkim jest 

również nauczycielem i prowadzi zajęcia dydaktyczne. 

- Jakie były Pani początki związane z naszą szkołą? 

Czy to była Pani pierwsza praca? 

- Tak, to była moja pierwsza praca. Pojawiłam się w 

szkole 1 września 2000r. i do tej pory pracuję w tej jed-

nej, jedynej szkole. Na początku, jak w każdej pracy, 

nie było łatwo. Jestem nauczycielem przedmiotów za-

wodowych, nie mam jednego podręcznika, na podsta-

wie którego uczę, tak, jak to jest w przypadku przed-

miotów ogólnokształcących. Muszę szukać materiałów 

w wielu publikacjach. Na początku swojej pracy uczy-

łam statystyki, marketingu, ekonomiki handlu i ekono-

miki przedsiębiorstw, kultury zawodu – to wymagało 

dużego zaangażowania i poświęcenia czasu. Bezpośred-

nio po studiach trudno się zorganizować i stworzyć 

własny warsztat pracy, ale z czasem nabiera się do-

świadczenia i już jest łatwiej. 

- Czy młodzież z pierwszych klas, w których Pani 

uczyła i dzisiejsza różni się od siebie? 

- Jak przyszłam do pracy, dostałam wychowawstwo w 

pierwszej klasie pięcioletniego technikum. Ta pierwsza 

klasa znacznie różniła się od dzisiejszych pierwszych 

klas. Przychodziła tu młodzież z bardzo dużym poten-

cjałem intelektualnym, uczniowie ze średnią 4,0 i po-

wyżej, którym zależało na nauce. Wydaje mi się, że 

obecnie uczniowie zapomnieli, że istnieją szkoły bran-

żowe. 

- Nauczyciel to ciągły obserwator. Jaki jest według 

Pani typowy uczeń? 

- Chciałabym, aby typowy uczeń odznaczał się wysoką 

kulturą osobistą, aby mówił na korytarzu „dzień dobry” 

każdemu i przez cały okres kształcenia, a nie tylko wte-

dy, kiedy go nauczyciel uczy. Chciałabym również, aby 

uczennica, wyglądała jak uczennica.  Jak wchodzę na 

lekcję, często mam wrażenie, że uczennica pomyliła 

miejsca pobytu. Zastanawiam się czasami czy przyje-

chała z dyskoteki, czy dopiero na tę dyskotekę jedzie. 

- Gdyby zmiany edukacji zależały od Pani, od czego 

by Pani zaczęła? 

- Przede wszystkim w szkole podstawowej zwiększyła-

bym liczbę godzin matematyki. Rozszerzyłabym zakres 

materiału podstawy programowej. Z konferencji, na 

której byłam, wiem, że z programu matematyki  

ze szkół podstawowych usunięto równania z dwiema 

niewiadomymi. Podstawa programowa jest coraz bar-

dziej okrojona. W konsekwencji młody człowiek przy-

chodzi do szkoły średniej i ma największe problemy              

z matematyką, staje się ona dla niego tak zwaną „ścianą 

płaczu”. 

- Uczy Pani głównie w technikum. To przygotowanie 

do zawodu. Czy uczniowie technikum mają inne 

priorytety? 

- Wydaje mi się, że uczniowie z technikum nie mają 

innych priorytetów. Mądry człowiek przychodzi do 

szkoły średniej, aby ją ukończyć i zdać maturę.  Tech-

nikum różni się tylko tym, że poza przedmiotami ogól-

nymi są jeszcze przedmioty zawodowe. Aby uzyskać 

tytuł technika, trzeba zdać egzamin potwierdzający kla-

syfikację z danego przedmiotu/ z danego zawodu.  

Część pisemną uczniowie zdają po osiągnięciu 50%,               

a część praktyczną przy 75%.  Wydaje mi się, że w 

technikum tym priorytetem jest zdanie egzaminu zawo-

dowego. 

- Technikum zostało nagrodzone Złotą Tarczą. Co 

się złożyło na ten sukces? 

- Na sukces, jaki osiągnęło technikum, czyli na tę Złota 

Tarczę, złożyła się praca nauczycieli i praca uczniów.  
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- Jaki jest Pani sposób na motywowanie uczniów do 

pracy? 

- Jak motywuję uczniów? Różnie... Zachęcam do samo-

dzielnego myślenia, analizowania i konstruowania 

wniosków, zachęcam do dialogu podczas lekcji, a tak 

naprawdę uczeń motywuje się sam poprzez ocenę pozy-

tywną, albo negatywną. 

- Czy pamięta Pani jakąś sytuację, związaną ze szko-

łą, która Panią rozbawiła? 

- Tak, rozbawiła mnie pewna sytuacja. Jak kiedyś we-

szłam do toalety na pierwszym piętrze, to uczeń stwier-

dził, że wyskoczy przez okno, bo mu wypadło 50zł … 

Chciał wyjść bez ważnego identyfikatora, bo nie miał 

18 lat. 

- Czy gdyby mogła Pani jeszcze raz wybrać swój za-

wód, wybrałaby Pani pracę w szkole? 

- Tak, wybrałabym jeszcze raz zawód nauczyciela i pra-

cę w szkole, czuję się spełniona i kocham ten zawód. 

- Dziękujemy serdecznie za poświęcony nam czas i tę 

rozmowę. 

- Również dziękuję serdecznie. 

Klaudia Łukasik, Adam Daghman, 2lag 

To było wczoraj? 

Wywiad 
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Wywiad  

- Jak długo pracuje Pa-

ni w naszej szkole? 

 

- O, ho, ho i jeszcze 

dłużej. Można powie-

dzieć, że jestem 

„dinozaurem” w naszej 

szkole. Tylko dwie oso-

by z kadry pracują dłu-

żej ode mnie (ale nie-

wiele dłużej). Na peł-

nym etacie jestem od 1998 roku, jeszcze nie było li-

ceum ogólnokształcącego, a tym bardziej klas wojsko-

wych. Nasza szkoła ma tradycje szkoły ekonomicznej. 

Pani Barbara Antczak – ówczesna dyrektor Zespołu 

Szkół nr 7 zatrudniła mnie jako nauczyciela prawo-

znawstwa w klasach o kierunku ekonomicznym.  

 

- Czy lubi Pani swoją pracę? 

 

- Tak. Wydaje mi się, że inaczej nie da rady „utrzymać 

się” w charakterze nauczyciela w szkole. Oczywiście, 

bywa bardzo ciężko. Jednak nawet gdy jestem już bar-

dzo zmęczona i mam po prostu dość, to Wy przez 

swoje zaangażowanie stawiacie poprzeczkę jeszcze 

wyżej i za chwilę odzyskuję siły i realizuję nowe za-

dania. 

 

- Czy widzi pani różnice w podejściu uczniów do nau-

ki na początku swojej kariery i obecnie? 

 

- Tak. Chociaż różnica nie jest duża. Wiele czynników 

ma na to wpływ, m. in. żyjemy  

w zupełnie w innych czasach. Pracę w szkole rozpo-

częłam w 1983 roku, właśnie w liceum ekonomicz-

nym. W klasach maturalnych był przedmiot „elementy 

prawa”. Starsza o kilka jat od swoich maturzystów, 

byłam bardzo zestresowana. Wówczas pomagała dys-

cyplina w szkole i to nie tylko na lekcjach.  Nawet na 

ulicy, już w czasie wolnym, nie można było zachować 

się niestosownie (zapomnij o paleniu papierosów na 

ulicy – nawet jak miało się skończone 18 lat). Nie daj 

Boże przechodził nauczyciel lub inny pracownik szko-

ły, to na drugi dzień lądowało się u dyrektora „na dy-

waniku”. Do liceum dostawała się młodzież, która 

chciała zdać dobrze maturę i pójść na studia. W szko-

łach ekonomicznych ważne było przede wszystkim 

zdanie egzaminu zawodowego, który od zawsze miał 

wyższy próg zaliczeniowy niż egzamin maturalny. 

Trzeba było się po prostu uczyć. No i chyba jednak 

zawód nauczyciela miał większą rangę.  

 

- Co zadecydowało o wyborze tego zawodu? Dlaczego 

wybrała Pani akurat „Milewicza”? 

 

- Jak już wcześniej wspomniałam, gdy zostałam przy-

jęta do pracy w ZS 7, „Milewicza” jeszcze nie było.  

A ZS 7 to zupełny przypadek. Latem 1996 roku, prze-

chodząc akurat ul. Chłodną zobaczyłam budynek 

szkoły. I to ekonomicznej. Byłam wówczas na urlopie 

wychowawczym (zwiększonym do 6 lat) i pomyśla-

łam, że może czas wrócić do szkoły na elementy pra-

wa. 

 Rozmowa 

 z Panią Mirosławą Niewiarowską 

- koordynatorem klas mundurowych, kierownikiem 

szkolenia praktycznego 
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Wywiad  

 

Weszłam, przyjęła mnie pani dyrektor Antczak i po roz-

mowie z nią miałam zapewnione pół etatu. Wówczas o 

to mi chodziło. Od 1998 roku jestem na pełnym etacie.  

A dlaczego zostałam nauczycielką? Zawsze chciałam 

działać, jestem aktywna. Nie nadaję się do pracy za 

biurkiem, chociaż taką pracę przed zatrudnieniem  

w szkole wykonywałam. Lubię młodych ludzi, sama 

mam troje dzieci, wprawdzie już są po studiach, ale wy-

daje mi się, że mam kontakt z młodymi ludźmi, że jesz-

cze coś wartościowego mogę im przekazać, że jeszcze 

został mi ten zapał, którym mogę „zarażać”. 

 

- Co sprawiło, że tak mocno związała się Pani z kla-

sami wojskowymi?  

- Klasy wojskowe w naszej szkole utworzył 14 lat temu 

pan Piotr Goruk-Górski  - poprzedni koordynator. 

Oczywiście nie sam. Spora grupa nauczycieli w tym 

pomagała. Zawsze byłam aktywna, więc zaczęłam 

wspierać klasy wojskowe. Na początku to była „wolna 

amerykanka”. Inicjatywa oddolna młodzieży i rodzi-

ców. Władza nie wiedziała, co z tym fenomenem zro-

bić, ponieważ coraz więcej młodych ludzi chciało uczyć 

się w klasach mundurowych. Licea wojskowe polikwi-

dowano, nic w zamian nie dając. Nie było spójnego pro-

gramu, umundurowania, każdy działał po swojemu. 

Wspierałam uczniów i pana  Goruka-Górskiego podczas 

wyjazdów na obozy szkoleniowo-kondycyjne czy po 

zakończeniu roku szkolnego na dwutygodniowe poligo-

ny – najpierw w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej  

im. gen. broni Stanisława Maczka w Świętoszowie, 

później w Ośrodku Szkoleniowym Wojsk Lądowych  

w Wędrzynie, wyjazdach kondycyjno-szkoleniowych  

w Bieszczadach. Braliśmy udział w uroczystościach 

wojskowych, państwowych czy kombatanckich. Zawsze 

potrzebna jest kadra pedagogiczna więc … byłam.  

Teraz szkolenie poligonowe mamy w Batalionie Dowo-

dzenia Wojsk Lądowych w Białobrzegach – naszej jed-

nostce patronackiej. 

