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PRZEDMOWA

Szanowni Państwo,

oddajemy do Waszych rąk publikację, która jest efektem dwóch konferencji 
wspomnieniowych, odbytych w dniach 5 grudnia 2013 roku oraz 25 czerwca 
2014 roku. Miały one miejsce w łęczyckim oddziale Archiwum Państwowego 
w Płocku i są modelowym przykładem współpracy tej instytucji z organiza-
cjami pozarządowymi, takimi jak Towarzystwo Miłośników Ziemi Łęczyckiej 
i Towarzystwo Naukowe Płockie Oddział w Łęczycy. Dzięki dotacji finansowej 
ze strony Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych pojawiła się możliwość 
opublikowania prezentowanych na konferencji wystąpień.

Przedstawione materiały zawierają niezwykle cenne informacje dotyczące 
łęczyckich szkół na przestrzeni lat. Oprócz ważnych danych historycznych, 
posiadają silny ładunek emocjonalny wspomnień osób, które szkoły te kształ-
towały, wychowywały i wyposażały na całe życie w bezcenne doświadczenia, 
a te z kolei owocowały w trudnych czasach, np. wojen i okupacji postawami, 
jakie można śmiało określać mianem patriotycznymi. Wynika z nich również 
fakt, że łęczyckie szkoły nie były tylko miejscem, gdzie dokonywał się proces 
edukacyjny, ale także pełniły rolę integracji lokalnej społeczności, kształtowały 
postawy wzajemnego szacunku i poczucie wspólnoty.

Szanowni Państwo, 

każdy z nas chodził do szkoły. Dla każdego jest ona przedmiotem wspomnień 
i sentymentalnych odniesień. Życzę Państwu, aby lektura tej książki nie tylko 
pogłębiła wiedzę na temat historii łęczyckich szkół, ich nauczycieli i uczniów. 
Życzę także, aby zabrała w sentymentalną podróż w przeszłość i być może 
pozwoliła odkryć na nowo przesłanie i treści ze szkolnych lat, o których już 
dawno – być może – zapomnieliście.

 
dr Tomasz Piekarski

dyrektor Archiwum Państwowego w Płocku
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Lucyna Sztompka 

SZKOŁY W ŁĘCZYCY. 
ZARYS DZIEJÓW DO 1939 ROKU

…aby światło wiedzy na całą Polskę rozchodziło się…

Kazimierz Wielki, król Polski

Szkoła kolegiacka (XII w. – do 
poł. XVIII w.), od poł. XVI w. stała 
się archikolegiacka, działała pod 
zarządem scholastyków (prałatów od-
powiedzialnych za szkolnictwo) przy 
Archikolegiacie Łęczyckiej. Później 
została podporządkowana Akademii 
Krakowskiej na prawach „kolonii 
akademickiej”. Do grona wybitnych 
łęczyckich scholastyków należeli, 
m.in. Bogufał herbu Poraj, późniejszy 
biskup poznański (1254 r.) i Janusz, 

późniejszy arcybiskup gnieźnieński (1258 r.). Początkowo scholastyk sam wy-
kładał w szkole, później dołączyli do niego nauczyciele – rektorzy (zastępcy 
scholastyka), wywodzący się najczęściej ze stanu duchownego, choć wiadomym 
jest, ze wśród nich był Marcin Strykowski z Sieciechowa, absolwent Akade-
mii Krakowskiej, który święcenia kapłańskie przyjął znacznie później. Jego 
nagrobek znajduje się w tumskiej świątyni (kanonik łęczycki zmarł w 1650 
roku). Kapituła łęczycka dbała o swoich uboższych uczniów, finansując koszty 
edukacji i mieszkanie. Szkoła posiadała bogatą bibliotekę. Ocalałe inkunabuły 
znajdują się w Muzeum Archidiecezji Łódzkiej.

Archikolegiata Łęczycka w Tumie z XII w. 
Pocztówka z lat 20. XX w.
Zasoby Muzeum w Łęczycy
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Szkoła parafialna (XIII w. – XVII 
w. lub pocz. XVIII w.) – założona 
przy parafii pw. św. Andrzeja. Uczono 
w niej m.in. śpiewu, czytania, pisa-
nia, liczenia, katechizmu i gramatyki 
łacińskiej. Nauczycieli – bakałarzy 
szkoły parafialnej nazywano rektorem, 
magistrem lub ministrem. Funkcję rek-
tora szkoły pełnił m.in. Stefan (1442 
roku), Jan z Żabic (1461 r.), Hieronim 
Kałowski – stopień bakałarza uzyskał 
w 1533 r. (zmarł w Łęczycy), Jan 

z Łęczycy, bakałarz teologii, przeor łęczycki (1612 r.), Fabian Bielawski, 
łęczycki przeor, bakałarz (zmarł w konwencie krakowskim pomiędzy 1645 
a 1646 r.). O poziomie nauczania świadczyć może fakt przybycia specjalnie na 
naukę właśnie do Łęczycy uczniów aż z Rusi Czerwonej, choćby Grzegorza 
Wigilanciusza z Sambora, późniejszego poety polsko – łacińskiego, autora 
sielanek i profesora Akademii Krakowskiej. Szkołę parafialną ukończył też 
Marcin z Łęczycy, słynny lekarz kapituły poznańskiej1.

Szkoły dominikańskie (XIII w. 
– XVII w.). W łęczyckim klasztorze 
funkcjonowały zarówno szkoły kon-
wentualne – klasztorne (nowicjat, 
grammaticae, theologiae), jak i party-
kularne – międzyklasztorne (atrium/
logicae), oraz – prawdopodobnie – 
naturalum-naturalium (philosophiae) 
i theologiae. Kształciły zakonników na 
takich samych zasadach i realizowały 
taki sam program jak szkoły w pozosta-
łych konwentach Braci Kaznodziejów. 
Przed upowszechnieniem się szkół 
parafialnych uczęszczali tu również 
uczniowie z Łęczycy i okolicznych 
miejscowości. 

W szkole wykładali lektorzy. Znane 
jest imię Marcina, lektora w konwen-
tualnej szkole teologii, który w 1408 r. 
brał udział w sprawie toczącej się przed 
sądem ziemskim łęczyckim jako sędzia 

1  Michał Rawicz – Witanowski, Monografia Łęczycy z rysunkami, Kraków 1898; reprint, 
Warszawa 1985, s.174-175.

Kościół farny pw. św. Andrzeja Apostoła
z XV w. Pocztówka z datą nadania 1903 r. 

Zasoby Muzeum w Łęczycy

Klasztor i kościół oo. Dominikanów z XIII w. 
Od 1779 r. do 2006 r. budynek więzienia.

Zasoby Muzeum w Łęczycy

Klasztor Panien Norbertanek wzniesiony
w 1603 r. (obecnie ss. urszulanek).

Zasoby Muzeum w Łęczycy 
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polubowny, i Michała z Bochni, który w 1461 r. był kaznodzieją bocheńskim 
(generalnym), a rok później asygnowano go do klasztoru w Łęczycy na lek-
tora artium i kaznodzieję. Lektorem teologii w Łęczycy był również Marcin 
Knolle (1447 r.) i Bernard Handel (1658 r.). Uczniowie szkoły mieli do dys-
pozycji bogate zasoby zgromadzone w bibliotece klasztornej2.

Szkoła norbertanek (XVIII w. – pocz. XIX w.), znajdowała się przy klasz-
torze Panien Norbertanek. W inwentarzu z 1777 r. podano, że w klasztorze – 
oprócz zakonnic – przebywało „panien świeckich na edukacji 10, jedenaście 
na swoim wikcie”3.

 
Kolegium jezuickie (1730-1773) 

– pierwsza w Polsce 5-klasowa szkoła 
średnia z przeznaczeniem na edukację 
młodzieży pochodzenia szlacheckiego. 

Kolegium jezuickie składało się 
z trzech klas niższych (gramatyczne) 
i dwóch wyższych (humaniora). W Łę-
czycy działały klasy niższe: infima, 
gramatyka, syntaxis, czyli: nauczanie 
początkowe, gramatyka i składnia. 
Szkoła mieściła się w drewnianym 
budynku koło fary, później w gmachu 
jezuickim, wybudowanym z własnych 
funduszy przez starostę łęczyckiego, 

Stefana Szołdrskiego herbu Abdank. Uroczyste otwarcie nowego gmachu 
nastąpiło 1 maja 1731 r. Nadzór nad kolegium sprawował rektor, pomagał mu 
prefekt. Każda klasa miała swojego nauczyciela. Uczniowie mogli korzystać ze 
zbiorów biblioteki, pozamiejscowi – z bursy, którą zarządzał regens – funkcję 
tę pełnił nauczyciel. Po kasacji zakonu zasoby biblioteczne przejęła szkoła 
podwydziałowa. Wśród rektorów kolegium zasłynął Piotr Radomiński – ka-
znodzieja, misjonarz i pisarz; wśród prefektów – Franciszek Krosnowski i Jan 
Zaleski. W łęczyckim kolegium wykładał publicysta Piotr Świtkowski (1744-
1793). Abiturientem kolegium był ks. Ignacy Bardziński, późniejszy biskup 
poznański. W kolegium jezuickim kształcili się też mniej zamożni uczniowie, 
których edukację opłacała okoliczna szlachta, także arcybiskup gnieźnieński 
Teodor Potocki. 

2 Tomasz Stolarczyk, Prozopografia konwentu dominikańskiego w Łęczycy, referat wy-
głoszony w dniu 26 lutego 2015 r. w APP OŁ z bogatym wykazem imiennym uczniów i na-
uczycieli szkoły dominikańskiej w Łęczycy (materiały w posiadaniu autora); też: Tomasz 
Stolarczyk, Szkoły dominikańskie w Łęczycy w XIII-XVI wieku, [w:] Ludzie i książki. Studia 
i szkice bibliologiczno-biograficzne. Księga pamiątkowa dedykowana prof. Hannie Tadeusie-
wicz, Łódź 2011, s. 414.

3 Łęczyca. Dzieje miasta do 1990 r. pod redakcją Ryszarda Rosina, Łęczyca 2001, s. 219.

Rezydencja jezuitów z 1731 r., później 
koszary, budynek powiatowych urzędów 

państwowych, następnie starostwa. W czasie 
II wojny światowej uległ zniszczeniu.

Pocztówka z lat 30-tych XX w. 
Zasoby Muzeum w Łęczycy
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Szkoła podwydziałowa (1773-1798), zlokalizowana w budynku po kolegium 
jezuickim, początkowo cztero-, później sześcioklasowa. Była jedną z pierwszych 
szkół zreformowanych przez Komisję Edukacji Narodowej (KEN) – obok 
szkoły w Krzemieńcu. Wprowadzona na mocy reformy szkolnictwa KEN 
w wojewódzkiej wówczas Łęczycy, podlegała Szkole Głównej Krakowskiej 
(Akademii Krakowskiej). Jej wyróżniający się absolwenci stanowili przyszłą 
kadrę duchowną, wojskową czy urzędniczą. Według raportu Komisji Edukacji, 
w 1782 r. szkoła podwydziałowa w Łęczycy liczyła 260 uczniów, wśród nich 
kilkunastu z uboższej szlachty, których koszty edukacji i opieki w internacie 
(wówczas dwa domy) pokrywali prywatni darczyńcy. Kadrę pedagogiczną sta-
nowili: rektor, kaznodzieja i nauczyciele, którym przysługiwał tytuł profesora. 
Pierwszym rektorem szkoły był ks. Joachim Więckowski (do 1788 roku), 
kaznodzieją – wybitny pedagog ks. Karol Fabjan, kaliski kanonik, autor po-
pularnych wówczas dzieł religijnych. W 1782 r. uczyło w szkole pięciu profe-
sorów, którzy wykładali m.in. religię, matematykę, fizykę, przyrodę, wymowę 
i prawo. Obok tych przedmiotów uczono także języka niemieckiego i łaciny. 
Nad poziomem nauczania czuwał sam Hugo Kołłątaj, który zaangażował się 
w reformowanie szkoły w Łęczycy. W 1785 r. – w miejsce skompromitowa-
nych eksjezuitów – wprowadził do łęczyckiej szkoły nauczycieli świeckich, co 
znacznie poprawiło poziom nauczania. Kiedy w 1793 r., w wyniku drugiego 
rozbioru Polski, województwo łęczyckie włączono do Prus, w szkole wymie-
niono większość kadry, obowiązywał język niemiecki, większość pomieszczeń 
pojezuickich zamieniono na koszary. W 1798 r. władze pruskie w miejsce szkoły 
podwydziałowej powołały męską szkołę elementarną.

Szkoła wydziałowa (rok powstania 1809; od 1840 r. – obwodowa, od 1842 
roku – powiatowa; rok zamknięcia -1866). Mieściła się w pojezuickiej rezyden-
cji, w „domu szczupłym, mającym tylko trzy stancye obszerniejsze i zdatne na 
klasy”4, była z początku 3-klasowa z klasą elementarną, z gabinetem fizycznym 
zwanym „muzeum” (ze zbiorami matematycznymi, fizycznymi i geograficzny-
mi) i biblioteką. Pierwszym jej rektorem był Fryderyk Busow (zm. 1816 r.), 
drugim Jerzy Szmidel, trzecim – w latach 1834-1838 – Karol Bystry, zwany 
już inspektorem. Od 1821 r. poszerzono szkołę o klasę czwartą, rezygnując 
z klasy elementarnej. Warunki pracy i nauczania uległy znacznej poprawie po 
1836 r., kiedy oddano do użytku szkoły nowy gmach przy ul. Targowej (dziś: 
Al. Jana Pawła II – obecny Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej). W 1840 r. 
szkoła została przemianowana na obwodową, a w 1842 r. na powiatową (filo-
logiczna, pedagogiczna).

W latach 50. XIX w. szkoła powiatowa przybrała profil filologiczny. Uczono 
już czterech języków obcych; obok rosyjskiego wprowadzono język łaciński, 
francuski i niemiecki. 

4 Michał Rawicz-Witanowski, Monografia Łęczycy z rysunkami, Kraków 1898; reprint; 
Warszawa 1985, s. 180.
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Szkoła cieszyła się powodzeniem. Rosła liczba 
uczniów – w 1838 r. było ich 178, w I semestrze 
1862 r. już 290. W 1862 r. rozpoczęły działal-
ność klasy pedagogiczne (Powiatowa Szkoła 
Pedagogiczna), przygotowujące abiturientów do 
zawodu nauczycielskiego. Rektorem szkoły był 
wówczas Teodor Dobrycz. Po roku funkcjono-
wania nastąpił powrót do nachylenia filologicz-
nego. Kadrę nauczycielską stanowili abiturienci 
szkół wyższych. W bibliotece szkolnej i muzeum 
zgromadzono bogate zasoby książek i eksponatów 
matematyczno-fizycznych. Po upadku powstania 
styczniowego, w wyniku represji i pogłębiającej 
się rusyfikacji szkoła powiatowa przestała istnieć 
(1866 r.). Jej miejsce zajęły kursy pedagogiczne 
(1869 r.), przemianowane w 1872 r. na rosyjskie 
Seminarium Nauczycielskie.

Seminarium Nauczycielskie (1872-1915), 
szkoła rosyjska, trzyklasowa męska z wykłado-
wym językiem rosyjskim (język polski był nie-
obowiązkowy). Lekcje odbywały się w budynku 
po zamkniętej szkole powiatowej (dziś: Al. Jana 
Pawła II). Przygotowywała uczniów do zawodu 
nauczyciela w szkołach początkowych. Zaplecze 

szkolne posiadało bogatą bibliotekę i internat dla uczniów. Bursa mieściła się 
przy ul. Szerokiej (dziś: Belwederskiej 23) i była obowiązkowa dla wszystkich 
uczniów, także tych z Łęczycy, co stwarzało możliwość dokładnej kontroli. Wy-
kładowcami byli Rosjanie. 4 marca 1905 r. seminarzyści przeprowadzili strajk 
szkolny, domagając się języka polskiego jako wykładowego. Ich duchowym 

przywódcą był Bronisław Łabędzki, 
były seminarzysta i nauczyciel. Dołą-
czyli do nich koledzy ze Szkoły Miej-
skiej. Za udział w strajku wielu z nich 
relegowano. Uczniowie otrzymywali 
tzw. „wilcze bilety”, czyli świadectwa 
potwierdzające udział w strajku, które 
na okres trzech lat zamykały drogę 
do dalszego kształcenia lub podjęcia 
pracy w urzędzie. Niektórzy uczniowie 
w obawie przed represjami opuścili 
Łęczycę. Wśród nich organizator 
strajku, seminarzysta Michał Sekuła 

Wyciąg („wypiska”) 
z arkuszy cenzury 

Łęczyckiego Okręgu 
Szkolnego Edmunda 
Trzcińskiego, ucznia 

kl. I Szkoły Powiatowej 
w Łęczycy – r.szk. 

1851/1852  z podpisem 
rektora Teodora Dobrycza 

(„dozorca w pełnym 
wymiarze czasu”)
i opiekuna ucznia

I. Trzcińskiej. Zasoby 
Muzeum w Łęczycy

Budynek Seminarium Nauczycielskiego
z pocz. XIX wieku (obecnie: Zespół Szkół im. 

Jadwigi Grodzkiej). Widokówka z 1914 r. 
Zasoby Muzeum w Łęczycy
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i współorganizator Dionizy Majewski. Po wybuchu I wojny światowej szkołę 
przeniesiono do Warszawy, później do Pskowa, gdzie ostatecznie została za-
mknięta w 1915 r. 

Bernardyńskie Studium Gra-
matyki – dla kleryków, działało przy 
klasztorze oo. Bernardynów. Przetrwa-
ło do 1857 roku.

Szkoła Miejska – męska, dwukla-
sowa, założona w 1890 r. z wykłado-
wym językiem rosyjskim. Budynek 
szkolny mieścił się przy ul. Targowej 
13 (dziś: Aleje Jana Pawła II).

W czasach zaborów edukacja mło-
dzieży – jak w rosyjskim Seminarium 
Nauczycielskim – nastawiona była na 
rusyfikację. Część uczniów dwuklaso-
wej Szkoły Miejskiej w 1905 r. dołą-

czyła do łęczyckich seminarzystów, biorąc udział w strajku szkolnym w obronie 
języka polskiego, płacąc za to wydaleniem ze szkoły i „wilczym biletem”, jak to 
było w przypadku Zenona Karólakowskiego, późniejszego dyrektora Szkoły 
Powszechnej nr 1 w Łęczycy. 

Budynek Szkoły Miejskiej ocalał. 
Po 1917 r. służył szkołom powszech-
nym do momentu przeniesienia ich do 
budynku przy ul. Solnej w 1930 r. (dziś: 
Szkolnej 4). Obecnie mieści się w nim 
Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Łęczycy. 

SZKOŁY ELEMENTARNE, pub-
liczne. Po 1864 r. otrzymały nazwę 
szkół początkowych. Szkoły funkcjo-
nowały w domach prywatnych. 

Męska Szkoła Elementarna – 
utworzona w 1798 r. w miejsce szkoły podwydziałowej. Po 1864 r. – jednokla-
sowa szkoła początkowa katolicka męska; 

Szkoła Elementarna Przywięzienna – założona po 1801 r., przeznaczona 
dla osób małoletnich w wieku do piętnastu lat; 

Kościół i klasztor oo. Bernardynów
pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 

Marii Panny, wzniesiony w latach
1636-1643. Fotografia po 1946 r. 

Zasoby Muzeum w Łęczycy

Budynek Szkoły Miejskiej w Łęczycy 
przy ul. Targowej 13 (dziś: Jana Pawła II). 

Pocztówka z 1904 r.
Zasoby Muzeum w Łęczycy
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Żeńska Szkoła Elementarna – utworzona 
w 1834 r. Po 1864 r. – jednoklasowa szkoła począt-
kowa katolicka żeńska (od 1912 r. – dwuklasowa);

Szkoła Elementarna Rzemieślniczo-Niedziel-
na (1835-1914), przeznaczona dla terminatorów 
rzemiosł, program nauczania był zbliżony do pro-
gramu szkół początkowych. 

SZKOŁY WYZNANIOWE 
Szkoła Elementarna Ewangelicka – czte-

roklasowa; data utworzenia: 1840 r. Po 1864 r. 
– jednoklasowa szkoła początkowa ewangelicka 
koedukacyjna;

Cheder – szkoła żydowska, funkcjonowała przy 
bóżnicy, nadzór nad nią sprawował dozór bóżniczy. 
Uczniowie przebywali w szkole większość dnia. 
Zajęcia odbywały się najczęściej w mieszkaniu 
nauczyciela (mełameda). Do szkół tych – staraniem 

„Wilczy bilet” Zenona 
Karólakowskiego, ucznia   

Szkoły Miejskiej w Łęczycy, 
wydany w 1906 r. przez 
władze szkolne za udział

w strajku 1905 r.  
Zasoby TMZŁ

4-klasowa szkoła przy kościele ewangelickim 
– ul. Ozorkowska. Zdjęcie z lat 20-tych
XX wieku. Zasoby Muzeum w Łęczycy

Pieczęć Żydowskiej Szkoły 
Elementarnej

w Łęczycy, 1920 r. 
Zasób APP OŁ

dozoru – w 1858 r. wprowadzono wykłady języka polskiego, kaligrafii, czy-
tania i pisania po hebrajsku, a także rachunków. W 1886 r. istniały w Łęczycy 
24 chedery z 25 nauczycielami. Ilość uczniów wynosiła wówczas 1695. Wśród 
żydowskich nauczycieli znane są nazwiska Chaima Arona (Aarona) Polań-
skiego i Szymona Hersza Skórki.

5 Adam Bednarek, Dzieje sceny teatralnej w Łęczycy w latach 1800-1918. Praca magister-
ska, Łęczyca 1968, s.11. 
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Żeńska Szkoła Żydowska – prywatna Małki Targacz, jednoklasowa, 
powołana w 1903 r.

Żydowska Szkoła Elementarna – w latach 20. XX w. Publiczna Szkoła 
Powszechna nr 4, przemianowana w latach 1928-1932 na Szkołę Powszechną 
nr 3 im. Berka Joselewicza. Kierownik szkoły – I. Szelubski. 

 
SZKOŁY PRYWATNE
Szkoła Żeńska – powstała przed 1806 r., dzia-

łała do ok. 1820 r.

Pensja Żeńska Marii Mauersbergerowej, 
działająca od ok. 1820 r. z liczbą uczennic 18.

„Instytut dla Dziewcząt” Marianny Mit-
kiewicz, działał od czerwca 1832 r. do września 
1835 roku.

„Szkoła Wyższa Płci Żeńskiej” (trzyletnia) – 
prowadzona od 1835 r. do 1841 r. przez Annę Mar-
kowicz, absolwentkę Aleksandryjskiego Instytutu 
Wychowania Panien (czyli guwernantek). Szkoła 
mieściła się w prywatnym domu przy ul. Wodnej 
(dziś: ul. 18 Stycznia). Właścicielka uczyła języka 
francuskiego, inni nauczyciele (z kadry Szkoły 
Obwodowej) wykładali geografię, arytmetykę, 

historię, religię oraz języki: polski, niemiecki, rosyjski. Dziewczęta uczono 
kaligrafii, rysunków i robót ręcznych. W okresie funkcjonowania szkoły liczba 
uczennic nie przekroczyła 31 (były różnych wyznań, głównie z rodzin urzędni-
czych). Kłopoty finansowe przyczyniły się do zamknięcia szkoły.

2-klasowa Niższa Szkoła Męska Wincentego Markowicza (1839-1841). 
Mieściła się w budynku po szkole Anny Markowicz (żony). Liczba uczniów 
nie przekroczyła 10.

2-klasowa Niższa Szkoła Żeńska Julii Wojciechowskiej (15.10.1842 – 
1844), również umieszczona w budynku prywatnej szkoły Markowiczów. 
Uczyli w niej nauczyciele ze Szkoły Obwodowej. W roku szkolnym 1843/1844 
otworzono klasę trzecią i szkoła stała się „wyższa” dla 24 uczennic. Problemy 
finansowe skłoniły właścicielkę do zamknięcia szkoły z dniem 1 lutego 1844 r.

Elementarna Szkoła Ewangelicka Augusta Bythnera, działała tylko rok 
szkolny 1842/1843. Przyjęła 32 uczniów.

Wyciąg z rapotu szkolnego 
Leopolda Trzcińskiego, ucznia 

Szkoły Prywatnej Męskiej 
Franciszka Litticha. Rok 1850. 

Zasoby Muzeum w Łęczycy
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Wyższa Szkoła Żeńska (1844-1849) Balbiny Domaradzkiej, przeniesiona 
z Włocławka do Łęczycy. Uczyli w niej nauczyciele ze szkoły powiatowej. Bu-
dynek szkoły mieścił się przy ul. Targowej (dziś: Al. Jana Pawła II). Uczennice 
(30-40) pochodziły głównie z ziemiańskich rodzin.

2-letnia Niższa Szkoła Męska (1846-1857) Franciszka Litticha, nauczy-
ciela szkoły obwodowej. Mieściła się przy ul. Poznańskiej (potem przy Wodnej, 
następnie Szerokiej – dziś: Belwederskiej). Wyciąg z raportów szkolnych z 1850 
roku informuje, że wykładano w szkole 14 przedmiotów, w tym 4 języki obce: 
rosyjski, łaciński, niemiecki i francuski. Liczba uczniów wahała się w granicach 
11-30. Przeważali synowie mieszczan.

Żeńska Szkoła Elementarna (1848-1850) Pelagii Jankiewicz. Budynek 
szkoły mieścił się przy ul. Targowej, potem Poznańskiej, następnie Krakow-
skie Przedmieście (dziś: ul. Ozorkowska). Liczba uczennic – w większości 
pochodzenia żydowskiego – nie przekroczyła 16. Nauczaniem zajmowała się 
właścicielka.

Męska Wyższa Szkoła Elementarna (1853-1855) J. Graffa. Dwuklasową 
szkołę otworzono 9 października 1853 r. dla 23 uczniów w wieku 6-12 lat. 
W szkole dodatkowo pracował jeden nauczyciel.

„Instytut dla Dziewcząt” (1860-1865), szkoła 4-klasowa z klasą wstępną, 
później 5- i 6-klasowa, prowadzona przez siostry Laurysiewicz (jedna z nich 
Bronisława, imię drugiej nieznane).

Żeńska Szkoła Prywatna (1865 – 1867) Michaliny Berżyńskiej, 2-klasowa 
z klasą wstępną. Uczono języka polskiego, języka rosyjskiego, geografii, religii 
i robót ręcznych. Rok inauguracyjny rozpoczęło 26 uczennic.

Szkoła Prywatna (1881-1883) Mieczysława Rawicza-Witanowskiego, 
autora „Monografii Łęczycy” (Kraków 1898). Nabór (40 uczniów) zapełnił 
klasę wstępną i pierwszą. Uczyli w niej przedmiotów programowych: inspektor 
Mieczysław Rawicz-Witanowski, A. Osiński i Artur Strzelecki, religii – ks. 
Franciszek Kaczyński i ks. Antoni Żydanowicz, religii prawosławnej – ks. 
protojerej Jan Wiszniewski. Brak poparcia finansowego ze strony władz miasta 
przyczynił się do zamknięcia szkoły 25 kwietnia 1883 r. 

Szkoły prywatne prowadzone po 1866 r. przez Sobolewskiego, Korejwowa, 
Adama Ładę i Lendzkiewicza z powodów finansowych zostały zamknięte. 
Szkoła prywatna Łady („pensjonat”) została zamknięta 1 czerwca 1881 r., 
Lendzkiewicza w 1885 r.
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Szkoła Prywatna Lachowicza, jednoklasowa, założona w 1908 r.

Pensja żeńska (pocz. lat 70. XIX w. 
do 1909 r.) Bronisławy Laurysiewicz, 
absolwentki Instytutu Aleksandryjsko-
-Maryjskiego w Warszawie. Szkoła 
czteroklasowa z dwoma oddziałami 
wstępnymi, kształcąca dziewczęta 
z rodzin zamożnych mieszczan łęczy-
ckich i okolicznych ziemian. Mieś-
ciła się przy ul. Nadrzecznej (dziś: 
Sienkiewicza). Po opuszczeniu przez 
właścicielkę Łęczycy (1884 r.) szkołę 
prowadziła Ludwika Karniewska, 
przenosząc ją do własnego domu przy 

ul. Targowej (dziś: Al. Jana Pawła II). Nazwa szkoły brzmiała: Pensja Wyższa 
Żeńska 6-klasowa Ludwiki Karniewskiej w Łęczycy.

Budynek Pensji Wyższej Żeńskiej
Ludwiki Karniewskiej przy ul. Targowej 
(dziś: Aleje Jana Pawła II) i Kaliskiej. 

Pocztówka z 1911 r.
Zasoby Muzeum w Łęczycy

Uczennice Pensji Wyższej Żeńskiej 
z Ludwiką Karniewską (w środku), 

właścicielką szkoły.
Zasoby Muzeum w Łęczycy

Budynek pensji Sabiny Salskiej-Olszewskiej przy ul. Przedrynek 9, 
zniszczony podczas działań wojennych 1939-1940, rozebrany w 1981 r. 

Zdjęcie z 1967 r. Foto Jan Gierliński. Zasoby Muzeum w Łęczycy

Świadectwo (patent)
ukończenia pensji żeńskiej 

przez uczennicę Helenę Rydlewską w 1906 r. 
Zasoby Muzeum w Łęczycy

Znaczek szkolny 
Gimnazjum Żeńskiego 

Magistratu Miasta 
Łęczycy. Zasoby 

Muzeum w Łęczycy
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Pensja Żeńska (1909-1918) Sabiny Salskiej – Olszewskiej, siedmiokla-
sowa, mieściła się przy ul. Przedrynek 9. W 1918 r. szkołę przejął Magistrat 
Miasta Łęczycy. Szkoła przyjęła nazwę Gimnazjum Żeńskie Magistratu 
Miasta Łęczycy (pierwsza matura – 1923 r.).

 
Szkoła Realna (progimnazjum), 

pierwsza polska szkoła w Łęczycy, 
założona w 1906 r. przez Obywatelski 
Komitet Szkolny pod pieczą Polskiej 
Macierzy Szkolnej. Funkcjonowała 
jako prywatna, czteroklasowa szkoła 
z wykładowym językiem polskim 
pod nazwą Szkoła Średnia Męska im. 
Adama Mickiewicza. Budynek szkoły, 
który zachował się do dziś, mieścił się 
przy ul. Ozorkowskie Przedmieście 
9. Był to prywatny dom należący do 
łęczyckiego młynarza Fryderyka 

Gantera. Jej pierwszym kierownikiem (dziś: dyrektorem) był Hieronim Nie-
działkowski, nauczyciel z Sieradza. Po roku sprawowania funkcji odszedł ze 
stanowiska, które objął Paweł Korwin-Kossakowski (ur.1863-zm.1910), absol-
went Uniwersytetu Petersburskiego. Na świadectwach nazwa szkoły brzmiała 
Szkoła Filologiczna 4-klasowa, na szyldzie, zawieszonym nad wejściem do 
szkoły, 4-klasowa Szkoła Realna. 

 W dalszych latach działalności humanistyczny profil szkoły zmieniono 
na matematyczno-przy-
rodniczy, powiększono 
liczbę klas (szkoła 6-, 
8-klasowa), w 1922 r. 
przeprowadzono pierw-
szy egzamin dojrza-
łości. Jej dyrektorami 
byli: do 1910 r. Paweł 
Korwin-Kossakowski, 
od 1910 r. do 1914 r. 
Włodzimierz Ratajew-
ski. W latach 1914-1919 
funkcję tę pełnili: ks. 
Antoni Żydanowicz 
i Stefan Klepa. W 1915 
roku budynek szkoły 
mieścił się przy ul. Pod-
rzecznej (później: Nad-

Szkoła Realna, pierwsza prywatna
polska szkoła w Łęczycy założona

w 1906 r., ul. Ozorkowskie Przedmieście 9.
Zbiory prywatne rodziny Ratajewskich

Świadectwa szkolne z 1907 r. i 1908 r. Zenona 
Karólakowskiego, ucznia  Szkoły Realnej z podpisem 

dyrektorów: Hieronima Niedziałkowskiego i Pawła Korwin 
-Kossakowskiego. Zasoby TMZŁ
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rzecznej, dziś: Sienkiewicza 31)6, co wskazuje na przeniesienie szkoły do 
nowej siedziby, nazywanej przez łęczycan „Budynkiem pod Blachą”. Od roku 
szkolnego 1919/1920 dyrektorem szkoły ponownie został Włodzimierz Ra-
tajewski. W latach 1926-1929 rozpoczął się powolny proces przemianowania 
Szkoły Realnej w gimnazjum, który zakończył się w 1929 r. 