Cieszę się, że w każdym roku jest pokaźna grupa 

uczniów, którzy są zadowoleni z przynależności do 

„Milewicza” i bardzo aktywnie włączają się na co dzień 

w szkolenie wojskowe i propagowanie odpowiedniej 

postawy ucznia-kadeta, a tym samym świadomego oby-

watela Rzeczypospolitej. Świadomego nie tylko swoich 

praw, ale przede wszystkim obowiązków.  

- W rankingu szkol mundurowych nasze liceum zajmuje 

wysoką pozycję. Co Pani zdaniem, wpływa w głównej 

mierze na ten fakt? 

- Przede wszystkim postawa i zaangażowanie uczniów. 

To, że Wy sami chcecie zdobywać wiedzę i umiejętno-

ści wojskowe. Nie jest to łatwe, ponieważ nie może od-

bywać się kosztem nauki. Nie jest łatwo pogodzić 

udział w całodniowych uroczystościach, jak np. niedaw-

no, 5 września uroczystości rocznicowej bitwy pod Pe-

cynką w Puszczy Białej i następnego dnia w Pociesze w 

Kampinosie. Właściwie nie ma tygodnia, w którym nasi 

uczniowie klas wojskowych nie biorą udziału w uroczy-

stości.  

Trzeba też powiedzieć o ogromnym zaangażowaniu 

Waszych nauczycieli. Bez ich obecności żadne wyjście 

nie mogłoby się odbyć. Nigdy Was nie zawiedliśmy,  

ani w wakacje podczas obchodów rocznicowych  

Powstania Warszawskiego, ani w dni wolne od zajęć 

szkolnych w czasie trwania roku szkolnego. Kiedy coś 

się dzieje, opiekę pedagogiczną macie zapewnioną. Ta-

kie zaangażowanie całej społeczności klas wojskowych 

jest widoczne na zewnątrz i procentuje ilością chętnych 

do szkoły. 
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Wywiad  
- Czy ma Pani wiedzę na temat zawodowej drogi ab-

solwentów klas mundurowych? 

 

- Nie prowadzimy statystyki zawodowej naszych ab-

solwentów. Nie mamy takiej możliwości. Natomiast 

mamy kontakt z wieloma z nich. Odwiedzają nas.                

Z przyjemnością dowiadujemy się, że w dorosłym 

życiu wybrali mundur. Mamy naszych absolwentów w 

naszej jednostce patronackiej, w Żandarmerii Wojsko-

wej wielu ukończyło Akademię Obrony Narodowej 

(obecnie Akademia Sztuki Wojennej) coraz więcej 

absolwentów dostaje się do Akademii Wojsk Lądo-

wych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu 

czy kształci się w Wojskowej Akademii Technicznej. 

Nasi uczniowie są również żołnierzami Wojsk Obrony 

Terytorialnej. 

 

- Wiemy, że oprócz funkcji koordynatora klas wojsko-

wych, pełni Pani także funkcję opiekuna praktyk za-

wodowych, uczy wos-u i prawoznawstwa. To z pew-

nością wymaga wielkiego zaangażowania i poświęce-

nia czasu. Czy któraś z tych funkcji jest dla Pani 

szczególnie ważna? 

 

- Kierownikiem szkolenia praktycznego jestem od 

września 2019 roku. Przyznam się, że poprzedni rok 

szkolny był dla mnie bardzo trudny. Nowe obowiązki, 

nowe wymagania. I to zupełnie z innej strony – człon-

ka kadry kierowniczej. Na szczęście dyrekcja bardzo 

mnie wspiera i pomaga w najtrudniejszych chwilach. 

Niestety, od wiosny zmagamy się z pandemią Covid 

19, która spowodowała, że wcale nie tak łatwo podpi-

sać umowy o praktyki zawodowe dla naszych uczniów 

technikum. Szczególnie w zawodzie technik obsługi 

turystycznej. Większość firm turystycznych, z którymi 

współpracujemy, pracuje zdalnie i nie mogą przyjąć 

praktykantów do końca bieżącego roku. Na szczęście 

się udało i uczniowie odbyli praktyki. 

Nie jest też łatwo z tego względu, że przychodzicie do 

naszej szkoły nie tylko przygotować się do matury. To 

jest zadanie każdej szkoły. Wy przychodzicie do klasy 

wojskowej w „Milewiczu”, bo liczycie na coś więcej. 

Na aktywność wojskową, na zdobycie wiedzy  

i umiejętności wojskowych. Czasami wcale nie jest 

łatwo sprostać Waszym wymaganiom. Bo nauczyciel, 

nawet wychowawca klasy wojskowej, to też człowiek. 

Ma swoje obowiązki, nie tylko zawodowe. Ale chyba 

dajemy radę. Najlepszym dowodem jest fakt, że w tym 

roku szkolnym jesteśmy jedyną szkołą w Warszawie, 

w której Minister Obrony Narodowej wydał decyzję o 

utworzeniu Oddziału Przygotowania Wojskowego – 

kontynuatora Certyfikowanych Wojskowych Klas 

Mundurowych, a sztandar CXXV Liceum Ogólno-

kształcącego im. Waldemara Milewicza w ZS nr 7 

został odznaczony medalem „Pro Patria” oraz niedaw-

no (podczas uroczystości ślubowania pierwszego rocz-

nika) „Pro bono Poloniae” -  decyzją Jana Józefa Ka-

sprzyka – Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Re-

presjonowanych oraz 17 września b.r. Krzyżem Soli-

darności i Niepodległości - decyzja Kapituły Krzyża 

Formacji Niepodległościowej. 

 

- Czy uważa Pani, że klasy mundurowe są w naszej 

szkole potrzebne? Jakie mają znaczenie? 

 

- Oczywiście, że tak. Przede wszystkim dlatego, że 

jest takie zapotrzebowanie. Co roku mamy więcej 

chętnych, niż miejsc w tych klasach. Bieżący rok 

szkolny jest wyjątkiem, ze względu na zmianę regula-

minu przyjęć do nowo utworzonych Oddziałów Przy-

gotowania Wojskowego. Sami jesteśmy ciekawi, jak 

w nowych warunkach damy radę. Swego czasu prze-

prowadziliśmy ankietę na temat „atrakcyjności” klas 

wojskowych. Młodzież wybiera naszą szkołę, ponie-

waż chce się sprawdzić, sprostać specyficznym wy-

zwaniom, przeżyć przygodę. Spora część uczniów 

widzi dla siebie perspektywę w wojsku. Dla zdecydo-

wanej większości uczniów możliwość nauki przed-

miotów wojskowych okazała się silnym argumentem 

za wyborem klasy wojskowej, a nie cywilnej. Ucznio-

wie klasy cywilnej „ratownictwa medycznego” byli u 

mnie z prośbą o pomoc, aby mogli chodzić w mundu-

rze. Jak już wspomniałam, w tym roku szkolnym 

zmieniły się zasady rekrutacji do klas wojskowych, 

będących w programie Ministra Obrony Narodowej. 

Aby się dostać do Oddziału Przygotowania Wojsko-

wego, trzeba było zdać egzamin sprawności fizycznej. 

Będziemy mieli coraz bardziej sprawną młodzież, któ-

ra pogodzi „aktywność wojskową” z nauką. Oczywi-

ście jest to marzenie nas wszystkich. 

Minister J. J. Kasprzyk odznacza sztandar medalem „Pro Bono 
Poloniae” 
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- Co jest dla Pani ważne w pracy z uczniami klas woj-

skowych? 

- Aktywność uczniów. Duża aktywność, szczególnie 

poza lekcjami, jest zadziwiająca. Większość z was liczy 

na dodatkowe zajęcia z musztry, na strzelnicy, ciągle 

pytacie czy bierzemy udział w jakimś wydarzeniu, bo 

właśnie ma się odbyć.  Bardzo wielu z Was chce repre-

zentować szkołę, uczestnicząc w obchodach rocznico-

wych ważnych wydarzeń narodowych, państwowych, 

wojskowych czy kombatanckich. Zazwyczaj odbywają 

się w dni wolne od pracy, a nigdy nie mamy problemu z 

wystawieniem Pocztów Sztandarowych, Pododdziału 

Reprezentującego Klasy Wojskowe czy chętnych do 

niesienia wieńców.  

- Jakie różnice dostrzega Pani między uczniami klas 

mundurowych a pozostałymi? 

- Nie widzę większych różnic. Oczywiście poza 

„specyficznymi” zainteresowaniami uczniów klas woj-

skowych. Uczniowie klas wojskowych zachowują się 

podobnie, jak każdy uczeń klasy cywilnej. Natomiast 

niestosowne zachowanie niektórych, od razu jest zauwa-

żane, ponieważ mają mundur na sobie, a mundur prze-

cież zobowiązuje. 

- Mundur zobowiązuje. Uczniowie klas pierwszych ślu-

bują godne zachowanie. Jak to wygląda w praktyce? 

- Różnie. Widać to po punktach z zachowania. Jedni 

otrzymują bardzo często dodatnie punkty za pożądaną 

aktywność, a u niektórych ilość punktów minusowych, 

na czerwono, aż kłuje w oczy. 

 

- Jakie cechy powinien mieć uczeń klasy wojskowej? 

Czy wystarczy być sprawnym fizycznie i mieć dobre 

chęci? 

- Przede wszystkim dobre chęci i sprawność fizyczna są 

potrzebne, aby dać radę w klasie wojskowej. W myśl 

powiedzenia „chcesz coś zrobić – szukasz sposobu; nie 

chcesz – szukasz powodu”. 

 

  - Z jakimi instytucjami współpracuje nasza szkoła? 

- Mamy podpisane porozumienia o współpracy z wielo-

ma instytucjami. Jednostką patronacką wytypowaną 

przez Ministra Obrony Narodowej jest batalion dowo-

dzenia Wojsk Lądowych w Białobrzegach. Tam ucznio-

wie raz w miesiącu realizują wojskowy dzień szkolenio-

wy. Współpracujemy na co dzień z Pułkiem Reprezenta-

cyjnym Wojska Polskiego, Dowództwem Garnizonu 

Warszawa, 9 Brygadą Wsparcia Dowodzenia DG RSZ, 

1 Bazą Lotnictwa Transportowego, a w tym roku podpi-

saliśmy porozumienie z Związkiem Strzeleckim 

„Strzelec” Józefa Piłsudskiego. Na co dzień współpracu-

jemy z kombatantami oraz osobami, które w latach ist-

nienia PRL działali w opozycji: Stowarzyszeniem Pa-

mięci Powstańczych Oddziałów Specjalnych „Jerzyki” 

AK i ich Komendanta płk. Jerzego Strzałkowskiego 

(którego sztandar został uroczyście przekazany Szkole), 

Fundacją Walczącym o Niepodległość, Wyklętych, Po-

krzywdzonych, Internowanych, Więzionych, Instytutem 

Historycznym Nurtu Niepodległościowego im. Andrzeja 

Ostoja Owsianego, Stowarzyszeniem Żołnierzy Armii 

Krajowej „Żywiciel” i Miłośników Ich Tradycji. Obec-

nie sytuacja epidemiczna nie pozwala na dotychczasową 

naszą aktywność, spotkania na terenie Szkoły czy z 

członkami wyżej wymienionych organizacji, chociaż w 

wielu wydarzeniach i obecnie bierzemy udział. 

- Czy coś chciałaby Pani zmienić w funkcjonowaniu 

naszej szkoły? 

- Bardzo bym chciała, aby rozwijały się klasy wojskowe 

(mundurowe). Nie tylko w naszym liceum. W techni-

kum tez można takie klasy otworzyć, ale to przyszłość. 

Chciałabym, aby do klas mundurowych, szczególnie w 

programie MON, przychodziła młodzież świadoma 

swojego wyboru. Przede wszystkim ci, którzy swoją 

przyszłość wiążą z mundurem. Budynek szkoły prze-

chodzi kolejne remonty. Może niedługo uda się zago-

spodarować boisko tak, aby bezpiecznie odbywać tre-

ningi z uczniami klas wojskowych, także cywilnych. 

- W związku z prowadzeniem klas wojskowych ma Pani 

dużo obowiązków. Czasami w ciągu dnia jest Pani w 

kilku miejscach. Skąd bierze Pani siłę na te wszystkie 

działania? 

- Szczerze? Czasami jestem bardzo zmęczona i tak sobie 

myślę: po co mi to wszystko. Ale jak  odpocznę  

(a szybko się regeneruję – wystarczy się wyspać), już 

jestem aktywna. Nie wiem skąd u mnie taka postawa. 

Już widocznie tak mam. 

 

 

 

Wywiad  

Gabriela Gorzelak, 
Amelia Burdziłowska 2 lag 
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 Z okazji 75-lecia szkoły pozdrawia Was absolwentka Liceum Ekonomicznego nr.3 im. Ludwika 

Krzywickiego z 1976 roku.  

 Inna to była szkoła niż obecna, można by powiedzieć prawie żeńska, o dwóch profilach - han-

dlowym i przemysłowym. Uczyli nas bardzo ciekawi nauczyciele – profesorowie - bo tak zwracało się 

nauczyciela. Moja wychowawczynią była Pani Zofia Denysenko od języka niemieckiego, którego nie 

miała specjalnie kiedy nas uczyć, bo na "niemcu" załatwiało się sprawy wychowawcze. Jednak coś 

tam w głowie zostało - Ich bin da.   

 Wiele było ciekawych postaci: Pani Chudzik od j. polskiego, która straszyła nas na każdej  

lekcji, że jak nie będziemy się uczyć, to wylądujemy w magazynie i będziemy liczyć gumowce, Pani 

Głowacka od matematyki - zawsze bardzo elegancka, Pan Stororzyński od j. rosyjskiego (wtedy ten 

język należał do programu) wielki, potężny mężczyzna, którego można było przekupić blachą ciasta 

własnego wypieku, żeby tylko nie pytał, Pani Krawiecka od WF-u - ganiała nas po boisku, na środku 

którego stała przedwojenna kamienica. Profesorowie od przedmiotów zawodowych: Pan Regulski  

od statystyki - bardzo surowy i wymagający. Strasznie się go bałam i wiecznie zaliczałam tę statysty-

kę i, o ironio losu, pierwsza moja praca po maturze,  to był  dział statystyki ośrodków budowlanych 

na Górczewskiej.  Pani Kwasucka od księgowości - bardzo wesoła i roztrzepana, Pani Jedlińska  

od technologii – wymagająca, ale potrafiła przekazać swoją wiedzę. Pani od fizyki, która biła nas po 

rękach drewnianą wskazówką, jak byłyśmy nieprzygotowane. Pan Alfons Błaszkiewicz - ówczesny 

dyrektor szkoły, z bujną czarną czupryną i sumiastymi brwiami, od arytmetyki gospodarczej.  

Co jak co,  ale liczyć potrafię bardzo szybko do tej pory, i wielu wielu innych. Wszystkich nazwisk, 

niestety, nie pamiętam.  

 Obowiązkowo chodziło się w granatowych fartuszkach z białym kołnierzykiem i koniecznie 

przyszytą, a nie przypiętą agrafką, tarczą. Trzeba było zmieniać obuwie, a książki i zeszyty nosić  

w teczkach. Oczywiście, nie przestrzegałyśmy tych wszystkich zaleceń i dwóje sypały się jak z ręka-

wa.  

 Teraz wspominam z rozrzewnieniem moją studniówkę, na której motywem przewodnim była 

„Samba Pa Ti” Carlosa Santany oraz wycieczki do Zalesia, organizowane przez Panią Denysenko. 

W ramach lekcji jeździliśmy też na ul. Żwirki i Wigury powitać przyjeżdzających do Polski przywód-

ców z krajów socjalistycznych. TAKIE TO BYŁY CZASY. Byliśmy wtedy młodzi, pełni entuzjazmu, nie 

mieliśmy telefonów komórkowych, tabletów, ale mieliśmy siebie i nawet przykry zapach na Chłodnej 

z Browarów Warszawskich, produkujących wtedy piwo i pierwszą Coca Colę, nie zakłócał naszego 

wesołego szkolnego rytmu życia  

 

 

Z pozdrowieniami dla Wszystkich Nauczycieli, Absolwentów 

i obecnie uczącej się Młodzieży.  

    Magdalena Rusiecka  

    (wtedy Niewiarowska) 

Absolwenci  

Pozdrowienia  

od absolwentki  
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Patroni naszej szkoły 
 
 Patronem szkoły zostaje zazwyczaj osoba nieżyjąca, którą darzy się na tyle dużym uznaniem i szacunkiem,  

że nadaje się jej imię jakiejś instytucji np. szkole. Patrona ma 60 proc. szkół podstawowych oraz co trzecie liceum. 

W Polsce patronami szkół najczęściej zostają osoby związane z nauka, polityką i religią. To autorytety, których idee 

przyświecają szkołom, stają się drogowskazami, wyznacznikami wartości. Pierwsze miejsce w rankingu patronów 

szkół od lat przypada papieżowi Polakowi. Szkół papieskich jest ponad półtora tysiąca. Kolejne miejsca zajmują  

Mikołaj Kopernik, Maria Konopnicka, Tadeusz Kościuszko, Janusz Korczak i Henryk Sienkiewicz.  

 Nasza szkoła pod tym względem jest wyjątkowa – ma aż trzech patronów, jednego patrona całego zespołu, 

jednego patrona technikum i jednego liceum. Są nimi kolejno Szczepan Bońkowski, Ludwik Krzywicki i Waldemar 

Milewicz. Dziś nie są już popularni, ale nam nie wolno o nich zapomnieć. 

Patroni 

  O nim wiemy 

najmniej, dostępne 

dzisiaj informacje są 

szczątkowe, ale udało 

nam się ustalić parę 

faktów. 

 Urodził się 

jeszcze w XIX wieku, 

26 grudnia 1879r. w 

Karnyszewie w pow. 

Sierpeckim, zmarł w 

kwietniu 1956 roku.  

 Kiedy był ma-

łym dzieckiem, jego 

rodzicom nie powo-

dziło się najlepiej. Dzięki pomocy starszego brata Stani-

sława ukończył w 1899 r. seminarium nauczycielskie  

w Skępem.  Przez rok uczył w szkole podstawowej  

w jednej z okolicznych wiosek, a w 1900 r. przeniósł się 

do Mławy, z czasem do Warszawy.  

 Był wybitnym nauczycielem i pedagogiem  

oraz dyrektorem państwowej szkoły handlowej męskiej 

im. Józefa i Marii Roeslerów w Warszawie, która przed 

wojną znajdowała się naprzeciwko dzisiejszego Zespołu 

Szkół Nr 7. 

 Szkoła ta miała znakomitą opinię, była uznana za 

jedną z najlepszych szkół średnich w Warszawie. Przyj-

mowani byli tam uczniowie (chłopcy), którzy ukończyli 

siedmioklasową szkołę powszechną lub niższe gimna-

zjum. Sam gmach szkoły, na tle innych szkół, był wyko-

nany bardzo nowocześnie.  

 W 1940 r. szkoła przy ul. Chłodnej 33 znalazła się 

w granicach getta. W listopadzie tego roku do budynku 

szkoły wprowadził się Dom Sierot Janusza Korczaka, a 

szkoła handlowa przeprowadziła się do siedziby Domu 

Sierot na ul. Krochmalną 92. Wymuszoną przez Niem-

ców zamianę siedzib uzgodnili ze sobą dyrektorzy obu 

placówek - Janusz Korczak i Szczepan Bońkowski. 

Obie strony obiecały sobie dbałość o powierzony mają-

tek i powrót do swoich pomieszczeń po wojnie.  

 Szkoła przy Krochmalnej funkcjonowała do końca 

1942 r., gdy została definitywnie zamknięta przez Niem-

ców. Nauczyciele prowadzili w konspiracji naukę  

na poziomie licealnym. Na tajnych kompletach Roesler-

czycy zdawali też maturę. Dyrektorem Szkoły  

im. J. i M. Roeslerów w latach 1919 – 1946 przez cały 

czas był Szczepan Bońkowski. 

 Budynek szkoły został zniszczony przez Niemców 

w czasie Powstania Warszawskiego. Dom Sierot ocalał, 

ale nie miał kto do niego wrócić. W miejscu dawnej 

szkoły w 1984 r. postawiono tablicę o następującej tre-

ści: „W tym miejscu, w gmachu zburzonym w 1944 r. 

podczas Powstania Warszawskiego mieściło się Pań-

stwowe Gimnazjum Kupieckie i Liceum Administracyj-

ne im. J. i M. Roeslerów kierowane przez pedagoga 

wielkiego serca i rozumu Szczepana Bońkowskiego.” 

Te ostatnie słowa podkreślają, jaką wyjątkową osobą 

był patron naszej Szkoły - Szczepan Bońkowski. 

SZCZEPAN BOŃKOWSKI  

Jest patronem Zespołu Szkół nr 7 od 1989 roku. 
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 Ludwik Joa-

chim Franciszek 

Krzywicki urodził się 

21 sierpnia 1859r. Był 

myślicielem, socjolo-

giem, ekonomistą, 

pedagogiem, działa-

czem społecznym  

i politykiem. Pocho-

dził z biednej rodziny, mieszkającej w Płocku. Jego  

ojciec  zmarł, a wychowaniem zajął się dziadek – 

uczestnik powstania listopadowego, patriota.   

 Ludwik Krzywicki w 1878 rozpoczął studia na wy-

dziale matematyczno-fizycznym Cesarskiego Uniwersy-

tetu Warszawskiego. Szybko zaangażował się w działal-

ność nielegalnych kółek, zafascynowanych ideami  

socjalistycznymi. Jak wspominał w latach trzydziestych, 

ich celem była „walka z caratem, walka nieubłagana,  

nie oczekująca względów w razie przegranej, ale i sama 

nieskłonna do okazania przeciwnikowi jakiego bądź mi-

łosierdzia. Walka na życie i śmierć”. (Wybór pism) 

 Ludwik Krzywicki studiował medycynę w Krako-

wie. Mieszkał także w Lipsku, Bernie, Zurychu, Paryżu, 

Lwowie. W trakcie pobytu w Cesarstwie Niemieckim 

nawiązał kontakty z Fryderykiem Engelsem, chciał prze-

tłumaczyć jego dzieła na język polski. W Szwajcarii 

współpracował z polską emigracją, w Paryżu redagował 

czasopismo „Przedświt”. We Lwowie ożenił się ze stu-

dentką medycyny Rachelą Feldberg, z którą wrócił  

do Królestwa Polskiego.  