Nazwa szkoły brzmiała wówczas: Gimnazjum Męskie im. Adama Mickie-
wicza Koła Polskiej Macierzy Szkolnej (humanistyczne).

6 APP OŁ, AmŁ, sygn. 170, k. 8.

Szkoła Realna im. Adama Mickiewicza
przy ul. Ozorkowskie Przedmieście 9.

Zasoby Muzeum w Łęczycy

Szkoła Realna przy ul. Podrzecznej (później: 
Nadrzecznej; dziś: ul. Sienkiewicza 31). 
Zdjęcie z 1967 r. Foto: Jan Gierliński. 

Zasoby TMZŁ

Tableau upamiętniające pierwszych maturzystów 1922 
roku Wyższej Szkoły Realnej w Łęczycy, ich dyrektora 

Włodzimierza Ratajewskiego i nauczycieli. Na fotografii 
Abrahama Koneckiego z 1930 r., obok ruin zamku 

łęczyckiego, zamieszczono zdjęcie budynku szkolnego przy 
ul. Sienkiewicza 31 (budynek istnieje do dziś).

Zasoby Muzeum w Łęczycy
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27 października 1915 r. Magistrat Miasta Łęczycy sporządził wykaz dziesięciu 
szkół publicznych7. 
Oto one:

1. Miejska 4-klasowa Męska Szkoła Realna (o niej: patrz wyżej) przy ul. 
Podrzecznej 31 (później: Nadrzecznej; dziś: Sienkiewicza). W 1915 r. kadrę 
stanowili: ks. prefekt Antoni Żydanowicz, Stefan Klepa, Saturnin Kelasz, 
Wacław Klepa, dr Zygmunt Zawadzki (późniejszy ordynator szpitala św. 
Mikołaja w Łęczycy), Zawistnowicz, Sabina Olszewska-Salska, Zawadzka, 
Eleonora König. Szkoła liczyła 185 uczniów różnego wyznania.

2. Miejska 7-klasowa Szkoła Żeńska z przełożoną Sabiną Olszewską-
-Salską (patrz wyżej). Mieściła się przy ul. Targowej (dziś: Aleje Jana Pawła 
II). W 1915 roku wykładowcami byli: Halina Salska, J. Czerniakówna, Za-
wadzka, Chrempińska, J. Tymieniecka, Eleonora König, ks. prefekt Antoni 
Żydanowicz. Do szkoły uczęszczało 220 uczennic różnego wyznania.

3. Początkowa Szkoła Miejska nr 1 (męska) przy ul. Targowej (dziś: Aleje 
Jana Pawła II). Nauczycielem szkoły był Józef Maciejewski. W szkole uczyło 
się 75 chłopców.

4. Początkowa Szkoła Miejska nr 2 (męska) przy ul. Targowej (dziś: Aleje 
Jana Pawła II). Nauczycielem szkoły był Józef Lux. W szkole uczyło się 69 
chłopców.

5. Początkowa Szkoła Miejska nr 3 („koedukacyjna”) przy ul. Ozorkow-
skiej. Nauczycielem szkoły był ewangelik Rudolf Lidke. Stan uczniów różnego 
wyznania: 71.

6. Początkowa Szkoła Miejska nr 4 (męska, katolicka), szkoła nowa – utwo-
rzona 15 października 1915 r., lekcje odbywały się w budynku przy ul. Targo-
wej (dziś: Aleje Jana Pawła II). Przedmioty wykładał Marian Kwarto. Stan 
uczniów: 63.

7. Miejska Żydowska Szkoła Początkowa („koedukacyjna” – na dokumen-
cie brak adresu szkoły8). Otwarta we wrześniu 1915 r. ze stanem uczniów 100 
i dwoma nauczycielami: Wolf Eychner i Dawid Karelicki. 

8. Miejska Szkoła Początkowa nr 5 (żeńska, katolicka – na dokumencie 
brak adresu szkoły9) z 53 uczennicami i nauczycielką Jadwigą Cieślak10.

7 Wykaz 10 szkół sporządzony przez burmistrza Łęczycy Tomasza Klepę. APP OŁ, AmŁ, 
sygn. 170, k. 8-9.

8 Tamże.
9 Tamże.
10 Jadwiga Cieślak w piśmie z dnia 12 stycznia 1918 r. do Magistratu Miasta Łęczycy podaje, 

iż szkoła mieściła się przy ul. Aleje 3 Maja (dziś: Jana Pawła II); APP OŁ, AmŁ, sygn. 170, k. 17.
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9. Miejska Szkoła Początkowa nr 6 („koedukacyjna”, katolicka – na doku-
mencie brak adresu szkoły11) z 60 uczniami i nauczycielką Heleną Rydlewską. 
Założona w 1911 r. jako szkoła Towarzystwa Oświatowego. W 1915 r. została 
przejęta przez Magistrat Miasta Łęczycy12.

10. Miejska Szkoła Początkowa nr 7 (żeńska, katolicka – na dokumencie 
brak adresu szkoły13). Szkoła nowa – zajęcia dla 45 dziewcząt rozpoczęto we 
wrześniu 1915 r. Nauczyciel prowadzący – Ludwika Grabowska14.

Szkoła Powszechna nr 1 im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego – siedmioklasowa, męska. 
Jej pierwszym kierownikiem od 1912 r. był Józef 
Maciejewski (odszedł na emeryturę w 1928 r. po 
przepracowaniu w szkolnictwie 50 lat), po nim 
pełnił obowiązki Rudolf Lidke (były kierownik 
Szkoły Początkowej nr 3), a od 1931 r. Zenon 
Karólakowski (do zamknięcia szkoły przez nie-
mieckiego okupanta – 18 stycznia 1940 r.). 

W 1923 r. kadrę nauczycielską stanowili: ks. prefekt Stanisław Leu, Zofia 
Izdebska, Marian Janczewski, Jan Janczewski, Jan From, Józef Lux, Wła-
dysław G. Michalski, Julian Gietner, Piotr Wójtowicz, Józef Maciejewski, 
Rudolf Lidke15.

Na świadectwie szkolnym z roku szkolnego 1929/1930 ucznia tej szkoły, 
Tadeusza Domińczaka brak imienia patrona, podano natomiast pełną nazwę 
szkoły: Siedmioklasowa Publiczna Szkoła Powszechna nr 1 w Łęczycy. Świa-

11 APP OŁ, AmŁ, sygn. 170, k. 8-9.
12 APP OŁ, AmŁ, sygn. 170, k. 17.
13 Tamże.
14 Jadwiga Cieślak w piśmie z dnia 12 stycznia 1918 r. do Magistratu Miasta Łęczycy 

podaje, iż szkoła mieściła się w domu W. Keniga  (Königa) przy ul. Aleje 3 Maja (dziś: Jana 
Pawła II); APP OŁ, AmŁ, sygn. 170, k. 17.

15 APP OŁ, AmŁ, sygn. 173, k. 177.

Budynek trzech szkół powszechnych
w Łęczycy przy ul. Szkolnej. Pocztówka

z 1935 r. Zasoby Muzeum w Łęczycy

Świadectwo szkolne z roku 
szkolnego 1929/1930 ucznia
kl. I Tadeusza Domińczaka

z pieczątką szkoły
„Szkoła Powszechna Męska 
7-klasowa”. Zasoby TMZŁ
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dectwo podpisał p.o. kierownika Rudolf Lidke. W budynku szkolnym przy 
ul. Aleje 3 Maja 13 uczyła się młodzież szkoły powszechnej męskiej (nr 1) 
i żeńskiej (nr 2). Liczba uczniów z Łęczycy i okolicznych wsi dochodziła nawet 
do 500. Później młodzież przeniesiono do budynku przy ul. Belwederskiej 23 
(dziś: Przedszkole nr 2), następnie przy ul. Aleje 3 Maja 2 (dawne Przedszkole 
nr 1, późniejsza Szkoła Ćwiczeń). Od 1930 r. do 1940 r. – razem ze szkołami 
powszechnymi nr 2 i 3 – lekcje odbywały się w nowym gmachu przy ul. Solnej 
(dziś: Szkolnej 4, obecne Gimnazjum im. Jana Pawła II).

Szkoła Powszechna nr 2 im. Królowej Jadwigi – siedmioklasowa, żeńska, 
jej pierwszym dyrektorem była Jadwiga Cieślak, po niej funkcję sprawowały: 
Maria Cichecka, Janina Żegocka, Janina Gaus, Julian Gietner (do wybuchu 
II wojny światowej).

Szkoła Powszechna nr 3 im. Berka Joselewicza, dla młodzieży żydow-
skiej. Jej kierownikiem był Samuel Liberman – matematyk. Działała do chwili 
zamknięcia przez niemieckiego okupanta – 18 stycznia 1940 r.

Szkoła Elementarna dla dzieci polskich uchodźców, powstała w 1916 r. 
i przejęła uczniów ze Szkoły Ćwiczeń. Języka polskiego uczył wówczas Fran-
ciszek Gołąb.

Szkoła Początkowa nr 8 (żeńska) z 54 uczennicami, powstała w 1917 r.16 

Gimnazjum Koedukacyjne im. Adama Mickiewicza (1930-1936), 
powstało z połącze-
nia dwu szkół: pry-
watnego Gimnazjum 
Męskiego im. Adama 
Mickiewicza i Gim-
nazjum Żeńskiego 
Magistratu Miasta Łę-
czycy (dawna pensja 
żeńska Sabiny Sal-
skiej – Olszewskiej). 
Jego dyrektorem był 
Włodzimierz Rata-
jewski (do 1932 r.), 
po nim funkcję pełnił 
Andrzej Mazur (rok 
szkolny 1933/1934) 
i Władysław Kwa-

16 APP OŁ, AmŁ, sygn. 170, k. 17.

Świadectwo dojrzałości Tadeusza Ratajewskiego, 
absolwenta Gimnazjum Męskiego im. Adama Mickiewicza

w Łęczycy. Rok 1929. Zasoby TMZŁ
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pisz (do 1936 r.), będący równocześnie dyrektorem Państwowego Seminarium 
Nauczycielskiego im. Grzegorza Piramowicza. Kadrę nauczycielską stanowili 
nauczyciele gimnazjów męskiego i żeńskiego (w 1930 r. dołączyła do nich 
wybitna łęczycanka Jadwiga Grodzka, absolwentka Gimnazjum Żeńskiego). 
Szkoła nadal była prywatna, ośmioklasowa, prowadzona przez Polską Macierz 
Szkolną, a od 1932 r. przez Łęczyckie Towarzystwo Oświatowe. Mieściła się 
w budynku po dawnej Szkole Realnej przy ul. Sienkiewicza 31 („Pod Blachą”), 
jednak przez cały okres funkcjonowania borykała się z ogromnymi problema-
mi finansowymi, które ostatecznie przyczyniły się do jej likwidacji w 1936 r. 
Młodzież gimnazjum zasiliła klasy nowo powstałego Gimnazjum i Liceum im. 
Grzegorza Piramowicza (przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim).

Państwowe Seminarium Nauczycielskie im. Grzegorza Piramowicza 
(1920-1936), szkoła męska, 5-letnia, mieściła się w gmachu byłej szkoły wy-

działowej – późniejszego rosyjskiego 
Seminarium Nauczycielskiego (dziś: 
Al. Jana Pawła II). Organizatorem 
i pierwszym dyrektorem Seminarium 
Nauczycielskiego w Łęczycy został 
inspektor szkolny Alfred Horodyski 
(Horodyński?). 

Po nim funkcję pełnili: Karol Siwy, 
Wacław Sikorski, a od 1926 roku do 
rozwiązania szkoły, tj. do 1936 r. Wła-
dysław Kwapisz. Seminarium posia-
dało internat (kierownik – Franciszek 

Znaczek szkolny Gimnazjum 
Koedukacyjnegow w Łęczycy. 

Zasoby Muzeum w Łęczycy
Tableau upamiętniające maturzystów 1933 r. Gimnazjum 

Koedukacyjnego im. Adama Mickiewicza w Łęczycy
z dyrektorem Andrzejem Mazurem i nauczycielami.

Wśród nauczycieli Jadwiga Cuevas – Grodzka. 
Wśród absolwentek – Janina Cuevas – Rębalska, siostra Jadwigi. 

Zdjęcie Abrahama Koneckiego. Zasoby Muzeum w Łęczycy

Państwowe Seminarium Nauczycielskie
w Łęczycy. Pocztówka z końca lat 30-tych 

XX w. Zasoby Muzeum w Łęczycy



21

Wodyk), który od 1920 r. mieścił się w szkole, później 
w budynku przy ul. Szerokiej (dziś ul. Belwederskiej 
23 – budynek Przedszkola nr 2).

Przy Seminarium działała Szkoła Ćwiczeń, mająca 
status szkoły powszechnej, popularnie przez łęczycan 
zwana „ćwiczeniówką”. Jej wieloletnim kierownikiem 
był Julian Gietner. Kierownikami „ćwiczeniówki” byli 
także Walenty Okarmus i Jan Lisicki (do przekształ-
cenia szkoły w powszechną – 1936 r.).

Pierwsze trzy lata edukacji w Seminarium były 
o g ó l n o -
kształcące, 
dwa ostatnie 
– praktycz-
ne, przygo-

towujące do zawodu. W 1923 r. 
władze szkolne, wysoko oceniając 
pracę placówki, nadały Seminarium 
imię Grzegorza Piramowicza, wybit-
nego działacza oświatowego KEN, 
sekretarza Towarzystwa do Ksiąg 
Elementarnych, autora wielu prac 
naukowo-pedagogicznych, w tym 
„Powinności nauczyciela”. W 1932 
r. Seminarium postawiono w stan li-
kwidacji, a w 1936 r. ostatni abiturienci 
opuścili szkołę. Część uczniów łęczy-
ckiego Seminarium zdawała maturę 
w 1938 roku w Seminarium Nauczy-
cielskim w Siennicy na Podlasiu.

Niższe Seminarium Duchowne 
(1926-1939), prowadzone przez jezui-
tów, którzy w 1922 r. powrócili do Łę-
czycy. Szkoła mieściła się w klasztorze 
pobernardyńskim.

Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum im. Grzegorza Pira-
mowicza (PKGiL)

Funkcjonowało od 1936 r., zamknięte 18 stycznia 1940 r. Zajęło miejsce 
likwidowanego Seminarium Nauczycielskiego, które już od 1932 r. prowadziło 
nabór wśród uczniów wygasającego Gimnazjum Koedukacyjnego im. Adama 

Pieczęć szkolna 
umieszczona na
ocalałej książce

z biblioteki Państwowego  
Seminarium im. 

Grzegorza Piramowicza
w Łęczycy.

Zasoby Miejskiej 
i Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Łęczycy

Uczniowie Państwowego Seminarium 
Nauczycielskiego w Łęczycy. Lata 30-te

XX w. Zasoby Muzeum w Łęczycy

Dawny budynek Szkoły Ćwiczeń
(po 1920 r.), obecnie przy zbiegu ulic Aleje 

Jana Pawła II i Belwederskiej. Zdjęcie
z 1905 r. Zasoby Muzeum w Łęczycy
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Mickiewicza. Lekcje odbywały się w budynku 
Seminarium Nauczycielskiego. Pierwszy rocz-
nik maturzystów opuścił mury szkolne w maju 
1939 roku. Dyrektorami PKGiL byli: Władysław 
Kwapisz (do 1936 r.), Marian Cieplak (do 1938 
r.) i p.o. Nikodem Księżopolski (do 18 stycznia 
1940 r.).