 Mimo młodego wieku, na początku lat dziewięć-

dziesiątych, był uznawany za jednego z największych 

autorytetów polskich nauk społecznych. Był również 

jednym z najbardziej wyróżniających się wykładowców 

Uniwersytetu Latającego, którego celem było organizo-

wanie w prywatnych mieszkaniach kursów naukowych  

i rozwój edukacji, której nie dosięgała carska cenzura.  

 W 1893 r. Krzywicki wyruszył w największą po-

dróż życia. Wraz z tysiącami emigrantów z ziem pol-

skich udał się do Stanów Zjednoczonych, które obcho-

dziły wówczas 400-lecie odkrycia Ameryki przez  

Kolumba. 

 Dla Ludwika Krzywickiego najważniejsza była 

nauka i edukacja. Za działalność edukacyjną w 1899 r. 

trafił na pół roku do X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej 

pod zarzutem „organizowania bezpłatnych czytelni”.  

W 1905 r. ponownie uwięziono go za wspieranie strajku 

szkolnego. 

 Po wybuchu I wojny światowej został członkiem 

Komitetu Obywatelskiego. Był także jednym z inicjato-

rów powstania Głównego Urzędu Statystycznego.  Nie 

angażował się w politykę II RP.  Zajął się życiem nau-

kowym. Należał do ponad dwudziestu towarzystw i in-

stytucji naukowych. Wśród nich były organizacje tak 

różne, jak Polskie Towarzystwo Geograficzne, Towa-

rzystwo Etnologiczne, czy Towarzystwo Krajoznawcze. 

 Po śmierci żony zamienił dom w pracownię nauko-

wą, wypełnioną tysiącami książek. Było to miejsce 

otwarte dla studentów i wykładowców, którzy zawsze 

mogli korzystać z bogatego księgozbioru. 

 Duży wpływ na myślenie Ludwika miała lektura 

„Kapitału” Karola Marksa. Był wielkim zwolennikiem  

i propagatorem zawartych w tym dziele idei. Wartości 

Marksa zostały z Krzywickim do końca życia. 

  Dorobek Ludwika Krzywickiego jest ogromny pod 

względem nie tylko liczby dzieł, ale i różnorodności te-

matyki. Jego osiągnięcia w sposób najbardziej zwięzły 

podsumowuje fragment uzasadnienia przyznanej mu 

nagrody miasta Warszawy w 1934 r.:  

 „Niestrudzonemu i głębokiemu badaczowi dziejów 

człowieka, początków praw rozwoju kultury duchowej  

i materialnej ludzkości, więzi i organizmów społecznych 

– uczonemu ogarniającemu rozległe dziedziny wiedzy 

humanistycznej, nie cofającemu się przed najtrudniej-

szymi problemami nauki i rozwiązującemu je pozytyw-

nie, wreszcie niespożytej energii nauczycielowi wielu 

pokoleń, co kształcił przez pół stulecia z górą umysły 

młodzieży polskiej w czasach niewoli – twórcy ogniska 

naukowego w Warszawie, który swą działalnością wy-

walczył prawo bytu dla polskiej myśli naukowej”.  

 We wrześniu 1939 r. osiemdziesięcioletni Krzy-

wicki został ranny w ostrzale artyleryjskim Warszawy. 

Zmarł na atak serca 10.06.1941 w Warszawie. Został 

pochowany na cmentarzu ewangelicko-augsburskim.  

 

 

Patroni 

LUDWIK KRZYWICKI  
Patron naszego technikum od 1964 roku, czyli od roku, w którym otwarto 

nowo wybudowany budynek szkolny. Ten sam, w którym dzisiaj się uczymy. 
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  Urodził się 20 sierpnia 1956r., zginął tragicznie  

7 maja 2004 roku, relacjonując wojnę w Iraku. Miał za-

ledwie 48 lat.  

  Szkołę podstawową i liceum skończył w rodzin-

nym Dobrym Mieście. Nauczyciele i koledzy z tamtych 

lat wspominają go jako bardzo pilnego ucznia 

  Po ukończeniu studiów psychologicznych rozpo-

czął pracę w Telewizji Polskiej. Relacjonował wydarze-

nia z najbardziej zapalnych zakątków świata, między 

innymi z Bośni, Czeczenii, Kosowa, Rwandy, Somalii 

czy Afganistanu.  

  Milewicz docierał do spraw, do których inni nie 

byli w stanie. Często wystawiał się na wielkie niebez-

pieczeństwo. Kochał swoją pracę i chciał wykonywać ją 

jak najlepiej. 

  Za swoją pracę dziennikarską Waldemar Milewicz 

otrzymał nagrody i wyróżnienia, min.: 

• czterokrotne wyróżnienie przez prezesa Telewizji 

Polskiej 

• tytuł dziennikarza roku 

• nagrodę Grand Press 

• Wiktora, Polskiego Pulitzera, Telekamerę 

• Medal „Milito Pro Christo” 

• Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski  

• Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski 

(pośmiertnie) 

 

  Ostatnią podróżą w życiu Milewicza był Irak. Sa-

mochód jego ekipy, jadący z Bagdadu do Karbali i Nad-

żafu, został ostrzelany. Oprócz Milewicza zginął Mou-

nir Bouamrane (algierski montażysta z polskim obywa-

telstwem), ranny został operator kamery. 

  Grób Waldemara Milewicza znajduje się w Alei 

Zasłużonych na Wojskowych Powązkach. Jego ostatnią 

wolą było, aby na pogrzebie odegrano utwór  "I Feel 

You" zespołu Depeche Mode. 

  Max Kolonko po śmierci Waldemara Milewicza 

powiedział „W niebie, gdzie jest Waldek, nie ma wojny 

i myślę, że będzie się tam nudził... Podobnie jak my tu, 

na Ziemi. Bez niego” 

  Gabrysia Daghman 1LB 

 

 

 

Patroni 

Waldemar Milewicz 
Dziennikarz telewizyjny, reporter i korespondent wojenny, jest patronem naszego liceum od 2005 roku. 

Grand Press 2001  - przyznanie tytułu Dziennikarza Roku 

Waldemar Milewicz, Jolanta Pieńkowska i Kamil Durczok, 

Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, 2002 r. 

 Waldemar Milewicz, 2001 rok  
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Patroni 

Co komu pisane, to będzie ...  

- jeszcze raz o Waldemarze Milewiczu 

Waldemar Milewicz jest patronem naszego liceum 

już 15 lat. Pamiętamy, że był reporterem wojennym, 

podróżnikiem, człowiekiem faktu i naprawdę godną 

osobą. Niestety, zmarł tragicznie, spełniając postawione 

przed sobą obowiązki w Iraku, podczas jednej ze swych 

wielkich misji. Jednak to zaledwie ułamek tego, co moż-

na powiedzieć  o tak wspaniałym człowieku. Chciałbym 

przedstawić Waldemara Milewicza, ale nie jako bohate-

ra, lecz zwykłego człowieka, takiego samego, jakimi 

sami jesteśmy. 

W życiu każdego człowieka są myśli i uczucia, 

które decydują o dalszym postępowaniu. Strach, poczu-

cie odpowiedzialności, radość oraz uczucie spełnienia. 

Każdy z nas ich doznaje. A co czuł Waldemar Milewicz, 

w momencie kiedy decydował się na niebezpieczną wy-

prawę??? 

Zapytany o to odpowiedział -”Może to brak wyob-

raźni, ale przed wyjazdem nigdy nie myślę o zagroże-

niu”, po czym jeszcze dodał „Zginąć można nawet  

w Warszawie, na rogu Marszałkowskiej i Świętokrzy-

skiej”. 

 

Współpracownicy i przyjaciele mówili o Milewi-

czu, że był narwańcem, że był szalony. Podobno nie 

potrafił usiedzieć w miejscu, zaledwie po kilku tygo-

dniach po powrocie z frontu zaczynał szykować się  

do kolejnej podróży, to była jego życiowa misja i cel. 

Jednak jak można nazwać szaleńcem tego, kto 

chce, aby zakończyć wszelkie szaleństwa na świecie? 

Wojna, która jest najgorszym ludzkim tworem, nie zro-

dziła się z niczego innego, jak z szaleństwa! Milewicz 

miał cel, chciał pokazać, jak naprawdę wojna wygląda, 

aby ludzie, widząc okrucieństwo, cierpienie i zagroże-

nie, jakie ze sobą niesie, zaprzestali je wywoływać. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Telewizji Polskiej pracował już od 1981r,  

na początku jako reporter, później jako korespondent 

wojenny. Zapewne nie zaskoczę was informacją,  

że Waldemar Milewicz był człowiekiem odważnym  

i dobrze zorganizowanym. Z relacji jego znajomych mo-

żemy się wiele dowiedzieć: „Podczas kolegiów bardzo 

często przywoływał nas do porządku, kiedy rozmowa 

schodziła na tematy niezwiązane z pracą” – Kamil  

Durczok, „Podczas redakcyjnych zebrań po prostu nie 

lubił tracić czasu” – Katarzyna Kolenda. 

W gronie podobnych mu zainteresowaniem i misją 

otrzymał łatkę skrajnego indywidualisty „Kiedy wszy-

scy jechali od północy, on próbował się przedrzeć od 

południa, wszyscy – od wschodu, on – od zachodu” – 

Marcin Firlej 

Słuchając o Milewiczu można rzec, że był twar-

dzielem, niemalże człowiekiem ze stali. Jednak miał też 

delikatną, ludzką naturę. Kiedy było trzeba, zachowywał 

powagę, a wręcz potrafił w „męski” sposób przekonać 

do swoich racji. Jednak, jak możemy dowiedzieć się z 

relacji jego wieloletniego przyjaciela, „Ta cała skórzana 

kurtka, zegarek i poza twardziela, to był tylko szyld (…) 

On był miękki w środku. Palił papierosy i klął, jak 

szewc, ale jakoś zawsze wiedziałem, że w nim jest ka-

wał dobrego człowieka” – Mariusz Max Kolonko. 

„Zawsze parł do przodu, stale igrał z ogniem, ciągle coś świstało mu nad głową.  

Nieustannie wystawiał się na próbę.” 

„Tę kurtkę miał ze sobą zawsze. Nawet w Etiopii, gdzie 

było bardzo gorąco. Nie wiem, czy to był jeden i ten sam 

egzemplarz, ale sądzę, że tak” - T. Trzciński 
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 Przywołując Kolonko, warto wspomnieć, że byli 

bardzo bliskimi znajomymi.  

Kolonko również wspominał, jak Milewicz  

w 2001r. wygrał z nim w konkursie na Dziennikarza 

Roku.: 

„Waldi wygrał ze mną jednym głosem. Z tego po-

wodu długo mu później docinałem, że na pewno wypił, 

z kim trzeba. Odpowiadał: »Jasne, k..., że tak«. Kiedy 

wręczali mu tę nagrodę, zaproponował, żebyśmy razem 

wyszli na scenę. Nie musiał tego robić. To była jego 

nagroda. I jego wieczór. Kiedy już tam staliśmy, powie-

dział mi: »Byłem pewien, że wygrasz«. Odpowiedzia-

łem, »robiąc się« na niego: »Ja też«. Docenił dowcip” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waldemar Milewicz był wyjątkowym człowiekiem 

pod każdym względem. Mimo że niestety, nie żyje, na-

dal jest wzorem dla wielu młodych ludzi, szczególnie 

dziennikarzy. Rzetelna postawa, uczciwość, dążenie do 

przedstawienia prawdy, męstwo oraz odwaga są funda-

mentem każdego, kto pragnąłby zostać jego następcą. 

 

Koleżanka Waldemara Milewicza, pani Renata 

Gluza, z którą mieliśmy przyjemność spotkać się w 

ubiegłym roku, powiedziała, że mamy patrona, którego 

na pewno byśmy lubili. Nie wywyższał się i nie nosił 

głowy w chmurach. Zawsze był sobą.  

„Waldek zdobył wiele nagród, został dziennika-

rzem roku, ale sława nie zmieniła go. – Jak wchodził do 

redakcji to się robiło jaśniej. Mówił... miał swoje powi-

tanie, którego, niestety nie będę cytował, ale wchodził, 

otwierał drzwi i było wiadomo, że przyszedł Waldek” – 

wspomina dziennikarz Piotr Górecki.  

Biurko, przy którym siedział w TVP, przez wiele 

lat stało puste. Nikt nie był gotowy zająć jego miejsca, 

choć podobno nie ma ludzi niezastąpionych.  

Dzisiaj chciałbym, aby każdy z was drodzy czytel-

nicy, pomyślał o naszym patronie. Oddał mu hołd i po-

szukał o nim informacji, bo naprawdę to, co teraz przed-

stawiłem, jest tylko niewielkim fragmentem opowieści 

o wyjątkowym człowieku.  

 

Chciałbym również poprosić każdego z was, aby 

zachować Waldemara Milewicza w pamięci, nie tylko w 

święto szkoły czy 1 listopada, kiedy stajemy przy jego 

grobie, czasem udać się na Powązki i zapalić symbo-

liczny znicz.  "Człowiek żyje dopóty, dopóki trwa pa-

mięć o nim." 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adam Daghman, 2lag 

Patroni  

Dziennikarz roku 2001, z Mariuszem Maxem Kolonko 

Uczniowie naszej szkoły przy grobie Waldemara Milewicza 

Monika Milewicz odbiera  nagrodę mediów za ojca - 2004 

Monika  Milewicz o ojcu: 

 „Nigdy nie jechał po śmierć, bo bardzo ko-

chał życie. Właśnie dlatego pchał się w te wszystkie 

niebezpieczne miejsca, bo tam spotykał się z ludźmi, 

którzy przeżywają dramaty, i wtedy to życie czuł naj-

mocniej. Próbował stawiać się w ich sytuacji, by ich 

lepiej zrozumieć, ale też zebrać doświadczenia.  

Nie godził się z tym, że mógłby zginąć, bo miał mnie 

i wiedział, że musi dla mnie żyć. Planował, że kiedy 

będzie na emeryturze, nie będzie jeździł w miejsca 

konfliktów ze względu na kłopoty z kręgosłupem, 

napisze książkę. Nie wyobrażał sobie bezczynności. 

Nie dopuszczał myśli, że obudzi się któregoś dnia 

i stwierdzi, że nie ma nic do roboty. Ta książka  

z jednej strony miała być ucieczką przed bezczynno-

ścią, ale z drugiej miała dać mu nieśmiertelność. 

Tata obawiał się, że kiedyś ludzie zapomną o nim i o 

jego reportażach telewizyjnych, bo ich żywot jest 

krótki”. 

Wywiad z 14.11.2004r. 
https://kobieta.onet.pl/uroda/monika-milewicz/ 
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Nie starzeje się ten,  

kto nie ma na to czasu 
 Ktoś kiedyś zauważył, że w jednej z górskich wiosek Sardynii żyje grupa sędziwych chłopów. Badacze dłu-

gowieczności zainteresowali się nimi, mając nadzieję na odkrycie klucza długowieczności. Wspólnych genów matu-

zalemowych jednak nie znaleźli, ale gdy przyjrzeli się zwyczajom mieszkańców czegoś ważnego się dowiedzieli.  

 Cywilizacja, w której żyjemy i cały postęp tech-

nologiczny mają jeden cel, sprawić, aby żyło nam się 

wygodniej. Ale czy zdrowiej? Już dość dawno za-

chwiana została właściwa równowaga między tym, co 

zdrowe a wygodne. Kiedyś na mamuta trzeba było za-

polować, dziś ten mamut jest lodówce, a co najwyżej 

leży w sklepie i nie trzeba się spocić, aby go dopaść. 

Dzieci coraz rzadziej bawią się i uprawiają aktywność 

ruchową na świeżym powietrzu, bo mają Internet,  

a komputery i smartfony stały się centrami ogólnie do-

stępnej rozrywki. Nie dość, że łatwo się uzależniają od 

nowych mediów, to gwałtownie wzrastające wskaźniki 

nadwagi wśród dzieci i młodzieży na całym świecie,  

w tym także w Polsce, brzmią alarmistycznie.  

 Dorośli z kolei siedzą w pracy, a potem za kółka-

mi samochodów. Nie sposób nie zauważyć paradoksu, 

że tak, jak te zdobycze technologiczne nam służą, tak z 

drugiej strony szkodzą. Wpływając na tryb naszego 

życia, rozleniwiają, a zabijając część zdrowych nawy-

ków, przyczyniają się do rozwoju chorób, czego świa-

domość wzrasta, ale niestety zbyt wolno.  

 Oprócz różnych, mniej lub bardziej groźnych epi-

demii – tym razem także dotykającej nas pandemii Co-

vid 19 – które występowały choćby tylko w minionym 

wieku, obecnie, w XXI wieku, mówi się już o epidemii 

otyłości, która stała się chorobą cywilizacyjną.  

 Jedno jest pewne, a ten kto odczuwał choćby bóle 

kręgosłupa, mógłby to potwierdzić, że w momencie, 

kiedy zwiększymy ilość codziennego ruchu, zaczniemy 

więcej się ruszać, ćwiczyć, bóle ustępują. Adekwatne 

wydają się tu słowa powiedzenia: „czym skorupka za 

młodu nasiąknie, tym na starość trąci”. 

 

Nie jesteśmy marionetkami naszych genów,  
czyli jak możemy wpływać na życie przyszłych  
pokoleń  
 
 Pomimo spektakularnych sukcesów genetyki, 

choroby genetyczne i nowotwory, zważywszy na dłu-

gość życia człowieka, nadal nie zostały pokonane.  

Są poważne przesłanki, aby twierdzić, że epigenetyka 

może nam pomóc w walce z tymi dolegliwościami. 

Otóż choroby genetyczne, pomimo ich nazwy, nie mu-

szą mieć podłoża genetycznego, ale właśnie epigene-

tyczne. Podobnie jest z nowotworami. Nie musi dojść 

do mutacji w DNA, aby komórka organizmu stała się 

komórką rakową. Wystarczy zmiana w epigenomie. 

Prowadzone są badania nad lekami działającymi na 

epigenom, jednak na ich efekt trzeba będzie jeszcze 

poczekać. Epigenetyka jest stosunkowo nową dziedzi-

ną badawczą, która polem swoich dociekań uczyniła to, 

w jaki sposób różne mechanizmy biochemiczne wpły-

wają na ekspresję genów i jak te zmiany są dziedziczo-

ne. Oprócz genomu w komórkach naszego ciała istnieje 

również epigenom, czyli „drugi kod”, który jest nadbu-

dową kontrolującą kod genetyczny, czyli „kod pierw-

szy”. 

 Dobrą tego ilustracją, może być przykład badań 

dotyczących wpływu długotrwałych obciążeń, trudnych 

do zniesienia, jak na przykład opieka nad przewlekle 

chorym, cierpiącym na demencję członkiem rodziny. 

Okazało się, że osoby spełniające takie role, miały pod-

niesiony poziom hormonu stresu, a ich komórki wyka-

zywały zmniejszoną ilość odmładzającego komórki, 

enzymu telomerazy, jak również skrócone końcówki 

chromosomów. 

 Cała ta wiedza, ni mniej ni więcej, mówi nam,  

że nie jesteśmy marionetkami naszych genów. Wiara, 

że możemy zmienić swoją konstytucję, przemianę ma-

terii i osobowość nie jest płonna. I to pomimo tego,  

że istnieje program genetyczny, który decyduje o na-

szym ciele i psychice, który ustala czy będziemy od-

porni na choroby, grubi, długonodzy, uciążliwi dla oto-

czenia, troskliwi, zagrożeni nałogami albo wyjątkowo 

mądrzy. Okazuje się, że pokaźna pula tego losu jest  

w naszych rękach.  
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 Zmieniając styl życia, możemy decydować o pro-

cesach biochemicznych, które w sposób prawie niezau-

ważalny, a jednak nieustanny, pomagają nam, a z tego 

wynika, że także naszym dzieciom i wnukom, przez 

cały czas przebywania na Ziemi. Dzięki epigenom 

wpływy z otoczenia oraz konsekwencje własnych dzia-

łań człowieka kształtują niekiedy na dziesiątki lat na 

przód to, co wydarzy się w naszym ciele i psychice.  

 To dzięki epigenetyce w wielu dyscyplinach nau-

kowych dokonał się znaczny postęp. Tak jest w przy-

padku badań nad komórkami macierzystymi i poszuki-

waniu leku na raka. Bardzo ważny jest wpływ także na 

gerontologię, bowiem długość życia zapisana jest w epi-

genomach ich komórek. 

 Przełączniki molekularno-biologiczne wpływają na 

programy przedłużania życia, jakie istnieją u prawie 

wszystkich organizmów, od drożdży do człowieka. Wie-

lostronność epigenomów wyjaśnia nawet to, dlaczego 

otoczenie, w jakim przebywamy jeszcze przed narodzi-

nami oraz w pierwszych latach życia, zdecydowanie 

wpływa na podatność na choroby w podeszłym wieku. 

Trudno jest podważyć to, że epigenetycznie zgromadzo-

ne wpływy z otoczenia są jednak dziedziczone.  