3 maja 1937 r. nastąpiło uroczyste poświęcenie 
sztandaru, na którym, prócz wizerunku Matki Bo-

skiej Częstochowskiej oraz 
herbów Ziemi Łęczyckiej 
i Łęczycy, znalazł się widok 
Archikolegiaty Łęczyckiej 
w Tumie. Rewers jest ko-
loru czerwonego z wyhafto-
wanym godłem Rzeczypo-
spolitej Polskiej i napisem: 
„Wszystko, co nasze, Polsce 
oddamy”. Na drzewcu przy-
bito pamiątkowe gwoździe 
148 fundatorów sztandaru. 
Sztandar szkoły przetrwał 
do dziś i mieści się w Izbie 
Tradycji I Liceum Ogólno-
kształcącego im. Kazimie-
rza Wielkiego.

 1 września 1939 r. wy-
buchła II wojna światowa. 

Budynki szkolne zamie-
niono na szpitale, a nauczyciele i uczniowie włączyli się czynnie do obrony 
miasta. Później – z narażeniem życia – prowadzili w prywatnych, łęczyckich 
domach tajne nauczanie. 18 stycznia 1940 r. decyzją okupanta zamknięto 
wszystkie polskie szkoły, a ich gmachy zajęła administracja niemiecka i wojsko. 

W kwietniu 1940 r. nastąpiły masowe aresztowania inteligencji łęczyckiej 
i aktywnych działaczy. Uwięziono prawie wszystkich nauczycieli łęczyckich 
szkół, księży, lekarzy, adwokatów, żołnierzy Wojska Polskiego. Wielu z nich 
wywieziono do obozów koncentracyjnych i gett, z których już nigdy nie wrócili, 
inni stali się ofiarami zbrodni stalinowskich. Wśród nich: Antoni Bartoszyński 
(1898-1940 Gusen), Władysław Chmielecki (1896-1940 Gusen), Marian Kna-
siakowski (1895-1940 Gusen), Urszula Leszczyńska (1907-1943 Auschwitz), 
Samuel Liberman (zginął w warszawskim getcie), Józef Makarewicz (daty 
urodzenia nie ustalono, 1941 Gusen), ks. prefekt Józef Palinceusz (1899-1942 
Dachau), Włodzimierz Ratajewski (1872-1941 Dachau). 

Pieczęć szkolna umieszczona 
na ocalałej książce z biblioteki 

PKGiL. Zasoby Miejskiej 
i Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Łęczycy

Rok szkolny 1935/1936. Grono pedagogiczne 
likwidowanego Seminarium Nauczycielskiego w Łęczycy

i powstającego Państwowego Koedukacyjnego 
Gimnazjum i Liceum im. Grzegorza Piramowicza

w Łęczycy. Siedzą od lewej: Józef Mugeński,
Janina Księżopolska, Jan Lisiecki, Janina Żegocka, 
Władysław Kwapisz (dyrektor),  Helena Dziedzic,

ks. Józef Palinceusz. Stoją od lewej: Nikodem 
Księżopolski, Jan Sroka, Franciszek Wodyk, 
Hilda Ubert, Antoni Bartoszyński, Michalina 

Bartoszyńska, Mieczysław Wyczółkowski, Helena 
Kindlarska. Zbiory prywatne Zofii Matias-Macudzińskiej
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Tragiczny los spotkał uczniów łęczyckich szkół, wśród których dawni 
harcerze, członkowie POW, żołnierze i ofiary zbrodni stalinowskich: Antoni 
Czapliński (1904-1940 Katyń), Wacław Kawecki (1906-1940 Katyń), Adam 
Kulpiński (1894-1940 Charków), Kazimierz Wacław Maciejewski (1907-1940 
Katyń), Edmund Pawłowski (1902-1940 Katyń), Wincenty Piotrowski (1889-
1940 Mauthausen-Gusen), Stanisław Rajski (1888-1940 Dachau), Stanisław 
Skalski (1896-1942 Auschwitz).

Po zakończeniu działań wojennych do Łęczycy wracały rodziny nauczy-
cielskie, by podjąć trud pracy pedagogicznej w zniszczonym mieście. Powoli 
odradzało się łęczyckie szkolnictwo po wojennej gehennie, ale już według no-
wych założeń programowych i w innej rzeczywistości polityczno-społecznej, 
ale o tym opowie Państwu Henryk Wójcik, nauczyciel i wieloletni dyrektor 
Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Łęczycy. 

Na zakończenie swojego referatu dodam, że historia szkolnictwa w Łęczycy 
– dawniej miasta książęcego, później wojewódzkiego, dziś powiatowego – jest 
bogata i bardzo ciekawa, dla mnie – pasjonująca. Mnogość szkół łęczyckich 
ma prawo zadziwić. Można rzecz, że do wybuchu II wojny światowej Łęczyca 
na szkolnictwie stała tak państwowym, jak i prywatnym, co z kolei prowokuje 
do wniosku, że wychowanie młodego pokolenia było w naszym rodzinnym 
mieście traktowane priorytetowo. Pragnienie króla Kazimierza Wielkiego, …
aby światło wiedzy na całą Polskę rozchodziło się…, w historii naszego miasta 
odnajduje więc potwierdzenie.

Zainteresowanych historią szkół w Łęczycy i powiatu łęczyckiego, losami 
ich nauczycieli i uczniów odsyłam do następujących pozycji:
1. Michał Rawicz – Witanowski, Monografia Łęczycy z rysunkami, Kraków 1898; reprint, 

Warszawa 1985.
2. Józef Cichecki, Łęczyca. Rys dziejowy miasta, Kalisz 1936. Rękopis w Muzeum w Łęczycy.
3. Zygmunt Pajdak, Kronika 1937-1938, Łęczyca 1938. Rękopis w Muzeum w Łęczycy.
4. Zofia Szymańska, Dzieje Szkoły Podstawowej nr 1 w Łęczycy. Praca dyplomowa z historii. 

Rękopis w posiadaniu autora pracy, Piotrków Trybunalski 1967. 
5. Józef Zarębski, Szkoła Pedagogiczna w Łęczycy (maszynopis). Zasoby Miejskiej i Powia-

towej Biblioteki Publicznej w Łęczycy (dalej: MiPBP), Warszawa 1986.
6. Adam Bednarek, Dzieje sceny teatralnej w Łęczycy w latach 1800-1918. Praca magisterska 

(maszynopis). Zasoby MiPBP w Łęczycy, Łęczyca 1968. 
7. Łęczyca. Dzieje miasta do 1990 r. pod redakcją Ryszarda Rosina, Łęczyca 2001.
8. Łęczyca. Dzieje miasta w średniowieczu i XX wieku. Suplementu do monografii miasta 

pod redakcją Jana Szymczaka, Łęczyca – Łódź 2003.
9. Z dziejów Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy, praca zbiorowa 

pod red. Lucyny Sztompki, Łęczyca 2006.
10. Lucyna Sztompka Sylwetki dyrektorów Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wiel-

kiego w Łęczycy, Łęczyca 2011.
11. Matylda Sroka, Zakład Kształcenia Nauczycieli w Łęczycy w latach 1862-1969, praca 

magisterska (maszynopis). Zasoby MiPBP w Łęczycy, Łęczyca 1977.
12. Tomasz Stolarczyk, Szkoły dominikańskie w Łęczycy w XIII-XVI wieku, [w:] Ludzie i książki. 

Studia i szkice bibliologiczno-biograficzne. Księga pamiątkowa dedykowana prof. Hannie 
Tadeusiewicz, Łódź 2011.

13. Historia grobami pisana. Cmentarz parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Łęczycy, Łęczyca 
2014.
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Henryk Wójcik, Agnieszka Wójcik-Rokita 

SZKOŁY W ŁĘCZYCY PO 1945 ROKU

I. ODBUDOWA

Po przeszło 5-letniej niewoli hitlerowskiej Łęczyca została wyzwolona 18 
I 1945 r. Miasto było zniszczone w 60% i jego odbudowa wymagała dużych 
nakładów. W czasie wojny ginęli łęczyccy nauczyciele. Oddawali życie za Polskę 
w kampanii wrześniowej 1939 r., a potem na wielu frontach II wojny światowej, 
w oddziałach partyzanckich, w obozach koncentracyjnych, podczas przesłuchań 
i przesiedleń. Martyrologia nauczycieli łęczyckich została przedstawiona w róż-
nych publikacjach oraz opracowaniach niedrukowanych. Wykaz znajdujący 
się w Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łęczycy zawiera ponad 
60 nazwisk zamordowanych nauczycieli pow. łęczyckiego, w tym 28 z samej 
Łęczycy. Ponadto 32 osoby były aresztowane i więzione, 28 osób wysiedlono, 
a 30 wywieziono na przymusowe roboty do Niemiec. Powstał bardzo duży 
niedobór nauczycieli. Na rozmiary tego zjawiska miała również wpływ ponad 
5-letnia przerwa w kształceniu kadr pedagogicznych. 

Po wycofaniu się Niemców, Łęczyca stanęła przed trudnym zadaniem odbu-
dowy oświaty. Niemcy, wycofując się z miasta 18 I 1945 r., podpalili budynek, 
wzniesiony ze środków społecznych dla Państwowego Gimnazjum im. G. Pi-
ramowicza. Obiekt ten znajdował się na zachód od klasycystycznego budynku 
byłego Seminarium Nauczycielskiego i był z nim połączony łącznikiem.

Sytuacja lokalowa szkolnictwa w Łęczycy w początkach państwowości 
polskiej w 1945 r. była wyjątkowo trudna. Do dyspozycji szkół pozostały dwa 
obiekty: budynek byłego Seminarium Nauczycielskiego przy Al. 1 Maja 1 i bu-
dynek internatu byłego Seminarium Nauczycielskiego przy ul. Belwederskiej 
23. Pierwszy z wymienionych obiektów został przydzielony Państwowemu 
Koedukacyjnemu Gimnazjum i Liceum (PKGiL), drugi szkolnictwu powszech-
nemu. Budynek szkół powszechnych przy ul. Solnej (ob. Szkolnej) zajmowały 
do końca 1945 r. władze administracyjne pow. łęczyckiego.



25

Z tułaczki wojennej nauczyciele wracali przez cały 1945 r. i mimo że 
w pierwszych dniach po wyzwoleniu było ich niewielu, podjęli się trudu od-
budowy wszystkich placówek oświatowych w mieście. Wśród nich znajdowali 
się, m.in. Wiktor Wacławski (pierwszy po wyzwoleniu inspektor szkolny pow. 
łęczyckiego, pełniący tę funkcję w latach 1945-1947), Mieczysław Frontczak, 
Jadwiga Grodzka, Franciszek Jaszczak, Jan Kapa, Helena Kindlarska, 
Roman Kittel, Władysława Kowalczyk, Kazimiera Łukawiecka, Zofia 
Mazurkiewicz, Janina Rejment, Ludwik Wencel, Zofia Wojtczak, Jakub 
Wrzask, Józef Zarębski, Janina Żegocka.

Po ustąpieniu Niemców działalność oświatową w Łęczycy rozpoczęła już 
29 I 1945 r. Szkoła Powszechna nr 1. Jej pierwszym kierownikiem został 
Jakub Wrzask. 

Inauguracja zajęć w Szkole Powszechnej nr 2 odbyła się 12 II 1945 r. Kie-
rownictwo powierzono Kazimierze Łukawieckiej. Nominację na stanowisko 
kierownika Szkoły Ćwiczeń otrzymała 20 t.m. Janina Żegocka. 

1 II 1945 r. przystąpiono do organizacji PKG i L. Przyjęcie do tej szkoły 
było poprzedzone egzaminami wstępnymi: pisemnym z języka polskiego 
i matematyki; ustnym z języka polskiego, geografii i religii. Mimo wysokich 
wymagań udało się uruchomić wszystkie klasy, tj. od programowo najniższej 
do najwyższej. Pierwszym dyrektorem szkoły został Jakub Wrzask, który do 
1947 r. pełnił również obowiązki kierownika SP nr 1. Uroczysta inauguracja 
roku szkolnego w PKG i L odbyła się 6 III 1945 r. z udziałem władz miasta 
i powiatu oraz tłumnie zebranych uczniów i społeczeństwa. 

Ministerstwo Oświaty miało obowiązek wdrażania reform społecznych, 
zwłaszcza obowiązku nauczania na poziomie podstawowym oraz powszechnej 
dostępności kształcenia na poziomie średnim i wyższym. W ramach realizacji 
tych zadań Kuratorium Okręgu Szkolnego Łódzkiego (KOSŁ) zleciło Józefowi 
Zarębskiemu, przewodniczącemu PRN w Łęczycy, uruchomienie 2-letniego 
Liceum Pedagogicznego na podbudowie gimnazjum. Mimo dużych wysiłków 
nie udało się skompletować nawet jednej klasy. Absolwenci gimnazjum sprzed 
1939 r. weszli w wiek dojrzały i podejmowali pracę zarobkową. Wobec fiaska 
utworzenia Liceum Pedagogicznego podjęto próbę uruchomienia rocznego kursu 
pedagogicznego. Inicjatywa ta znalazła uznanie. Zgłosiło się 18 słuchaczy, w tym 
10 mężczyzn. Wiek kursantów wahał się od 18 do 30 lat. Uroczysta inauguracja 
kursu nastąpiła 1 IV 1945 r. Zajęcia odbywały się w parterowym budynku w Al. 
1 Maja 2. Pierwszym dyrektorem został Józef Zarębski. Kadrę pedagogiczną 
tworzyli doświadczeni nauczyciele, m.in. Jadwiga Grodzka, Robert Iwicki, 
Wiktor Wacławski i Zofia Wojtczak. Ze względu na brak sal lekcyjnych 
zajęcia odbywały się od godz. 14.00 – 20.30. Brak zeszytów i podręczników 
zmuszał słuchaczy do wytężonej uwagi podczas zajęć. 

1 IX 1945 r. powstało w Łęczycy Liceum Pedagogiczne, jednocześnie 
KOSŁ wyraziło zgodę, aby w tym samym terminie utworzyć Gimnazjum, które 
miało przygotować kandydatów do tegoż liceum. Obie placówki oświatowe 
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znajdowały się pod wspólną dyrekcją Józefa Zarębskiego. Klasy pierwszej 
LP nie utworzono. Wszyscy absolwenci kursu pedagogicznego, było ich 16, 
stali się słuchaczami klasy drugiej. Kandydatów do Gimnazjum przyjmowano 
na podstawie egzaminu wstępnego lub konkursu świadectw. Dokonano naboru 
do czterech klas gimnazjum. W LP i Gimnazjum nauka odbywała się kursem 
przyśpieszonym. W okresie semestru realizowano program jednego roku.

Mimo ogromnych strat i zniszczeń, jakich doznała oświata w czasie wojny, 
już w 1945 r. udało się otworzyć wszystkie szkoły, które istniały do 1939 r. 
Ponadto uruchomiono w miejsce zlikwidowanego w 1936 r. Seminarium Na-
uczycielskiego, Liceum Pedagogiczne. Jednym wyjątkiem była istniejąca do 
1939 r. szkoła dla dzieci żydowskich, gdyż po prawie całkowitej eksterminacji 
przez okupanta łęczyckich Żydów, nie było dla kogo jej otwierać.

Należy odnotować spontaniczność i ogromne zaangażowanie nauczycieli, 
rodziców, młodzieży, władz lokalnych w tworzenie placówek oświatowych, 
ich wyposażenie od podstaw w dostępny sprzęt szkolny czy pomoce naukowe. 
Z relacji ówczesnych nauczycieli i uczniów wynika, że brakowało dosłownie 
wszystkiego. Okupant niemiecki zniszczył biblioteki szkolne. Izby lekcyjne, 
z wyjątkiem budynku przy ul. Belwederskiej 23, były puste, podręczników 
nowych jeszcze nie było, brakowało zeszytów i kredy. Uczniowie pisali na 
czym się dało, przeważnie na jednostronnie zapisanych w języku niemieckim 
drukach i afiszach. Ocalałe nieliczne programy szkolne wymagały modyfikacji 
ze względu na przyśpieszony cykl kształcenia oraz zmiany ustrojowe. 5-letni 
okres wojny spowodował, że do klas pierwszych szkoły powszechnej trafiały 
dzieci, które ukończyły 10-12 rok życia. W uruchomionych szkołach najwięcej 
było klas pierwszych oraz drugich i one też miały najwięcej uczniów. Zdarzały 
się oddziały liczące do 50 dzieci. Począwszy od września 1945 r., organizowano 
przez dwa lata dla tzw. dzieci przerośniętych przyśpieszony cykl nauczania, 
realizując w ciągu roku szkolnego program dwóch klas. Dla ludzi starszych 
i młodzieży przerośniętej, którym wojna uniemożliwiła ukończenie szkoły po-
wszechnej, uruchomiono 15 V 1945 r. Wieczorową Szkołę Powszechną dla 
Dorosłych. Jej pierwszym kierownikiem został Franciszek Jaszczak. 