 Elizabeth Blackburn, australijska genetyczka, uwa-

ża, że nasze ciało zawsze jest tak młode, jak biliony ko-

mórek, z których się składa. Im bardziej są one osłabio-

ne, tym łatwiejszy dostęp mają choroby. Starzejące się 

komórki układu odpornościowego łatwiej dopuszczają 

do organizmu infekcje, a jeśli starzeją się komórki orga-

nów, człowiek zaczyna chorować na cukrzycę, miażdży-

cę, Alzheimera, dostaje ataku serca … 

 

Szukanie klucza długowieczności 

 Próbując odkryć tajemnicę, dlaczego jedni starzeją 

się wolniej, a inni szybciej, naukowcy szukali wśród 

takich miejsc, w których żyje stosunkowo wiele sędzi-

wych osób. Niezależnie jednak od tego, czy odwiedzano 

wyspy archipelagu Okinawa, zwane „wyspami stulat-

ków”, wieś Vilcabamba w Ekwadorze, czy górzyste re-

jony Sardynii, nigdzie takiego uniwersalnego klucza do 

długiego życia nie znaleziono. Może to kogoś rozczaru-

je, ale taki magiczny klucz nie istnieje. W przypadku 

mieszkańców Okinawy, istotne znaczenie zdaje się od-

grywać kombinacja wielu czynników: sposobu odży-

wiania się, klimatu, stylu życia, sporej dawki ruchu, 

zdrowego snu… Zauważono, że mieszkańcy jedli za-

zwyczaj niewielkie porcje i raczej małe niż duże, poza 

tym byli bardzo aktywni fizycznie.  

 Osobą, o której świat się dowiedział, że żyła naj-

dłużej, była Janne Louise Calment. Gdy zmarła w 1997 

roku, miała 122 lata. Jako nastolatka sprzedawała po-

dobno pędzle i farby Vincentowi van Goghowi.  

Gdy miała 100 lat, jeździła jeszcze na rowerze i dopiero 

– choć nie będzie to poprawne – w wieku 119 lat rzuciła 

palenie. Cóż, lubiła sobie puścić dymka. Ci, którzy pró-

bowali odkryć tajemnicę jej długowieczności, mogli 

ostatecznie czuć się zawiedzeni. Każdego wieczora wy-

pijała szklaneczkę porto, zawsze jadła dużo warzyw, 

czosnku i oliwy z oliwek. Z pewnością tym, co jej słu-

żyło była niezależność materialna, dzięki czemu miała 

czas na uczestniczenie w życiu sportowym i kultural-

nym swojego kraju.  

 Gdy zbadano mózg Hendrikje van Andel-Schipper, 

115 letniej Holenderki  nie znaleziono śladów demencji, 

jej arterie były niemal młodzieńcze. Swój wiek, żartując 

– co też warto podkreślić – bo jej cechą było pogodne 

usposobienie, przypisywała zjadanemu codziennie ma-

tiasowi i wypijanej szklance soku pomarańczowego.  

 Już tylko z pobieżnej analizy przypadków osób 

długo żyjących, można zauważyć, że osoby te, zazwy-

czaj nie cierpiały w swoim życiu na choroby przewle-

kłe. A gdy odchodziły, przekraczając granicę 90. i wię-

cej lat, to prawie nigdy z powodu Alzhaimera, Parkinso-

na, chorób układu krążenia, czy nowotworu. 

 

 Polskie sposoby na długowieczność 

 Każdy, choćby z kręgu swoich znajomych, mógłby 

podać przykłady osób, które starają się żyć zdrowo, 

gimnastykują, wyłamują się stereotypowi ludzi na eme-

ryturze, ba czasami nawet porywają się na wyczyny,  

o których wcześniej nigdy nie myśleli. Zachowują się 

tak jakby chcieli coś nadrobić, a może robić wreszcie to, 

na co wcześniej nie mieli czasu.  

 1 października 2015 roku Maciej Maciejewski ob-

chodził 1001 urodziny (zmarł w 2018 r.). Ten znakomi-

ty aktor, w Teatrze Polskim w Warszawie, przez ponad 

50. lat stworzył ponad 100 ról. Grał także w spektaklach 

teatralnych TVP, filmach. Okazuje się, że długowiecz-

ność w jego rodzinie ma tradycję, jego siostry bliźniacz-

ki skończyły 95. lat  

 Pytany, przy okazji urodzin, dzieli się swoimi 

przemyśleniami: Sto lat to na pewno jest jakaś granica. 

Ale to ludzie wymyślili. Wszystko zależy od formy fizycz-

nej. Nigdy jakoś specjalnie nie przygotowywałem się 

kondycyjnie, bo zawsze byłem w ruchu, w młodości gra-

łem w piłkę. Taki mam charakter. Nawet teraz, odkła-

dam pewne rzeczy i zaczynam chodzić. I tak przez 20 

minut, bo sprawia mi to frajdę. Jak jest pogoda to idę na 

spacer do Łazienek.  
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Gdy człowiek lubi to, co robi – a tak było w moim przy-

padku – to staje się to przyjemnością, a nie pracą.  

Nigdy też nie byłem człowiekiem konfliktowym.  

 Z kolei Danuta Szaflarska, aktorka, która skończy-

ła 100 lat, w filmie Doroty Kędzierzawskiej „Inny 

świat”, pytana o tajemnicę swej niewyczerpanej energii 

odpowiada krótko: Jak człowiek kocha swój zawód 

i może go wykonywać, jest szczęśliwy.  

 

 Entuzjazmu nie brakowało panu Antoniemu Hu-

czyńskiemu. 98-latek, nazywany „Dziarskim dziad-

kiem”, który zmarł w tym roku, uważał, że aby pozosta-

wać w dobrym zdrowiu i zachować kondycję, to aktyw-

ność ruchowa i ćwiczenia gimnastyczne są konieczne. 

Swoją gimnastykę zaczynał zwykle od ruchów głową na 

siedząco. W tym przypadku chodziło przede wszystkim 

o ukrwienie mózgu. Niezbędne były również ruchy ga-

łek ocznych, które pozwalały zsynchronizować obie 

półkule mózgowe, aby móc chronić się przed zawrotami 

głowy i zachwianiem równowagi. Ważnym elementem 

jego ćwiczeń były pompki i przysiady. Kolejno potem 

ćwiczenia kręgosłupa, skłony tułowia, krążenia i wyma-

chy ramion.  

 

 Z kolei Aleksander Doba, obecnie 74-latek, który 

jako pierwszy człowiek samotnie przepłynął kajakiem 

Atlantyk („Podróżnik Roku 2015” wybrany przez gło-

sowanie National Geographic) pokazał, że wiek nie jest 

przeszkodą w spełnianiu marzeń, że sami skazujemy się 

na starość, jeżeli nic nie robimy. Cóż, na pewne decyzje 

nigdy nie jest za późno. To, co wydaje się istotne, 

to być aktywnym, mieć jakąś pasję, gdzieś pójść, coś 

ćwiczyć…  

 W podejściu do starości pełno jest hipokryzji.  

Państwo traktuje starość jako problem, sprawę rodziny. 

A starość to przecież kolejny ważny etap w życiu czło-

wieka. Straszenie starzeniem się społeczeństwa jako 

nieuchronną – jeśli natychmiast nie wzrośnie liczba uro-

dzeń – społeczną i ekonomiczną katastrofą, a nie wspie-

ranie jest powszechne. W ten stereotyp wpisują się  

także media. W reklamie senior najczęściej musi coś 

zażyć, aby go nie strzykało w plecach lub w kolanie  

i mógł przytulić wnuczka.  

 

 Podsumowanie 

 Reasumując, długiemu życiu może sprzyjać dobry 

ożenek, życie wolne od trosk, wypijanie szklaneczki 

porto, jedzenie śledzi, czosnku i cebuli...  Proszę jednak 

nie brać tego zbyt dosłownie. Takich czynników i zale-

ceń każdy mógłby wymienić znacznie więcej. Warto 

jednak zwrócić uwagę na to, że w przytoczonych przy-

kładach, ważna była zawsze aktywność fizyczna. Nie na 

wszystko w życiu mamy wpływ, ale już to, że zacznie-

my się ruszać, ćwiczyć, sprawi, że i inne sprawy ukażą 

nam się w innym świetle. Uświadomienie sobie, że taki 

choćby mały kluczyk do zdrowia i długowieczności, 

większość ludzi trzyma w swoich rękach, nie przycho-

dzi może łatwo, ale jak mawia dr Jan Gliński, mene-

dżer, założyciel Fundacji Dantian i długoletni adept 

wschodnich sztuk walki, mistrz tai chi i qigongu (czi 

kungu): Regularne ćwiczenia kształtują nasz charakter. 

Z czasem dostrzegamy u siebie zmiany, inaczej reaguje-

my, ustępują bóle pleców, uzyskujemy lepszą koordyna-

cję ruchową… Qigong, rodzaj psychofizycznej gimna-

styki o chińskim rodowodzie, to przede wszystkim zupeł-

nie inne podejście do aktywności fizycznej i ruchu. Istot-

ne jest rozluźnienie, wolny i świadomy ruch. Właśnie 

poprzez tak pojęty ruch, koncentrację i prawidłowe od-

dychanie, osiąga się efekty, których aerobik, czy inne 

ćwiczenia gimnastyczne nie są w stanie zapewnić.  
 

 Czego dowiedzieli się badacze obserwując 

mieszkańców sardyńskiej wioski? 

Okazało się, że pola tych sędziwych mieszkańców leżą 

znacznie powyżej lub poniżej rodzinnej wioski. W kon-

sekwencji muszą w swoją codzienną pracę wkładać 

więcej wysiłku niż ich krajanie, których pola znajdują 

się na tej samej wysokości co wioska. Za to zostali  

jednak najwyraźniej wynagrodzeni dłuższym życiem.  

Danuta Szaflarska 1915 - 2017 

Antoni Huczyński 1922 - 2020 

Sławomir Kwiecień 



27 

Okiem ucznia 

Jacy jesteśmy? 

Szkoła to nieunikniona część naszego życia, na-

wet jeżeli zdarza nam się opuszczać lekcje.  

Nasza edukacja zaczyna się już w przedszkolu. 

Od tego momentu poznajemy, dotąd niewinny dla nas 

świat i to, co nas otacza. Umiemy nazywać kolory i wie-

my, że czerwony to nie niebieski, a niebo nie ma koloru 

zieleni. Uczymy się pisać i liczyć. Składamy w naszym 

pierwszym zeszycie proste zdania, pełne błędów orto-

graficznych. Rozwijamy pasje, rysując na kartce papie-

ru patyczaki, czyli ludki, których kończyny składają się  

z najzwyklejszych prostych kresek. Nadchodzi czas, gdy 

nasi rodzice zapisują nas do szkoły. Zaczyna się kolejna 

zmiana otoczenia. Przekraczamy próg placówki eduka-

cyjnej licząc, że nasz pobyt tutaj szybko minie, a rozpo-

czynamy ok. 12 lat nauki. Codziennie w szkole widzimy 

te same twarze. Dla jednych jest to powód do szczęścia, 

dla innych wręcz udręka.  

Szkoła czasami potrafi naprawdę zmęczyć,  

a bycie uczniem bywa uciążliwe. Kartkówki, sprawdzia-

ny i nieoczekiwane odpytywanie przy tablicy. Można 

rzec, że jest to wręcz życie w ciągłym stresie, bo prze-

cież nigdy nie wiadomo czy dzisiejsza data, pokrywają-

ca się z numerkiem w dzienniku, nie będzie oznaczać,  

że zaraz zostaniemy zapytani z trzech ostatnich lekcji.  

Jak w tym wszystkim znaleźć czas dla przyjaciół, 

rodziny, a przede wszystkim dla siebie? Zrealizowanie 

programu edukacyjnego jest ważne, jednak ilość mate-

riału potrafi nas mocno przytłoczyć. Nauczyciele bardzo 

często zapominają, że my – uczniowie – mamy też wiele 

na głowie, a ich przedmiot wcale nie jest (dla nas) naj-

ważniejszy. Często twierdzą, że wiedzą lepiej, bo są 

starsi. Jednak to nie wiek jest głównym czynnikiem, 

świadczącym o wiedzy na dany temat, a doświadczenia 

z nim związane. To tak, jakby mówić osobie, która prze-

żyła wojnę, że wiemy lepiej, jak wyglądało życie  

codzienne podczas niej, bo przeczytaliśmy o tym w In-

ternecie. Stąd mój apel do nauczycieli. Nie patrzcie na 

nas tylko z perspektywy swojego przedmiotu. Zwróćcie 

uwagę na inne potrzeby uczniów (przecież sami nimi 

byliście). Wiek nie czyni lepszym. Każdy popełnia błędy  

i każdy ma do nich prawo. Dorastamy, pewnie czasami 

spodziewacie się po nas innych reakcji, ale wraz z wie-

kiem i okresem dojrzewania poznajemy siebie.  

Mam czasami wrażenie, że starsi po prostu boją 

się odmienności. Nie chcą, aby to młode osoby wyróż-

niały się w grupie zachowaniem, wyglądem czy poglą-

dami. Twierdzą, że młodzi „jak dorosną, to zrozumieją, 

co jest lepsze”. Jednak teraz właśnie tacy jesteśmy.  

Nawet jeśli za kilka lat zmienimy nasze zachowanie, 

wygląd czy poglądy, to nie zmienia faktu, że teraz kreu-

jemy samych siebie, określamy swoje miejsce i system 

wartości. Jeden jest głośny i „wszędzie go pełno”, drugi 

woli siedzieć cicho. Są wśród nas sportowcy i ci, co wo-

lą czytać. Jedni mają pasje, inni żyją bez niej. Jesteśmy, 

jacy jesteśmy – każdy na swój sposób wyjątkowy. Jeste-

śmy uczniami, jesteśmy przyjaciółmi, jesteśmy braćmi  

i siostrami, jesteśmy młodzieżą, jesteśmy po prostu so-

bą. Nikim więcej. Zrozumienie nas jest jedną z ważniej-

szych kwestii, które chcemy otrzymać od osób w pew-

nym sensie za nas odpowiedzialnych. Przecież to wła-

śnie dorośli są w głównej mierze naszymi autorytetami.  

Jesteśmy nastolatkami, dużo się wygłupiamy, 

śmiejemy i czasem jesteśmy nieznośni (chociaż myślę, że 

każdy w życiu przeszedł taką „fazę”). Patrzymy czasami 

na świat przez różowe okulary, co nie zmienia faktu, że 

też się o niego troszczymy. Chcemy dawać przykład 

starszym (oraz młodszym od nas) i zarażać optymi-

zmem.  Nie jesteśmy przecież tacy źli, jak się niektórym 

wydaje. Młodzież trzeba spróbować zrozumieć. Obie 

strony muszą dbać o wzajemne dobre relacje, by „żyć 

ze sobą w zgodzie”. 

 

Aleksandra Nowicka, 2 lag 



28 

Absolwenci 

Janek, absolwent 2005 

 Na przestrzeni ostatnich 20 lat na terenie naszej 

szkoły i w jej okolicach dokonało się wiele zmian, 

które ukształtowały jej obecny wizerunek. Znacznej 

modernizacji uległy niemalże wszystkie sąsiednie 

budynki, pawilony, niegdyś tętniące życiem, a dziś 

straszące ruiną, zakłady przy ulicy Wroniej, na terenie 

których stoi obecnie budynek mieszkalny, Browary 

Warszawskie „zamienione” na osiedle mieszkaniowe 

czy wyremontowany budynek sądu. 

 Sama szkoła również uległa wielu zmianom. 

Drewniane okna zamieniono na PCV, czarne masyw-

ne drzwi wejściowe zamieniono na przeszklone, zmo-

dernizowano instalacje elektryczną.  Ogólnodostępny 

stał się Internet, rzecz nieoczywista kilkanaście lat 

temu. W salach pojawiły się komputery, zamienione z 

czasem na laptopy. Drewniane podłogi zastąpiła tera-

kota, a w miejscach masywnych gablot, powieszono 

eleganckie witryny. Z korytarza na pierwszym piętrze 

zniknął szkolny sklepik, którego miejsce zajęły auto-

maty z napojami. Niezmiennym elementem naszej 

szkoły pozostają uczniowie, którzy rok w rok przy-

chodzą i odchodzą, bez względu na upływający czas. 

Kinga Dąbrowska, absolwentka 2012 

 Do CXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Wal-

demara Milewicza przy ulicy Chłodnej 36/46 w War-

szawie uczęszczałam w latach 2009-2012. Trafiłam 

do tej szkoły całkowicie przez przypadek, z polecenia 

mojej siostry ciotecznej, Klaudii, która od września 

sama rozpoczęła naukę w tej szkole. Ja, niezadowolo-

na z wcześniejszego wyboru szkoły, długo się nie za-

stanawiałam i przyjechałam na rozmowę do ówcze-

snej pani dyrektor Barbary Antczak z prośbą o przyję-

cie mnie do szkoły. Po otrzymaniu zgody, rozpoczę-

łam naukę w pierwszej klasie LF o profilu public rela-

tions.  

 Byłyśmy obie z siostrą w tej samej klasie (czyli 

dwie Dąbrowskie, jak to nas często nazywali :-).  

To zawsze budziło uśmiech na twarzach nauczycieli  

i innych uczniów, tym bardziej, że byłyśmy drugą 

parą sióstr w tej samej klasie, obok Karoliny i Justyny 

Skorupskich.  

 Moją wychowawczynią była pani Eliza Woźniak 

– nauczycielka chemii… Chemia, jak się okazało, 

wcale nie była taka straszna, a wychowawczyni oka-

zała się cudowną osobą. Zawsze służyła, pomocą, 

radą i ciepłym słowem. Motywowała nas jako klasę 

do wspólnych działań i nowych wyzwań, co, jak my-

ślę o tym teraz, z pewnością jej się udawało!  

  W pamięci zapadła mi jedna z lekcji biolo-

gii z Panią Krystyną Kupiec - 29 kwietnia 2011 roku, 

gdy w telewizji transmitowane było historyczne wy-

darzenie, a mianowicie ślub księcia Williama i Kate 

Middleton.  Udało nam się namówić Panią Krysię  

(co wcale nie było takie proste), abyśmy wraz z inny-

mi klasami, mogli obejrzeć transmisję na żywo  

z Wielkiej Brytanii na korytarzu obok sklepiku.  

 Samą naukę wspominam bardzo dobrze. Był to 

dla mnie pozytywny czas.  Miałam możliwość zdoby-

wania wiedzy i przygotowywania się do egzaminu 

dojrzałości w przyjaznych warunkach ze wspaniałymi 

ludźmi.  

 Późniejszy dyrektor liceum i nauczyciel języka 

angielskiego, pan Paweł Mirecki, bardzo nas wspierał 

w przygotowaniach do matury z języka angielskiego  

i wierzył w nas wszystkich.  Mnie samej wydawało 

się, że matura z języka angielskiego jest dla mnie nie 

do pokonania. Oczywiście z pomocą wychowawcy  

i nauczycieli udało mi się z wyróżnieniem ukończyć 

liceum i zdać najważniejszy egzamin w życiu.  

 Wszyscy w szkole byli serdeczni w stosunku do 

uczniów. Zaczynając od pierwszej pani dyrektor, wy-

chowawczyni, nauczycieli, poprzez pana Janka  

w szatni czy pana Witka w sklepiku szkolnym.   

 Lata spędzone w liceum były dla mnie najlepszy-

mi latami w życiu, do których bardzo często wracam 

myślami. 
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Anna Buczak, absolwentka 2013 

 Wybierając liceum miałam wielki dylemat. Mia-

łam milion pomysłów na minutę i wiele zawodów wy-

dawało mi się bardzo ciekawych. Wybór padł na klasę 

dziennikarską w Milewiczu. Sama szkoła wywarła na 

mnie pozytywne wrażenie, pomimo ilości schodów, 

które codziennie musiałam przemierzać. Klasę mieli-

śmy zgraną, chociaż brakowało nam chłopaków  

(27 dziewczyn i 3 chłopców). Na szczęście klasy woj-

skowe rekompensowały nam te braki.  

 Liceum dostarczyło mi wiele wspaniałych wspo-

mnień, a przede wszystkim możliwość poznania wyjąt-

kowych ludzi, z którymi mam kontakt do dziś i często 

wspominamy Milewicza, a także nauczycieli, którzy  

w dużej mierze ukształtowali naszą dalszą drogę życio-

wą. Ja sama nie zostałam dziennikarką, jednak w szko-

le odkryłam zainteresowanie chemią i biologią i w tym 

kierunku poszłam dalej. 

Karol Sądej, absolwent 2013 

 Czas spędzony w liceum im. Waldemara Milewi-

cza zapamiętam jako jeden z najlepszych okresów  

w moim życiu, jak i również świetną szkołę życia. Po-

znałem tam ludzi z kompletnie różnych środowisk,  

z którymi wciąż spędzam czas mimo tego, że wszyscy 

jesteśmy już dorośli i każdy poszedł w swoją stronę. 

Poznałem również wielu świetnych nauczycieli (do 

dziś ich wspominam), którzy na szczęście nie kierowali 

się w przekazywaniu nam wiedzy wyłącznie progra-

mem, ale potrafili z nami podyskutować na luzie, wy-

słuchać naszych uwag i opinii na dany temat.  

 Gdybym miał powiedzieć, co dobrego dała mi 

szkoła, to na pewno nauczyła mnie szacunku wobec 

innych ludzi i zrozumienia, nawet mimo różnicy poglą-

dów, zdań i doświadczeń życiowych. 

Absolwenci 

Wszędzie nas pełno…. 
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Zimno i wietrznie 

….ulica Chłodna 
 Ulica, przy której obecnie znajduje się nasza szkoła dziś ma ok. 900 m i jest podobna do wszystkich,  

użyteczna jedynie pod względem gastronomicznym. Wbrew pozorom aż do czasów PRL-u była jedną z ważniej-

szych linii komunikacyjnych Warszawy. Mieszkało przy niej wielu twórców XX-wiecznej polskiej kultury.  

 Chłodna to jedna ze starszych warszawskich ulic. 

Zaczynała jako ulica narolna (czyli - w dużym skrócie - 

służąca magnaterii do szybszego poruszania się po swo-

ich polach uprawnych).  Na początku XVIII w. została 

włączona do Osi Saskiej (w późniejszym czasie została 

pięknie ozdobiona, ponieważ, był to dojazd do Pałacu 

Saskiego). Oś Saska stworzona została przez wybitnego 

niemieckiego architekta barokowego, Matta Pöppelman-

na, który zasłynął w Warszawie remontem Zamku Kró-

lewskiego, ale także wybudowaniem domu dla króla - 

Augusta II Mocnego. 