W swoich wspomnieniach napisał: „Na uwagę zasługuje opracowanie przeze 
mnie elementarza dla klasy pierwszej szkoły powszechnej, który wydrukował 
Feliks Szlaski w swej drukarni. Korzystały z niego dzieci wszystkich szkół pow. 
łęczyckiego, a także wiele w powiatach sąsiednich’’. Sprzedaż tego podręcznika 
prowadziła Księgarnia Nauczycielska „Obrona”. 

Reaktywowane w 1945 r. szkoły miały strukturę wprowadzoną ustawą 
z 1932 r. Szkolnictwo dzieliła ona na trzy szczeble: powszechny, gimnazjalny 
i licealny. Na szczeblu szkoły powszechnej rozróżniano szkoły trzech stopni. 
Podział ten był krzywdzący dla młodzieży wiejskiej, gdyż uniemożliwiał jej 
ukończenie pełnej szkoły 7- klasowej. Od 1933 r. szkoła średnia była dwustop-
niowa. Obejmowała 4- letnie gimnazjum i 2- letnie liceum ogólnokształcące lub 
3- letnie liceum zawodowe. Po otrzymaniu pod koniec 1945 r. budynku szkół 
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powszechnych zlokalizowane w nim zostały Szkoła Powszechna nr 1 (SP 
nr1), Szkoła Powszechna nr 2 (SP nr 2) oraz Szkoła Ćwiczeń, Wieczorowa 
Szkoła Powszechna dla Dorosłych, a najwyższą kondygnację zajęło Liceum 
Pedagogiczne (LP) i zorganizowane przy nim Gimnazjum Ogólnokształcące. 

W budynku przy ul. Belwederskiej 23 reaktywowano internat Liceum Pe-
dagogicznego. W grudniu 1945 r. KOSŁ powołało Rejonową Komisję Kształ-
cenia Nauczycieli. Do tej komisji zgłaszali się nauczyciele, aby złożyć egzamin 
dojrzałości i uzyskać kwalifikacje pedagogiczne. Kierownictwo powierzono 
Józefowi Zarębskiemu.

Mimo poprawy warunków lokalowych, zajęcia we wszystkich szkołach 
odbywały się w końcu 1945 r. od rana do późnych godzin wieczornych. Szkoły 
średnie rozrastały się, przybywały nowe oddziały. Nabór do nich odbywał się 
co pół roku.

II. SZKOLNICTWO PODSTAWOWE I GIMNAZJALNE

Mimo trudnych warunków lokalowych i kadrowych zaczęły się wyraźne 
zaznaczać objawy normalności. W roku szk. 1947/48 nie było już w Łęczycy 
oddziałów przyśpieszonego cyklu nauczania. W 1948 r. uczyło się w SP nr 1 
i nr 2  689, a w Szkole Ćwiczeń 230 dzieci.

W roku szk. 1948/49 podstawą ustroju szkolnego stała się 7-klasowa szkoła 
podstawowa i na niej oparte zostało 4- letnie liceum ogólnokształcące. Orga-
nizacyjnie często łączono licea ogólnokształcące ze szkołami podstawowymi, 
tworząc szkoły ogólnokształcące stopnia podstawowego i licealnego. Na bazie 
7-klasowej szkoły podstawowej organizowano szkolnictwo zawodowe: szkoły 
przysposobienia zawodowego, zasadnicze szkoły zawodowe 2- lub 3-letnie, 
technika zawodowe 3- i 4-letnie, a w niektórych zawodach 5- letnie. Absolwenci 
techników po złożeniu egzaminu dojrzałości otrzymywali tytuł technika.

Reforma szkolna po 1948 r. powiązała w Łęczycy Publiczną SP nr 1 z PKGiL 
w jedną placówkę oświatową o nazwie 11- letnia Szkoła Ogólnokształcąca 
Stopnia Podstawowego i Licealnego. W 1957 r. nastąpiło oddzielenie klas 
licealnych od podstawowych i reaktywowano znowu SP nr 1. Kierownikiem 
SP nr 1 został Jan Kapa.

Rozpoczęcie budowy kopalń rud żelaza spowodowało znaczny napływ do 
Łęczycy ludności ze wszystkich stron Polski. Powstała potrzeba utworzenia 
nowej placówki. 

W 1958 r. uruchomiono Szkołę Podstawową nr 3 (SP nr 3). Jej zaczątek 
stanowiły dwie klasy pierwsze utworzone dla dzieci z obwodów SP nr 1 i SP 
nr 2; jej kierownikiem został Piotr Krzesiński. W październiku 1959 r. SP nr 
3 otrzymała w zwolnionym przez Zasadniczą Szkołę Górniczą budynku przy 
Belwederskiej 23 sześć izb lekcyjnych. Uczyło się w nich 9 oddziałów i uczęsz-
czało do nich 324 uczniów. Szkoła otrzymała w 1960 r. nowy obiekt przy ul. 
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Zachodniej, składający się z 18 izb lekcyjnych, sali gimnastycznej, świetlicy 
i stołówki. Placówka miała już 11 oddziałów. Oddanie do użytku gmachu SP 
nr 3 poprawiło warunki pracy SP nr 1 i SP nr 2, które łącznie dysponowały 
19 izbami lekcyjnymi i miały 36 oddziałów. Najlepsze warunki pracy miała 
Szkoła Ćwiczeń, w której uczniowie LP zdobywali praktykę zawodową. 
Liczebność klas nie przekraczała 30 uczniów, nauka odbywała się na jedną 
zmianę. Zakończenie budowy SP nr 3 umożliwiło władzom oświatowym 
przeprowadzenie remontu kapitalnego gmachu przy ul. Szkolnej. Założono tam 
centralne ogrzewanie, kanalizację, urządzenia sanitarne, wymieniono instalację 
eklektyczną, położono parkiet, naprawiono dach i przebudowano stropy. Prace 
zakończono w 1966 r.

Zasadnicze zmiany w oświacie wprowadziła „Ustawa o rozwoju systemu 
oświaty i wychowania” z 15 VII 1961 r. Rozpoczęto przygotowania do zmian 
programowych wszystkich typów szkół, unowocześnienia programów, powią-
zania nauki z życiem, wydłużenia nauki w szkole podstawowej do lat ośmiu, 
przechodzenia z systemu klasowego na klasowo-pracowniany. Nauczyciele 
masowo podejmowali studia. Już w 1966 r. ponad 50% nauczycieli szkół 
podstawowych legitymowało się ukończeniem studium nauczycielskiego lub 
studiów wyższych.

Pierwsi absolwenci 8-klasowej szkoły podstawowej ukończyli naukę w r. 
szk. 1966/67. Około 30% uczniów, którzy w czerwcu 1966 r. ukończyli klasę 
siódmą, kontynuowało naukę w szkołach zawodowych w ramach obowiązku 
szkolnego na poziomie szkoły podstawowej.

Począwszy od r. sz. 1966/67 SP nr 1 i SP nr 2 pozyskały 10 izb lekcyjnych, 
gdyż LO otrzymało nowy budynek przy ul. M. Konopnickiej 13. Z inicjatywy 
kierowniczki SP nr 2, Janiny Rejment, zawiązał się Komitet Budowy Sali 
Gimnastycznej przy SP nr 1 i SP nr 2. Budowę sali, o wymiarach 27 x 15 x 8 m, 
zakończono w 1971 r. Sala posiadała część widowiskową z zapleczem, natryski, 
gabinet lekarski i zaplecze magazynowe. Obiekt ten do 1997 r. nie miał sobie 
równego w mieście. W latach 1977-1988 zarówno dziewczęta, jak i chłopcy 
odnosili sukcesy w piłce siatkowej, nawet w skali ogólnokrajowej. 

Szkoły podstawowe (nr 1, nr 2 i nr 3) od chwili powstania podporządkowane 
były Inspektorowi Szkolnemu lub Kierownikowi Wydziału Oświaty Prezydium 
PRN, a od 1972 r. Urzędowi Powiatowemu w Łęczycy. Stan ten utrzymał się 
do 31 V 1975 r., tj. do zmiany podziału administracyjnego kraju.

Szkoła Ćwiczeń do 31 XII 1967 r. była wyodrębnioną jednostką w składzie 
LP, nad którą nadzór sprawował KOSŁ. W związku z likwidacją Liceum Pe-
dagogicznego Szkołę Ćwiczeń z dniem 1 I 1968 r. przemianowano na Szkołę 
Podstawową nr 4 i podporządkowano Inspektorowi Szkolnemu. W 1972 r. SP 
nr 2 przemianowano na Gminną Szkołę Zbiorczą w Łęczycy, podporządko-
wując jej wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy Łęczyca. 1 VI 1975 r. 
powstał przy Urzędzie Miejskim Inspektorat Oświaty i Wychowania, któremu 
podlegały SP nr 1, SP nr 3, SP nr 4. 
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1 I 1988 r. miasto i gmina utworzyły jedną jednostkę administracyjną. 
Inspektorowi Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta i Gminy w Łęczycy 
podporządkowane zostały SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3 i SP nr 4. Po wyborach 
samorządowych w maju 1990 r. wszystkie szkoły podstawowe zostały podpo-
rządkowane Kuratorium Oświaty i Wychowania w Płocku.

Ze względu na zły stan techniczny, SP nr 4 została w 1983 r. przeniesiona 
do pomieszczeń zlikwidowanego internatu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 
przy ulicy Ozorkowskie Przedmieście 4. Jednocześnie Inspektor Oświaty i Wy-
chowania w Łęczycy zlecił Pracowni Konserwacji Zabytków „Zamek” w War-
szawie wykonanie dokumentacji remontu kapitalnego zabytkowego budynku 
klasycystycznego byłego Seminarium Nauczycielskiego, który zajmowała SP 
nr 4 oraz Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji Oddział w Kutnie opracowanie 
dokumentacji na budowę gmachu szkoły podstawowej. Realizacja obu zamie-
rzeń: inwestycyjnego i remontowego rozpoczęła się w 1986 r. Cały kompleks 
szkolny realizowany przy ul. Ozorkowskie Przedmieście 6c zaplanowano na 
23 izby lekcyjne, gabinety, bloki żywieniowy i administracyjny oraz salę gim-
nastyczną. Część dydaktyczna została przekazana do użytku SP nr 4 w 1992 r. 
i 1993 r.; sala gimnastyczna w 1996 r.

W 1960 r. w łęczyckich szkłach podstawowych uczyło się 1705 uczniów, 
a w r. szk. 1968/69 już ponad 2500, z tego więcej niż 1000 w 29 oddziałach SP 
nr 3. W latach 70 i 80 liczba dzieci w szkołach podstawowych systematycz-
nie – choć powoli – wzrastała. Nauka odbywała się na dwie, a nawet na trzy 
zmiany. Począwszy od r. szk. 1978/79 w szkołach podstawowych prowadzono 
tzw. zerówki dla dzieci 6- letnich, które nie uczęszczały do przedszkola, aby 
przygotować je do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej.

Wszystkie łęczyckie szkoły podstawowe organizowały uroczystości nadania 
im imienia i wręczenia sztandaru. 

18 I 1978 r. w 33. rocznicę wyzwolenia Łęczycy, Zbiorcza Szkoła Gminna 
otrzymała imię Bohaterów Bitwy nad Bzurą oraz sztandar. Uroczystość zgro-
madziła weteranów wojny, władze województwa i miejskie, mieszkańców oraz 
dzieci i młodzież szkolną miasta Łęczycy. Sztandar przejął dyrektor Henryk 
Stokwiszewski. 

21 XI 1981 r. sztandar oraz imię Marii Konopnickiej otrzymała SP nr 4, jej 
dyrektorem była Zofia Szymańska. Duże zasługi w przygotowaniu tej uroczy-
stości miał Komitet Rodzicielski, zwłaszcza Jan Łuczak oraz Marian Idrian, 
nauczyciel tej szkoły. 

SP nr 1 nadano imię Janusza Korczaka i przekazano sztandar w 70- lecie jej 
istnienia, 7 VI 1986 r.; przejęła go dyrektor Maria Marczyńska. 

Uroczystość nadania SP nr 3 imienia 25 Kaliskiej Dywizji Piechoty i wrę-
czenie sztandaru odbyła się 10 IX 1988 r., w 49. rocznicę pamiętnych walk nad 
Bzurą. Sztandar przejęła dyrektor Krystyna Wichnowska.

Wszystkie placówki oświatowe w mieście zostały objęte opieką zakładów 
pracy: SP nr 1 opiekowały się Łęczyckie Zakłady Górnicze; SP nr 2 – Powszech-
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na Spółdzielnia Spożywców „Mazur”; 
SP nr 3 – Państwowy Ośrodek Maszy-
nowy; SP nr 4 – Łęczyckie Zakłady 
Przemysłu Wełnianego „Watina”.

W roku 1991 istniały 4 szkoły pod-
stawowe: SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP 
nr 4. Na początku lat dziewięćdziesią-
tych XX w. w szkolnictwie podstawo-
wym wprowadzono weryfikację treści 
nauczania, korektę godzin w tygodnio-
wym rozkładzie zajęć, następowała li-
kwidacja kół zainteresowań. Wszystkie 
ograniczenia wynikały ze złego stanu 

finansów publicznych. Do 1995 r. organem prowadzącym i nadzorującym było 
Kuratorium Oświaty w Płocku. Od 1 I 1996 r. szkoły podstawowe stały się 
jednostkami organizacyjnymi miasta.

W 1998 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło założenia reformy 
systemu oświatowego. W miejsce 8-klasowej, pojawiła się 6-klasowa szkoła 
podstawowa (w której nauka podzielona została na 2 cykle dydaktyczne: na-
uczanie zintegrowane w klasach I-III i nauczanie blokowe w klasach IV-VI) 
oraz 3-letnie gimnazjum.

Przy szkołach podstawowych istniały świetlice szkolne z dożywianiem. 
Dzieci z SP nr 4 miały świetlicę w budynku własnym, na obiady do połowy lat 
dziewięćdziesiątych chodziły do stołówki Zespołu Szkół Zawodowych nr 1. 
Dzieci pochodzące z rodzin najuboższych otrzymywały obiady finansowane ze 
środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ich ilość stopniowo wzrastała. 
W końcu lat dziewięćdziesiątych XX w. z bezpłatnych obiadów korzystało już 
ok. 300 dzieci. Było to związane z likwidacją wielu zakładów pracy w mieście 
i rosnącym bezrobociem.

Przekazanie SP nr 4 nowego obiektu szkolnego przy ul. Ozorkowskie Przed-
mieście 6c, budowanego ze środków 
inwestycyjnych państwa, odbywało się 
etapami: pawilon 103 oddano do użyt-
ku w 1992 r., pawilon 102 w 1993 r., 
salę gimnastyczną w 1996 r. W marcu 
1993 r. SP nr 4 im. Marii Konopnickiej 
przeszła z ZSZ nr 1 do własnego obiek-
tu. W nowym budynku szkolnym są 23 
izby lekcyjne. Przy szkole znajduje się 
kompleks boisk sportowych. 

Uchwałą Rady Miasta w Łęczycy 
Nr 56/VII/99 z 22 II 1999 r. została 
zlikwidowana z dniem 1 IX 1999 r. SP 

Budynek Szkoły Podstawowej nr 3
im. 25 Kaliskiej Dywizji Piechoty.
Zasoby Szkoły Podstawowej nr 3

Nowy budynek Szkoły Podstawowej nr 4
przy ul. Ozorkowskie Przedmieście 6c.

Zasoby Szkoły Podstawowej nr 4
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nr 1 im. Janusza Korczaka w Łęczycy. Z tym dniem uczniowie tej szkoły z klas 
VII, V, IV stali się uczniami SP nr 2 w Łęczycy.