 Po pewnym czasie jednak przez Chłodną przeszły 

okopy Lubomirskiego, które wbrew pozorom, nie miały 

na celu służyć jako architektura obronna – służyły jako 

odcięcie od Warszawy „skażonego powietrza”,  

tzw. „morowej zarazy” (tak wówczas nazwano kolejną 

epidemię dżumy) i pełniły barierę sanitarną – pomagały 

w kontroli osób wjeżdżających do Warszawy. Jednakże 

w 1771, epidemia się zakończyła, a pod wały ostatecz-

nie podciągnięto armaty i wzmocniono całą konstrukcję. 

Umocnienia przydały się m.in. podczas Insurekcji Ko-

ściuszkowskiej i I oblężenia Warszawy (15 VII – 6 IX 

1794). 

 Po zakończeniu epidemii ulica otrzymała swoją 

obecną nazwę. A skąd ona się wzięła? Od tego,  

że strasznie na niej wiało (w zasadzie to, wieje w dal-

szym ciągu - wszyscy egzaminatorzy, którzy do nas 

przychodzą w maju, zwracają uwagę na „przeciągi na 

Chłodnej”)! W momencie, gdy wzmaga się wiatr, po-

wietrze robi się chłodne, a siła tego wiatru przenika każ-

dą barierę ochronną. 

 Zaraz po upadku powstania kościuszkowskiego, 

zauważono, że Chłodna jest idealnym miejscem na tra-

sę, dziś byśmy ją nazwali, szybkiego ruchu, ponieważ 

łączyła bezpośrednio wschodnią i zachodnią część mia-

sta, a do tego była też drogą wylotową do Poznania 

i Breslau (Wrocławia). Ponadto zauważono, że ta ulica 

ma wielkie predyspozycje do rozwoju gospodarczego 

Warszawy, toteż dość szybko zaczęto dobudowywać   

na niej kamienice i warsztaty lokalnych rzemieślników.  

 Jednak prawdziwe upodobanie do zabudowywania 

Chłodnej miało miejsce w 1815 r. Chłodna wówczas 

stała się wizytówką Warszawy, ze względu na to, że 

była nowoczesna pod względem budownictwa – symbo-

lem samej ulicy stały się kamienice, które przedstawiały 

dużą wartość artystyczną. Nawet mimo upadku powsta-

nia listopadowego w 1831, Chłodna modernizowała się 

bardzo szybko. Powstawały tam m.in. nowe fabryki, 

teatr, mieszkania, kościoły, lokalne browary, a w 1882 

na tej ulicy otwarto pierwszą linię tramwajową w War-

szawie. Co prawda przez prawie 2 dekady były to tram-

waje konne, ale w 1908 pojawiły się elektryczne.  

Po powstaniu Hal Mirowskich Chłodna utraciła łącz-

ność z Pałacem Saskim, ale nadal była ważnym szla-

kiem komunikacyjnym.  

 W dwudziestoleciu międzywojennym, Chłodna 

dalej była ważną ulicą w relacji:  

 W tym samym czasie przebudowano ją w stylu 

modernistycznym, który całkowicie zrywał z jakimikol-

wiek nawiązaniami do historii, dzięki temu budynki na 

Chłodnej stały się bardziej wytrzymałe i niepalne. 

 Gdy w roku 1939 okupanci napadli na nasz kraj,  

to choć Warszawa była zarówno przez jednych jak i dru-

gich bombardowana (Sowieci bombardowali ją w latach 

1941-44), Chłodna nie została nawet draśnięta. Jednak 

zyskała wówczas inną, znaczniej mniej chlubną nazwę, 

„cmentarzyska”, bo po prostu chowano tutaj cywilów 

zabitych podczas nalotów. 

 W czasie niemieckiej okupacji, na samym jej po-

czątku, gdy Niemcy podzielili Warszawę na aryjską  

i żydowską, Chłodna trafiła w całości na teren Getta, 

jednakże Niemcy szybko zdali sobie sprawę, że ta decy-

zja nie była najlepsza. 

Warszawa Zachód > Warszawa Centralna  > Warszawa 

Wschód, ale także w drodze do Poznania. 
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Przede wszystkim, jak już wcześniej o tym wspomnia-

łem, Chłodna była jednym z głównych szlaków komu-

nikacyjnych w Warszawie, gdyby została odcięta, 

Niemcy mieliby spory problem, aby np. wysłać żołnie-

rzy do pacyfikacji jakiegoś wystąpienia polskiego ru-

chu oporu, bo przecież Niemcy ulokowali się przede 

wszystkim w centrum stolicy. Dlatego też w 1941 r. 

podzielono Getto na duże i małe, a między nimi pusz-

czono linię tramwajową. Później dobudowano drew-

nianą kładkę, po której Żydzi przechodzili z jednego 

getta, do drugiego. Kładka znajdowała się na wysoko-

ści skrzyżowania z Żelazną, przy Chłodnej 25. Co cie-

kawe w późniejszych latach przez pewien czas była  

w naszej okolicy upamiętniana przez różnych artystów 

np. przez AdamaX, który stworzył mural, odsłonięty 

przez samego Marka Edelmana. 

 

Obecnie jako upamiętnienie tego elementu Getta, służy 

pomnik w formie instalacji świetlnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Podczas wybuchu powstania warszawskiego na 

skrzyżowaniu ulicy Chłodnej z Żelazną, Polacy  

z „Chrobrego I” zdobyli posterunek Żandarmerii 

„Nordwache”, przy której znajdował się magazyn  

i posterunek Granatowej Policji  oraz znajdujący się  

po drugiej stronie ulicy bunkier z karabinem maszyno-

wym, a na wyższych piętrach rozlokowano pozycje 

snajperskie. Mimo że wydaje się to wielkim sukcesem 

(tym bardziej, że udało się uwolnić wówczas kilkuna-

stu Żydów – co pokazano nawet w filmie „Miasto 44”), 

to Niemcy właśnie tą ulicą rozpoczęli kontratak. Kiedy 

przybyły posiłki z okolicznych garnizonów, powstańcy 

szybko zostali rozbici, a upojeni zwycięstwem i uzależ-

nieni od odwetu Niemcy, rozpoczęli rzeź, którą my 

doskonale znamy dziś jako Rzeź Woli (5 VIII 1944), 

podczas której zginęło 40 tys. mieszkańców Warsza-

wy. Żołnierze Wehrmachtu przywiązani do rozkazów, 

przestrzegali rozporządzeń dowódców i za jednego 

martwego Niemca zabijali 100 Polaków.  

Po kapitulacji Warszawy 2 października 1944r., 

Niemcy rozpoczęli wysadzanie, palenie i niszczenie 

Chłodnej, tak, jak pozostałych części miasta. Wówczas 

ta ulica przestała mieć swoje dawne znaczenie trans-

portowe i kulturalne, bo Niemcy, jak to Niemcy, bez-

względnie niszczyli wszystko - zabytkowe kamienice, 

kościoły, muzea. Wszystko legło w gruzach. 

Zaraz po zakończeniu II wojny światowej, 

„nowa”, „komunistyczna” władza zaczęła się zastana-

wiać, nad odbudową Warszawy. 

Miasto zostało dosłownie „skomunizowane”, co 

także spotkało Chłodną. Postanowiono m.in. o wybu-

dowaniu trasy WZ, która przejęła rolę trasy szybkiego 

ruchu, połączyła wschód Warszawy z zachodem. Od-

budowano co prawda kościół św. Karola Boromeusza, 

który uszkodziły spadające bomby, ale wielu z zabyt-

kowych kamienic nie odtworzono. Postawiono nowe 

bloki mieszkalne, zachowały się tylko nieliczne i chyba 

(mówiąc kolokwialnie) najbrzydsze z nich wszystkich. 

 

Dziś Chłodna pełni rolę ulicy lokalnej, ale dalej 

jest ważnym symbolem w kulturze m.in. znajdują się tu 

3 pomniki Getta, kilka tablic pamiątkowych (jak ta 

przy Nordwache czy upamiętniająca zamordowanych 

Polaków przy naszej szkole), Pałac Manzla, zabytkowa 

brukowo – bazaltowa nawierzchnia i tory tramwajowe 

itd.  

Przy tej ulicy mieszkali m.in. Miron Białoszew-

ski (twórca „Pamiętnika z powstania warszawskiego”), 

Stanisław Jachowicz (bajkopisarz), Jerzy Popiełuszko 

(kapelan „Solidarności”, torturowany i zamordowany 

przez komunistów), Karol Drymmer (biolog i nauczy-

ciel akademicki i prywatny).  Chłodna pojawiła się tak-

że w kilku filmach m.in. w „Pianiście” Romana Polań-

skiego, czy w „Mieście 44”. 

 

Michał Chełmicki, 2 Lag 
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*** 

W Milewiczu jest ciekawie, 

można w nim zwariować prawie, 

tyle wiedzy i goryczy, 

tego chyba nikt nie zliczy. 

Na geografii sami wiecie, 

uczymy się rzeczy o świecie, 

A na polskim każdy wie- 

dużo książek czyta się, 

na angielskim dużo słówek 

napychają nam do główek. 

Zaś na WF każdy powie, 

tu nikt nie zna się na mowie, 

tylko trzeba dużo skakać, 

a jak przegrasz to nie płakać. 

Na historii słodko śpimy, 

także fajnie się bawimy, 

na religii sam Pan powie, 

nikt niczego się nie dowie.. 

Co najbardziej lubię w szkole? 

Mą uczniowska smutną dolę? 

Otóż chodzi mi o przerwy, 

które koją wszystkie nerwy. 

Także warto biec do szkoły, 

znosić trudy i mozoły, 

ona kiedyś tez się skończy, 

z życiem starszych nas połączy. 

Tak wiec trzeba ją szanować, 

na piąteczki wciąż pracować, 

czasem trochę się pouczyć, 

żeby potem już nie kluczyć. 

Amelia Bujalska  

* * * 

Nasza szkoła na Woli  

Bardzo dobrze z każdego przedmiotu nas przeszkoli.  

Atmosfera tu wspaniała, doborowa, doskonała! 

Nauczyciele są bardzo mili, 

Byśmy chętnie się uczyli. 

W naszej szkole znajdziesz wszystko: 

Sale, hale i boisko. 

Każdy chłopak i dziewczyna 

Co dzień tutaj się rozwija.  

Poznajemy wciąż świat cały 

I nie w głowie nam wagary. 

Każdy chętnie chodzi do naszej szkoły 

Na lekcji w grupach pracujemy jak turbozespoły. 

Mamy w szkole automaty z jedzeniem, 

A na lekcjach jesteśmy oceniani z docenieniem. 

Nasza szkoła jest bardzo zgrana 

Każdy na przerwach rozmawia ze sobą od rana. 

Wszystkich przedmiotów się chętnie uczymy 

I matury dobrze dzięki temu zaliczymy. 

Niczego naszej szkole nie brakuje 

Niezapowiedzianym kartkówkami nas rzadko kto zaskakuje. 

Każdy na lekcje jest przygotowany 

I dobrze zaklimatyzowany. 

Biblioteka też tu jest. 

Nasza szkoła jest the best! 

Martyna Lewandowska 