Natomiast uczniowie SP nr 1 z klas I-III stali się uczniami odpowiednich 
klas w SP nr 3 lub SP nr 4 w Łęczycy, zgodnie z wyborem dokonanym przez 
rodziców uczniów.

Uchwała Rady Miasta Nr 57/VII/99 z 09 III 1999 r. o likwidacji SP nr 2 
im. Bohaterów Bitwy Nad Bzurą likwidowała z dn. 31 VIII 2001 r. tę szkołę. 
Do czasu likwidacji struktura organizacyjna szkoły była następująca: w r. szk. 
1999/2000- klasy VIII, VI, V, w r. szk. 2000/2001- klasa VIII, VI. Również z dn. 
1 IX 1999 r. uczniowie tej szkoły z klas I-III stali się uczniami odpowiednich klas 
w SP nr 3 lub SP nr 4 zgodnie z wyborem dokonanym przez rodziców uczniów.   

Rada Miasta uchwałą Nr 49/VII/99 postanowiła założyć Gimnazjum w Łę-
czycy przy ul. Szkolnej 4 z trzyletnim cyklem nauczania. Z dniem 1 IX 1999 r. 
mienie zlikwidowanej SP nr 1 stało się mieniem Gimnazjum. 

Postępujący niż demograficzny 
i reforma szkolnictwa były przyczyną 
likwidacji 2 szkół podstawowych. 
Sztandary zlikwidowanych szkół zna-
lazły się w Muzeum w Łęczycy. Na-
uczyciele w zależności od specjalności 
podejmowali pracę w innych szkołach, 
przechodzili na emeryturę, a nieliczni 
musieli poszukać pracy w innych zawo-
dach. W r. szk. 1999/2000 Gimnazjum 
prowadziło tylko klasę pierwszą tak, 
by w dwóch kolejnych latach osiągnąć 
wymaganą strukturę organizacyjną. 

W r. szk. 2001/2002 w szkole było 31 oddziałów i 839 uczniów. Gimnazjum 
w Łęczycy 2 VI 2006 r. otrzymało sztandar i imię Jana Pawła II. Sztandar prze-
jęła dyrektor Wanda Lepczak.

Szkoły podstawowe i gimnazjum posiadają dobrze wyposażone biblioteki. 
Lata dziewięćdziesiąte XX w. i lata najnowsze znaczone są stałymi zmianami 
programów nauczania, stałego dokształcania zawodowego nauczycieli, podej-
mowania studiów podyplomowych i zdobywania kolejnych szczebli awansu 
zawodowego. Wszyscy nauczyciele mają ukończone studia wyższe magister-
skie. Szkoły dysponują pracowniami informatycznymi. Nauka języków obcych 
odbywa się w szkole w ramach zajęć programowych, a także poza szkołą przy 
odpłatności rodziców.

Gimnazjum im. Jana Pawła II
przy ul. Szkolnej 4. Widok obecny.

Zasoby Gimnazjum w Łęczycy
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Tabela 1 Struktura organizacyjna i kadrowa gimnazjum w Łęczycy17

Stan na 
dzień

Ilość Wykształcenie nauczycieli
uczniów oddziałów nauczycieli dr wyższe mgr wyższe 

zawodowe
20 IX 2001 839 31 49 1 47 1

Tabela 2 Struktura organizacyjna i kadrowa szkół podstawowych
 w Łęczycy18

Szkoła Podstawowa

uczniów

Ilość Wykształcenie  nauczycieli
oddzia- 
łów

nauczy-         
ciele

wyższe  
mgr

wyższe 
zawodowe

SN średnie 
pedagog.

Ogółem 
w szkołach 
podstawowych

a 

b

c

2553

2161

1468

98

84

54

155

137

96

85

103

71

13

11

13

47

18

10

10

5

2
SP nr 1 a

b

c

578

357

-

22

15

-

32

26

-

22

20

-

2

1

-

7

4

-

1

1

-
SP nr 2 a

b

c

653

527

96

27

22

5

45

37

12

27

34

12

3

-

-

12

2

-

3

1

-
SP nr 3 a

b

c

909

770

746

33

29

29

49

44

48

25

30

37

2

6

5

20

8

6

2

-

-
SP nr 4 a

b

c

413

507

526

16

18

20

29

30

36

11

19

22

6

4

8

8

4

4

4

3

2

17 Źródło: Zasoby Gimnazjum w Łęczycy.
18  a- 20.IX.1993 r., b- 20.IX.1998 r., c- 20.IX.2000 r.; Łęczyca. Dzieje miasta w średnio-

wieczu i w XX wieku. Suplement do monografii, Oddział TNP i TMZŁ, Łęczyca – Łódź 2003.
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Tabela 3 Struktura organizacyjna i kadrowa szkół podstawowych i gimnazjum 
w Łęczycy r. szk. 2013/201419

Szkoła Ilość Stopnie specjalizacji zawodowej
Uczniów Oddzia-

łów
Nauczy- 
cieli

Stażysta Kontra-
ktowy

Mianowany

Ogółem 
w szkołach 
podstawowych

847 39 86 1 6 31

SP nr 3 433 20 45 - 4 12
SP nr 4 414 19 41 1 2 19
Gimnazjum 385 12 40 1 - 9

Szkoły wzbogaciły się o obiekty sportowe. Gimnazjum 1 VIII 2007 r. 
otrzymało drugą halę sportową pełnowymiarową o wymiarach: 46 x 24 x 9 m, 
z zapleczem i częścią widowiskową. Szkoły podstawowe (SP nr 3 i SP nr 4) 
w VI 2009 r. otrzymały boiska sportowe „Orlik”.

W latach 1990-2013 dyrektorzy szkół wyłaniani byli w drodze konkursu lub 
powierzenia obowiązków. Funkcje dyrektorów pełnili:
– w SP nr 1: w latach 1991-1994 Barbara Hermina Retkowska, w r. szk. 

1994-1995 Jolanta Rożek, 1995-1999 Elżbieta Bernasiak; 
– w SP nr 2 w latach 1991-1999 Grażyna Czajkowska, w r. szk. 1999-2001 

Anna Stasiak; 
– w SP nr 3 w latach 1973-1987 Lech Galant, w latach 1987-1992, Krystyna 

Wichnowska, w latach 1992-1999 Elżbieta Sterlińska, w latach 1999-2004 
Anna Kasprowicz, w latach 2004-2009 Renata Wojciechowska, od 2009 
roku Ryszard Ziarkowski; 

– w SP nr 4: w latach 1991-1997 Barbara Hajdorowicz, od 1997 Bogumiła 
Wójtowicz. 
Pierwszym dyrektorem Gimnazjum w Łęczycy była Elżbieta Sterlińska, 

która tę funkcję sprawowała w latach 1999-2003. Do czerwca 2004 r. obowiązki 
dyrektora pełniła Wanda Lepczak, później Beata Muszyńska (p.o. dyrektora 
w VII i VIII 2004 r.). Od roku szkolnego 2004/2005 do dziś dyrektorem łęczy-
ckiego Gimnazjum jest Wanda Lepczak.

19 SP nr 2 – c – uczniowie klasy VIII i VI; dane z archiwów: SP nr 3, SP nr 4 i Gimnazjum, 
wszyscy nauczyciele legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyższych. Z przedstawio-
nych tabel widać, że zjawisko depopulacji ma charakter dość ostry. Liczba dzieci i młodzieży 
w poszczególnych placówek ulega stałemu zmniejszaniu, co budzi niepokój władz miasta 
i nauczycieli. Obowiązek szkolny – dotyczy dzieci i młodzieży szkoły podstawowej i gimna-
zjum – jest realizowany w 100%.
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III. SZOLNICTWO SPECJALNE

W r. szk. 1967/68 przy SP nr1 uruchomiono klasy dla dzieci z lekkim upo-
śledzeniem umysłowym. Za zgodą KOSŁ, Wydział Oświaty i Kultury PPRN 
w Łęczycy powołał 01 IX 1968 r. Szkołę Specjalną nr 5, lokując ją w budynku 
zwolnionym przez Przedszkole nr 1 przy Al. 1 Maja 2. Pierwszą kierowniczką 
szkoły została Barbara Szymańska, a od 01 IX 1975 r. funkcję tę przejęła Ja-
dwiga Puńko. Zły stan techniczny budynku spowodował, że Inspektor Oświaty 
i Wychowania w 1978 r. przeniósł ją do SP nr 1. Do szkoły uczęszczały dzieci 
z Łęczycy i okolicznych gmin.

O umieszczeniu dziecka w szkole 
specjalnej decydowało orzeczenie Po-
radni Wychowawczo-Zawodowej. Od 
1 IX 1983 r. pomieszczenia internatu 
LO przy ul. Kaliskiej 13 (dawniej M. 
Buczka) przejęła Szkoła Specjalna. 
W pomieszczeniach tych została zlo-
kalizowana szkoła i internat.

Od 1975 r. nadzór pedagogicz-
ny nad szkołą sprawował Inspektor 
Oświaty i Wychowania Urzędu Miej-
skiego w Łęczycy. W 1984 r. Kurato-
rium Oświaty i Wychowania w Pło-
cku powołało w Łęczycy Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

(SOSW – szkoła i internat). Placówka rozrastała się. 
W r. szk. 1989/90 prowadziła 10 oddziałów ze 140 uczniami, w tym 8 oddzia-

łów dla dzieci z upośledzeniem lekkim ( kl. I-VIII) oraz 2 oddziały klas życia dla 
dzieci głębiej upośledzonych. W internacie zamieszkiwało 40 wychowanków. 
Pracowało 25 nauczycieli, w tym 9 w internacie.

W 1991 r. SOSW otrzymał na potrzeby internatu budynek po Żłobku 
Miejskim przy ul. Zachodniej 8. Zmniejszająca się liczba mieszkańców Bursy 
Szkolnej spowodowała, że internat otrzymał w 1997 r. dodatkowe pomieszczenia 
przy ul. Kaliskiej 13. SOSW zrezygnował z budynku przy ul. Zachodniej 8.

Reforma programowa i strukturalna dotyczyła także szkolnictwa specjal-
nego. Uchwałą Rady Powiatu Łęczyckiego 31 III 1999 r., oprócz Szkoły Pod-
stawowej Specjalnej, funkcjonowało Gimnazjum Specjalne oraz Zasadnicza 
Szkoła Specjalna, a także Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych. Od 01 IX 
2009 r. Rada Powiatu Łęczyckiego utworzyła Zespół Placówek Edukacyjno-
-Wychowawczych obejmujący SOSW i Bursę Szkolną. 

W latach: 1975-1997 dyrektorem Ośrodka była Jadwiga Puńko; 1997-2000 
Jolanta Karasiewicz; 2000-2004 Agnieszka Sapko. Od 2004 r. dyrektorem 
jest Jerzy Szymczak.

Zespół Placówek Edukacyjno-
-Wychowawczych w Łęczycy 

przy ul. Kaliskiej 13. Widok obecny.
Zasoby ZPE-W w Łęczycy
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Stan organizacyjny ZPE-W w r. szk. 2013/2014:

I. SOSW w Łęczycy: 
1. Szkoła Podstawowa nr 5 Specjalna – 3 oddziały – 36 uczniów, w tym: 

12 uczniów – upośledzenie w stopniu umiarkowanym i znacznym, 18 
uczniów – upośledzenie w stopniu lekkim.

2.  Gimnazjum Specjalne, 6 oddziałów – 48 uczniów, w tym: 18 – upośledzo-
nych w stopniu umiarkowanym i znacznym, 30 uczniów – upośledzonych 
w stopniu lekkim.

3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna, 3 oddziały – 32 uczniów upo-
śledzonych w stopniu lekkim.

4. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, 2 oddziały – 14 ucz-
niów – upośledzenie w stopniu umiarkowanym i znacznym.

5.  Przedszkole specjalne, 2 oddziały – 12 uczniów.
6.  Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, 4 oddziały rewalidacyjno-wy-

chowawcze – 14 dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, 
5 dzieci objętych zajęciami indywidualnymi.

 Placówka prowadzi oddział wczesnego wspomagania rozwoju dzie-
cka – 25 uczestników.

7.  Internat SOSW, 2 grupy – 26 wychowanków.

II. Bursa Szkolna, 1 grupa – 32 wychowanków.

Nauczyciele zatrudnieni w ZPE-W: 59 osób. Wszyscy posiadają wymagane 
kwalifikacje. Liczba zatrudnionych pracowników administracji – 4 etaty; pra-
cownicy obsługi- 24, 5 etatów.

IV. ŚREDNIE SZKOLNICTWO OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Natychmiast po wyzwoleniu przystąpiono do organizacji Państwowego 
Koedukacyjnego Gimnazjum i Liceum (PKGiL), które w trakcie późniejszych 
zmian w szkolnictwie przyjmowało nazwy: Szkoła Ogólnokształcąca Stop-
nia Podstawowego i Licealnego (1948 r.), Liceum Ogólnokształcące nr 11 
(1957 r.), Liceum Ogólnokształcące im. Mariana Buczka (1966 r.), Liceum 
Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego (1996 r.). 

Nadzór nad szkołą sprawowało Kuratorium Okręgu Szkolnego Łódzkiego 
(KOSŁ). 

Od 1957 r. szkoła podlegała Wydziałowi Oświaty Prezydium Powiatowej 
Rady Narodowej (PPRN) w Łęczycy.

W okresie powojennym dyrektorami liceum byli: Jakub Wrzask (1945-
1950), Witold Witkowski (1950-1951), Jan Nowakowski (1951-1953), Jan 
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Rutkowski (1953-1956), Józef Sobczak (1956-1972), Edward Stańczyk 
(1972-1984), Lidia Jodłowska (1984-2002), Lucyna Sztompka (2002-2008), 
Joanna Wdowiak (p.o. dyrektora od grudnia 2008, dyrektor szkoły od maja 
2009 r.). 

Po wydaniu przez władze wojewódzkie w 1948 r. orzeczenia przyznające-
go gmach dawnego Seminarium Nauczycielskiego Liceum Pedagogicznemu 
warunki lokalowe PKGiL znacznie się pogorszyły. Otrzymało ono w zamian 
najwyższą kondygnację z 8 izbami lekcyjnymi i bibliotekę szkół podstawowych 
przy ulicy Szkolnej. Przyznano mu też niski parter, w którym urządzono w 1952 
roku internat dla 50 uczniów. Jego organizatorem i pierwszym kierownikiem 
był Henryk Sobczyński. Młodzież internatu korzystała z posiłków internatu 
Liceum Pedagogicznego. 

Należy podkreślić, że w okresie 1945-1952 łęczyckie liceum było jedyną 
placówką tego typu w dużym powiecie łęczyckim, w skład którego wchodziły 
m.in. Poddębice i Ozorków. 

Od 1948 r. wdrażana była reforma programowa i strukturalna. PKGiL 
prowadziło edukację w dwóch kierunkach: matematyczno-przyrodniczym i hu-
manistycznym. Po połączeniu w 1949/50 ze SP nr 1 powstała z tych placówek 
11- letnia Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego (klasy I-VII) 
i Licealnego (klasy VIII-XI). Uwzględniając trudne warunki lokalowe, KOSŁ 
ustalało limit przyjęć do kl. VIII przeważnie do 80 uczniów (dwa oddziały). 

W 1957 r. nastąpił podział „11-latek” na odrębne szkoły: podstawowe 
i licealne z klasami VIII-XI. Przy przyjęciu do liceum obowiązywał egzamin 
wstępny z języka polskiego i matematyki. W 1958 r. przyznano LO jedno 
skrzydło w nowym gmachu przy ul. M. Buczka (ob. Kaliska) na internat. Miał 
on 117 miejsc w pokojach 4-5 osobowych. Zwolnione pomieszczenia internackie 
wykorzystano na cele dydaktyczne.

Obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego upamiętniono wybudowaniem w ca-
łym kraju ponad 1000 szkół, w woj. łódzkim powstało ich 68, sześć w powiecie 
łęczyckim, w tym jedna w Łęczycy jako ostatnia.

Budowę łęczyckiej tysiąclatki zakończono 28 VIII 1966 r.; koszt jej budowy 
wyniósł 7343 tys. zł. Nowy obiekt oddano LO 1 IX 1966 r. Miał 15 izb lekcyj-
nych, salę gimnastyczną, pracownię fizyczną i gabinety zajęć praktycznych. 
Uroczyste przekazanie połączono z inauguracją r. szk. 1966/67. Przed gmachem 
LO zgromadzili się nauczyciele i uczniowie wszystkich szkół łęczyckich, rodzice 
oraz władze miasta, powiatu i województwa. W uroczystości wzięła też udział 
delegacja pierwszej „tysiąclatki” woj. łódzkiego – SP nr 14 im. Władysława 
Jagiełły z Piotrkowa Trybunalskiego. Symboliczne klucze do nowego gmachu 
przejął dyrektor liceum Józef Sobczak. Kurator Okręgu Szkolnego Łódzkiego 
Jerzy Wachnik odczytał akt nadania LO w Łęczycy imienia Mariana Buczka. 
Warunki pracy szkoły zmieniły się na lepsze, co sprzyjało jej rozwojowi. Dnia 20 
IV 1985 r. Kurator Oświaty i Wychowania w Płocku Józef Brzeziński wręczył 
dyrektor Liceum Lidii Jodłowskiej sztandar szkoły.
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O rozwoju szkoły świadczy stałe zwiększanie nią liczby uczniów i absolwen-
tów. Przykładowo w r. szk. 1957/58 naukę w LO pobierało 326 uczniów. Lata 
wyżu demograficznego powodowały, że nabór młodzieży do szkoły zwiększał 
się. W 1988 r. do LO uczęszczało 509 uczniów, a świadectwo dojrzałości uzy-
skało 119, w 1989 r. dane te wynosiły odpowiednio 539 i 101. 

Wydłużenie nauki w szkołach podstawowych do lat ośmiu pociągnęło za sobą 
zmiany w programach nauczania we wszystkich szkołach oraz zmiany organiza-
cyjne. W r. szk. 1967/1968 nie było naboru do LO i zaczęto zmieniać oznaczenie 
klas, począwszy od pierwszej; skończywszy na czwartej. Uczniowie mogli wy-
bierać profile kształcenia zgodnie z zainteresowaniami i przyszłymi studiami. 
Były to: matematyczno-fizyczny, biologiczno-chemiczny, podstawowy (ogólny) 
i humanistyczny. W następnych latach dochodziły i inne, w tym informatyka 
z matematyką bądź fizyką. Począwszy od 1980 r. sukcesywnie zmniejszała się 
liczba uczniów przypadająca na oddział z 40 do 35, a na początku lat 90. do 30 
uczniów przy jednoczesnym zwiększaniu liczby oddziałów z 16 do 24. W latach 
1960-90 nauczano dwóch języków obcych (j. rosyjskiego i j. niemieckiego). 
W latach 90. udało się pozyskać nauczycieli języków angielskiego i francuskiego. 

Zaraz po wojnie przeważali w liceum chłopcy. Z biegiem lat te relacje od-
wróciły się. O aktywności naukowej świadczy udział młodzieży w konkursach 
i olimpiadach przedmiotowych. Szkoła może poszczycić się ponad 30 laureatami 
olimpiad przedmiotowych, głównie z fizyki, biologii, chemii, języków obcych 
i historii. Absolwenci LO podejmowali w znaczącym procencie studia wyższe, 
głównie uniwersyteckie, politechniczne i medyczne.

Do 1989 r. młodzież uzdolniona i pochodząca z biedniejszych rodzin 
otrzymywała stypendium. Liczba stypendystów nie przekraczała 10%. W póź-
niejszych latach uczniowie LO otrzymywali najwyższe nagrody i wyróżnienia 
w postaci stypendiów za bardzo dobre wyniki w nauce. Stypendium Prezesa 
Rady Ministrów począwszy od r. szk. 1997/98 za najwyższą w szkole średnią 
otrzymywał jeden uczeń. Uzdolnieni uczniowie otrzymywali stypendia za 
osiągnięcia artystyczne bądź naukowe. Od 1946 r. do 2005 r. na terenie szkoły 
działało łącznie 198 różnych kół zainteresowań. 

Okres transformacji ustrojowej wymagał zmiany programów nauczania. 
Przywrócono naukę religii w szkole. Ze względów finansowych ograniczono 
liczbę kół zainteresowań. Wyrazem zmian było przekształcenie w 1991 r. ko-
mitetu rodzicielskiego w radę rodziców, powołanie rady szkoły, w skład której 
w równej licznie weszli przedstawiciele grona pedagogicznego, rodziców i ucz-
niów. Zyskała ona duży wpływ na wypracowanie nowego modelu zarządzania 
szkołą, uwzględniającego oczekiwania wszystkich podmiotów tworzących 
społeczność szkolną.

W dniu 28 IX 1996 r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia no-
wego patrona, połączona z przekazaniem sztandaru. Dotychczasowego patro-
na – Mariana Buczka – zastąpił jeden z najwybitniejszych polskich monarchów, 
Kazimierz Wielki. Sztandar został wręczony dyrektor Lidii Jodłowskiej. Z tej 
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okazji dokonano uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej z imieniem 
patrona szkoły.

Zmiany w funkcjonowaniu szkoły przyniosły wdrażane od 1999 r. reformy: 
administracyjna i oświatowa. Pierwsza z nich, reaktywując powiat łęczycki, 
spowodowała, że szkoła została przekazana pod zarząd administracyjny i finan-
sowy starostwa powiatowego. Druga na bazie gimnazjum wprowadziła trzylet-
nie liceum i przygotowania do nowej matury. Konsekwencją reformy systemu 
oświaty był brak naboru uczniów do klas pierwszych w r. szk. 2001/2002 oraz 
rozpoczęcie nauki w r. szk. 2002/2003 przez absolwentów gimnazjum, dla któ-
rych edukacja szkolna została zakończona w roku 2005 nową maturą.

Rekordowo wysoką liczbę uczniów miała szkoła w r. szk. 2000/2001. Było 
ich 826. Począwszy od r. szk. 2002/2003 władze oświatowe zachęcały do ograni-
czenia naboru młodzieży w szkołach zawodowych na rzecz kształcenia w liceach 
ogólnokształcących. Zjawisko to dotyczy także naszego miasta. W obu szkołach 
zawodowych uruchamiano klasy liceum ogólnokształcącego-profilowanego 
(o nachyleniu ekonomicznym lub logistycznym).

Rada Powiatu Łęczyckiego powołała od 1 IX 2005 r. II Liceum Ogólno-
kształcące w Zespole Szkół im. Jadwigi Grodzkiej. Od 1 I 2010 r. LO im. 
Kazimierza Wielkiego jest znakowane jako I Liceum Ogólnokształcące im. 
Kazimierza Wielkiego.

Ogromna większość absolwentów łęczyckiego liceum kontynuowała naukę 
na studiach wyższych. Ułatwieniem dla młodzieży pragnącej podjąć studia było 
porozumienie zawarte w 2003 r. między Starostwem Powiatu Łęczyckiego 
i dyrektorem LO Lucyną Sztompką a Politechniką Łódzką, umożliwiające 
kandydatom zdawanie egzaminu wstępnego w ramach tzw. „matury łączonej”, 
której wynik pozytywny był jednoznaczny z uzyskaniem indeksu PŁ. Studenci 
z Łęczycy i okolic mogli podjąć naukę w nowo utworzonej w LO filii Politechniki 
Łódzkiej. Zajęcia I, II i III roku Wydziału Organizacji i Zarządzania odbywały 
się w budynku LO do czerwca 2007 roku.

W ostatnich 30 latach dokonano 
w szkole kilku modernizacji. W r. szk. 
1995/1996 przeprowadzono remont bu-
dynku szkolnego i podłączono do węzła 
cieplnego Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Łęczycanka”. Wcześniej zbudowano 
szatnię szkolną. W latach 2002-2008 
przeprowadzono szereg remontów 
wewnątrzszkolnych (ilość pracowni 

wzrosła do 25, zmodernizowano pomieszczenia administracyjno-gospodarcze 
i szkolne sanitariaty), a w r. szk. 2003/2004 oddano do użytku wyremontowaną 
salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym po pełnej termomodernizacji. 29 
X 2012 r. dokonano zamknięcia projektu „Kompleksowa termomodernizacja 
budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy 

I Liceum Ogólnokształcące
im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy.

Widok obecny. Zasoby I LO w Łęczycy
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wraz z wymianą źródła ciepła”. W tym samym roku oddano do użytku boisko 
sportowe „Orlik”.

Niż demograficzny dość dotkliwie od 10 lat wkracza do szkół średnich. 
Liczba młodzieży w I LO im. Kazimierza Wielkiego zmniejszyła się z 654 
w r. szk. 2002/2003 do 311 uczniów w. r. szk. 2013/2014 z 11 oddziałami i 31 
nauczycielami. Wielki dorobek LO został podsumowany w 2006 r. wydaniem 
publikacji „Z dziejów Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego 
w Łęczycy”, zawierającej 356 stron druku, tabel i zdjęć szkoły oraz absolwen-
tów. O historii szkoły informuje „Izba Tradycji”. Ważną funkcję edukacyjną 
wypełnia biblioteka szkolna, dobrze wyposażona w nowoczesne środki mul-
timedialne i odpowiednio dobrany księgozbiór. W latach 1945-2014 szkołę 
ukończyło 7337 uczniów.

V. SZKOLNICTWO PEDAGOGICZNE

Przydzielony we wrześniu 1945 r. Liceum i Gimnazjum Pedagogicznemu 
mały, parterowy budynek przy Al. 1 Maja 2 nie mógł zaspokoić potrzeb roz-
rastającej się placówki. W początkach 1946 r. szkoła otrzymała drugie piętro 
budynku przy ul. Szkolnej. Zgodnie z zaleceniem powizytacyjnym Ministerstwa 
Oświaty, dyr. Józef Zarębski zwrócił się w 1946 r. do KOSŁ o zwrot gmachu 
byłego Seminarium Nauczycielskiego wraz ze spalonym „nowym” budynkiem, 
który w poprzednim roku przydzielono PKGiL. Spór został rozstrzygnięty na 
korzyść Liceum Pedagogicznego i w 1948 r. szkoły zamieniły się pomiesz-
czeniami. Natychmiast przystąpiono do odbudowy spalonego przez Niemców 
„nowego” budynku. Po ogromnych perturbacjach Wojewódzka Komisja Bu-
dowlana orzekła ostatecznie, że obiekt może być odbudowany i przywrócony na 
cele dydaktyczne. Przewodniczącymi Komitetu Odbudowy szkoły byli Marian 
Płucennik (1948-1949), a od 1949 r. Adolf Schiffman, adwokat. Tempo prac 
remontowych było szybkie i już w 1949 r. południowa część budynku została 
oddana do użytku. Dzięki zapałowi młodzieży i nauczycieli systematycznie 
wzbogacano pracownie szkolne w sprzęt i pomoce naukowe. Szkołę Ćwiczeń 
ulokowano w gmachu byłego Seminarium Nauczycielskiego. Internat żeński 
znajdował się przy ul. Belwederskiej 23, zaś internat męski został zlokalizowany 
przy Al. 1 Maja 2. Internat pozostawał w trudnych warunkach lokalowych i wy-
posażenia. Podstawą działalności gospodarczej była 48- hektarowa resztówka 
majątku ziemskiego w Gledzianowie k. Witoni. Dochody z niej pozwoliły 
utrzymać internat i zapewnić bezpłatne wyżywienie dla wszystkich uczniów 
szkoły. W 1949 r. szkoła utraciła resztówkę w Gledzianowie. Z inicjatywy 
nauczycieli, Komitetu Rodzicielskiego i młodzieży w 1950 r. rozpoczęły się 
przygotowania do budowy w czynie społecznym sali gimnastycznej. Przez cały 
czas młodzież pomagała w budowie tegoż budynku. Egzamin dojrzałości w 1953 
r. odbywał się już w nowej sali gimnastycznej. Była to pierwsza sala gimnastycz-
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na w Łęczycy. W styczniu 1946 r. wszyscy słuchacze klasy II liceum, a było 
ich 16, zdali egzamin dojrzałości i 1 II 1946 r. podjęli jako pierwsi powojenni 
absolwenci pracę w szkolnictwie podstawowym. We wrześniu 1945 roku do 
„własnego” gimnazjum uczęszczało 126 uczniów, a w czerwcu 1946 roku było 
ich 194. Istotne zmiany zaszły w organizacji w r. szk. 1946/1947. Podbudowę 
liceum stanowiły klasy przygotowawcze o 2-letnim cyklu kształcenia, realizu-
jące program gimnazjum ogólnokształcącego. Nauka w liceum trwała także 2 
lata. W latach 1946-1947 w ciągu semestru realizowano program jednego roku 
nauczania. W drugiej połowie r. szk. 1946/1947 liczba uczniów wzrosła do 
263. W szkole pracowało 19 nauczycieli, a ponadto zatrudnieni w niepełnym 
wymiarze. W grudniu 1945 r. utworzona została przy Liceum Pedagogicznym 
Rejonowa Komisja Kształcenia Nauczycieli dla niewykwalifikowanych peda-
gogów z powiatów: łęczyckiego, kutnowskiego, łódzkiego i łaskiego. Komisja 
ta zakończyła swą działalność 1956 r.

Począwszy od r. szk. 1947/48 nabór odbywał się już do jednolitego czte-
roletniego Liceum Pedagogicznego (po ukończeniu siedmioklasowej szkoły 
powszechnej). Kandydatów do szkoły było zawsze więcej niż przewidywał 
limit przyjęć ustalony przez KOSŁ. Podlegali oni egzaminowi wstępnemu 
z j. polskiego i matematyki oraz sprawdzianowi muzycznemu. Nie mogli też 
mieć wad wymowy, musieli być fizycznie zdrowi. Umiejętności praktyczne 
uczniowie LP zdobywali w Szkole Ćwiczeń i w ramach miesięcznej praktyki 
pedagogicznej w wybranej szkole. Do 1956 r. absolwentów LP obowiązywały 
nakazy pracy. Uczniowie przyjęci do liceum w r. szk. 1953/54 realizowali 
wydłużony do lat pięciu cykl nauczania. Uczniowie LP aktywnie uczestniczyli 
w pracach organizacji młodzieżowych: Związku Młodzieży Polskiej, a po 1956 r. 
w Związku Młodzieży Wiejskiej i Związku Harcerstwa Polskiego. Młodzież była 
zaangażowana w PCK i Spółdzielni Uczniowskiej (wzorcowa w woj. łódzkim). 
Czterogłosowy chór szkolny był dobrze znany w mieście i w okolicy. Młodzież 
często wyjeżdżała z występami do okolicznych wsi i miasteczek.

 Skład społeczny uczniów LP w latach 1947/48 – 1967/68 kształtował 
się następująco wg pochodzenia: robotnicze 20-36%; chłopskie: 53-37%, inte-
ligenckie: 12-20%; rzemieślnicze: 13-4%. Młodzież z rodzin o trudniejszych 
warunkach materialnych i osiągająca dobre wyniki w nauce otrzymywała sty-
pendium. Przeciętnie ok. 40% uczącej się młodzieży otrzymywało stypendium. 
W latach 1950-65 naukę w LP pobierało od 300-400 uczniów.

Z okazji 100-lecia istnienia Zakładu Kształcenia Nauczycieli w Łęczycy 
odbył się w dniach 6-7 X 1962 r. Zjazd Absolwentów. Szkoła ponownie otrzy-
mała imię Grzegorza Piramowicza (pierwszy raz w 1923 r.) i ufundowany przez 
absolwentów sztandar, który przejęła dyrektor Irena Różycka. Na Zjazd licznie 
przybyli absolwenci, władze oświatowe i administracyjne. Zabierając głos, 
Minister Oświaty Wacław Tułodziecki m.in. oświadczył, że czas działania 
LP dobiega końca. Wprowadzenie 8-klasowej szkoły podstawowej wymaga 
kształcenia nauczycieli w SN i szkołach wyższych.
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Ostatni absolwenci LP opuścili mury szkoły w 1969 r. Sztandar szkoły został 
przekazany do miejscowego muzeum. Dorobek LP był duży. Szkoła ze względu 
na wysoki poziom nauki znana była w województwie i w kraju. Bilans kształcenia 
nauczycieli w Łęczycy w latach 1946-1969 zamyka się liczbą 1494 wydanych 
świadectw dojrzałości. Rejonowa Komisja Kształcenia Nauczycieli w latach 
1946-1956 wydała 189 dyplomów. Internat LP znalazł swe lokum w nowym 
obiekcie przy zbiegu ulic Szkolnej i Kaliskiej, najpierw chłopcy w 1952 r. zajęli 
skrzydło przy ul. Kaliskiej, później – w. 1956 r. – dziewczęta skrzydło przy ul. 
Szkolnej. Liczba miejsc w internacie dla chłopców i dziewcząt wynosiła 200.

Dyrektorami LP byli: Józef Zarębski (1945-1949); Władysław Świtkowski 
(1949-1952); Feliks Pachowski (1952-1953); Adolf Tomera (1953-1959); 
Stanisław Cieszkowski (1959-1961); Irena Różycka (1961-1963); Edward 
Stańczyk (1963-1967); Zygmunt Wójcik (1967-1969).

VI. SZKOLNICTWO ZAWODOWE

Organizacja szkolnictwa zawodowego po II wojnie światowej opierała się 
głównie na zarządzeniu Ministra Oświaty z 5 III 1946 r. Szkoły zawodowe miały 
dać młodzieży przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawo-
du. W 1949 r. powołano Centralny Urząd Szkolnictwa Zawodowego (CUSZ), 
a na szczeblu wojewódzkim Dyrekcje Okręgowe Szkolnictwa Zawodowego 
(DOSZ). Organy te utrzymały się do 1956 r. Bardziej wyspecjalizowane szkoły 
pozostawały pod opieką odpowiednich ministerstw. Pierwszą szkołą zawodową 
w mieście była Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa (PŚSZ), która powstała 
11 X 1946 r. Ulokowano ją w baraku poniemieckim przy ul. M. Buczka, zaj-
mowała 10 pomieszczeń dydaktycznych i administracyjnych. Przygotowywała 
młodzież do zawodów robotniczych i rzemieślniczych, prowadziła wydziały: 
krawiecki, stolarski i ogólnozawodowy.

W 1948 r. przemianowano ją na Zasadniczą Szkołę Drzewną. W latach 
1947-1949 pracownię stolarską i krawiecką urządzono w baraku przy ul. 
Szkolnej. Tutaj też zlokalizowano internat tej szkoły. Młodzież rekrutowała się 
głównie ze środowiska robotniczego i chłopskiego. Nauczycielami zawodu byli 
z zasady łęczyccy rzemieślnicy. Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących 
rekrutowali się ze szkół podstawowych i średnich, toteż zatrudniano ich w nie-
pełnym wymiarze godzin.

Od r. szk. 1949/1950 czynna była klasa o profilu mechanicznym, a od r. szk. 
1951/1952 o profilu ślusarskim. W tym też roku szkoła miała największą liczbę 
oddziałów (aż 11) oraz 317 uczniów. Na podstawie zarządzenia Kuratorium 
Okręgu Szkolnego Łódzkiego z 2 VII 1947 r. w baraku zajmowanym przez 
PŚSZ uruchomiono z dniem 1 IX 1947 r. Państwowe Gimnazjum i Liceum 
Handlowe. Po ukończeniu gimnazjum handlowego absolwenci otrzymywali 
kwalifikacje pierwszego stopnia do pracy administracyjnej lub handlowej. Dzięki 
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staraniom władz administracyjnych i oświatowych w Łodzi – DOSZ przejęła 
w użytkowanie w 1949 r. koszary wojskowe przy ul. Kaliskiej i przekazała je 
w użytkowanie łęczyckim szkołom zawodowym. Spowodowało to poprawę 
warunków lokalowych, dzięki czemu został zwiększony nabór uczniów dla klas 
pierwszych gimnazjum i liceum handlowego.

W r. sz. 1950/1951 szkoła ta prowadziła łącznie 12 oddziałów, w tym sześć 
na poziomie licealnym i liczyła 351 uczniów. W 1951 r. szkołę opuścili pierwsi 
absolwenci w liczbie 82 osób. W r. szk. 1952/1953 ograniczono jednak nabór 
do niej. W 1953 r. Ministerstwo Obrony Narodowej wymówiło szkołom dalsze 
użytkowanie koszar, co było równoznaczne z likwidacją szkolnictwa zawodo-
wego w Łęczycy. Młodzież mogła kończyć naukę w gimnazjum lub liceum we 
wskazanych przez DOSZ placówkach woj. łódzkiego.

Największy wysiłek w organizację pierwszych szkół zawodowych w latach 
1946-1953 włożyli ich dyrektorzy: Romuald Poleszczuk, Franciszek Jaszczak, 
Jerzy Brodecki i Jan Jasiński.

Budowa kopalń rud żelaza i ich 
eksploatacja wymagała wykwalifiko-
wanych kadr. Centralny Zarząd Szkol-
nictwa Zawodowego Ministerstwa 
Hutnictwa w Katowicach powołał 
do życia z dniem 1 IX 1955 r. Za-
sadniczą Szkołę Górniczą (ZSG) 
w Łęczycy. Przejściowo przydzielono 
jej pomieszczania zwolnione przez 
internat żeński LP przy ul. Belweder-
skiej 23. Pierwszym dyrektorem został 
Leopold Chrzanowski. W roku inau-
guracyjnym ZSG liczyła 50 uczniów. 
Do szkoły przyjmowano wyłącznie 
chłopców na kierunek górnictwo rud 
żelaza. Nauka trwała dwa lata. 

Na potrzeby ZSG wybudowano w 1959 roku przy ul. Ozorkowskie Przed-
mieście budynek szkolny, salę gimnastyczną oddano do użytku w 1961 r., in-
ternat na 200 miejsc oddano w całości do użytku w 1969 r. W latach 1958-1965 
dyrektorem szkoły był Franciszek Jaszczak. W r. szk. 1960/1961 do szkoły 
uczęszczało 175 uczniów. Naukę wydłużono do lat trzech. Dobre warunki 
lokalowe, wyposażenie w nowoczesne pomoce naukowe, wysokie stypendia, 
umundurowanie stanowiły zachętę do podejmowania nauki w szkole. W tym 
samym roku otwarto w ZSG kierunek sprzedawca sklepowy. W następnym 
roku nie było już naboru.

Od 1 IX 1963 r. było czynne 5-letnie Technikum Górnictwa Rud o spe-
cjalnościach: eksploatacja podziemna złóż, obróbka skrawaniem, naprawa 
i eksploatacja pojazdów samochodowych, konstrukcje stalowe, budowa maszyn. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Łęczycy im. Kardynała

Stefana Wyszyńskiego przy
ul. Ozorkowskie Przedmieście 2.

Widok obecny.
Zasoby ZSP nr 1 w Łęczycy
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Stopniowo likwidowano poszczególne specjalności, przetrwały jedynie trzy 
ostatnie. Duże zasługi w rozbudowie warsztatów szkolnych mieli nauczyciele 
warsztatów, m.in. ich kierownik Kazimierz Antosik. W 1968 r. uruchomiono 
dla absolwentów ZSZ 3-letnie Technikum Mechaniczne o trzech specjalnoś-
ciach: eksploatacja maszyn i urządzeń mechanicznych górnictwa podziemnego, 
obróbka skrawaniem, budowa maszyn. Z początkiem lat 70. nabór młodzieży 
na kierunki i specjalności górnicze zmniejszał się, a następnie uległ likwidacji. 
Zasadnicza Szkoła Górnicza, a od 1 I 1964 r. Zasadnicza Szkoła Zawodowa, 
kształciła młodzież w 16 kierunkach: elektromechanik, mechanik maszyn 
i urządzeń przemysłowych, tokarz, frezer, ślusarz-mechanik, mechanik-kierowca 
pojazdów samochodowych, górnik technicznej eksploatacji złóż, ślusarz-spa-
wacz, ślusarz narzędziowy, operator maszyn przędzalnianych, murarz, monter 
instalacji budowlanych.

Zarządzeniem nr 15 Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Budownictwa 
Przemysłowego i Kopalnictwa Rud z 29 VIII 1974 r. powołany został z dniem 1 
IX t. r. Zespół Szkół Zawodowych w Łęczycy, obejmujący Zasadniczą Szkołę 
Górniczą i Technikum Górnictwa Rud. W następnych latach ZSZ był szkołą 
przyzakładową ŁZG. Dyrektorem tej placówki w latach 1965-1982 był Jan 
Kaczmarek, a po nim przez dwa lata Aleksander Florczak, od 1984-2002 Jan 
Wieruszewski. Od 2002 r. funkcję dyrektora pełni Jarosław Świtoń. 

W latach 1979/1980-1981/1982 istniało Wieczorowe Średnie Studium Za-
wodowe o kierunku ogólnomechanicznym, które ukończyło 61 osób. W związku 
z przeprowadzonymi reformami Zespół Szkół Zawodowych przy ŁZG został 
nazwany Zespołem Szkół Zawodowych nr 1 w Łęczycy i podporządkowany 
Kuratorowi Oświaty w Płocku. 

1 IX 1991 r. utworzono Liceum Zawodowe. Od 1999 r. organem prowa-
dzącym stało się dla szkoły Starostwo Powiatowe w Łęczycy. W roku 2004, 
w związku z reformą oświaty, uchwałą Rady Powiatu Łęczyckiego placówka 
została przekształcona w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łęczycy. 
Od 28 kwietnia 2008 r. szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 1 w Łęczycy noszą imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Sztandar 
Szkoły przyjął dyrektor Jarosław Świtoń. Szkoła dokonuje modyfikacji kie-
runków kształcenia w zależności od potrzeb rynku i zainteresowań młodzieży. 
Aktualnie w technikum można kształcić się w zawodach: technik mechanik, 
technik logistyk, technik spedytor, technik pojazdów samochodowych, technik 
organizacji usług gastronomicznych, technik budownictwa, technik hotelar-
stwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik organizacji reklamy, 
technik cyfrowych procesów graficznych i technik budownictwa. Świadectwo 
ukończenia szkoły (technikum i zasadniczej szkoły zawodowej) uzyskało do 
2013 r. 8116 absolwentów. W r. szk. 2006/2007 została nawiązana współpraca 
z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu. Maturzyści po kierunku logistyka 
kontynuują w niej dalszą naukę. W szkole działa koło PCK.

W Zasadniczej Szkole Zawodowej można zdobyć zawód: mechanik 
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pojazdów samochodowych, ślusarz, 
kucharz, fryzjer, monter zabudowy 
i robót wykończeniowych w budow-
nictwie. Zajęcia praktyczne dla mło-
dzieży technikum i zasadniczej szkoły 
są prowadzone w Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Łęczycy.

5 VIII 1965 r. Kuratorium Okrę-
gu Szkolnego Łódzkiego powołało 
do istnienia w Łęczycy, w miejsce 
likwidowanego Liceum Pedagogicz-
nego – Technikum Łączności o dwu 
specjalnościach: telekomunikacja 
i eksploatacja pocztowo-telekomu-
nikacyjna oraz Zasadniczą Szkołę 
Łączności o kierunku monter urządzeń 
telekomunikacyjnych. 

Z inicjatywy Obwodowego Urzę-
du Pocztowo-Telekomunikacyjnego 
w Łęczycy Komitet Rodzicielski 

powołał Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru dla Technikum Łączności 
i Zasadniczej Szkoły Łączności. Uroczystość wręczenia sztandaru odbyła się 
16 listopada 1969 r., na której uczniowie przyjęli go z powagą, ślubując „nieść 
go wysoko i godnie ku chwale Ojczyzny i Polskiej Łączności”. Od 1 I 1970 
roku KOSŁ ulokowało tu Zasadniczą Szkołę Zawodową Dokształcającą. Pod 
szyldem Technikum Łączności od 1976 r. funkcjonowało Liceum Zawodowe, 
a w 1983 r. dołączyło Technikum Elektryczne. W 1989 r. powstało Liceum 
Ekonomiczne. Organami nadzoru do 1975 r. było KOSŁ, od 1975 r. do 1999 
roku Kuratorium Oświaty w Płocku, a od 1 I 1999 r. organem prowadzącym jest 
Starostwo Powiatowe w Łęczycy, nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium 
Oświaty w Łodzi. 1 IX 1990 r. placówka otrzymała nazwę Zespół Szkół Zawo-
dowych nr 2 w Łęczycy. W 2005 roku Technikum Łączności opuścili ostatni 
absolwenci. W ciągu swego istnienia Technikum Łączności ukończyło 1074 
uczniów: 815 telekomunikację i 259 eksploatację pocztowo-telekomunikacyjną. 
W ZSZ nr 2 dokonywano korekt kształcenia, aby umożliwić młodzieży dalszą 
edukację i stworzyć pewną szansę na podjęcie pracy. Szkoła nie dysponuje 
placem do rozbudowy. Profil szkoły skupia się na takich specjalnościach, jak 
elektronika i automatyka oraz ekonomika. Szkoła posiada nowocześnie wypo-
sażone pracownie informatyczne, elektryczne i elektroniczne oraz pracownię 
do nauki języków obcych. Pozostałe pracownie i klaso-pracownie gwarantują 
pełną realizację programów nauczania. 

W r. szk. 1999/2000 naukę w szkole pobierało 801 uczniów w 26 oddziałach. 
Zaniechano kształcenia młodzieży na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej. 

Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej
przy Alejach Jana Pawła II 1. 

Foto: Przemysław Marynowski. 
Zasoby TMZŁ
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Wysoką aktywność przejawiał Samorząd Szkolny, młodzież aktywnie uczestni-
czyła w różnego rodzaju zawodach sportowych, rajdach, obozach i wędrówkach 
organizowanych przez PTTK. Duże zainteresowanie teatrem, poezją i sztuką 
mogło być realizowane w szkole i poza nią. Młodzież jest bardzo aktywna 
w oddawaniu krwi, udzielaniu pierwszej pomocy w nagłych przypadkach, czemu 
sprzyja działalność szkolnego koła PCK.

Od 1 IX 2004 r. do 9 XII 2005 r. uchwałą Rady Powiatu Łęczyckiego szkoły 
wchodzące w skład Zespołu nosiły nazwę: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 w Łęczycy. W setną rocznicę urodzin jednej z najbardziej znakomitych 
postaci Łęczycy XX w. – nauczycielki, eseistki, pasjonatki historii, archeologii 
i literatury ludowej – odbyła się w dniu 9 XII 2005 r. uroczystość nadania szkole 
imienia Jadwigi Grodzkiej i wręczenia sztandaru. Od tej pory placówka przy-
jęła nazwę Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej. Wśród znakomitych gości 
obecny był syn Zbigniew Grodzki. Każdego roku odbywają się uroczystości 
poświęcone patronowi szkoły. W grudniu 2013 r. podczas uroczystości patrona 
szkoły odbyła się prezentacja książki wydanej przez Muzeum w Łęczycy i ZS 
im. Jadwigi Grodzkiej: „Wspomnienia o mojej matce Jadwidze Grodzkiej” 
Zbigniewa Grodzkiego. Szkoła w chwili obecnej jest w końcowej fazie prac 
związanych z termomodernizacją.

Dyrektorami szkoły byli: Edward Stańczyk (1965-1967), Zygmunt Wójcik 
(1967-1971), Henryk Wójcik (1971-1980), Włodzimierz Lalek (1980-1982), 
Włodzimierz Szafiński (1982-1986), Jan Romek (1986-1990), Mirosława 
Piotrowska-Pufald (1991-2005). Od 1 IX 2005 r. tę funkcję wypełnia Andrzej 
Saganiak.

Tabela 4 Struktura organizacyjna i kadrowa szkół ponadgimnazjalnych w Łę-
czycy w r. szk. 2013/201420

Lp. Nazwa szkoły

  Ilość uczniów  Liczba

ogółem w klasach 
pierwszych

oddziałów 
ogółem 

nauczycieli 
pełnozatrud-
nionych 

1 I Liceum Ogólnokształcące 
im. Kazimierza Wielkiego

311 112 11 31

2 Zespół Szkół im. Jadwigi 
Grodzkiej

565 169 22 40

- Technikum

- Liceum Ogólnokształcące

- LO dla dorosłych

245

298

22

79

90

-

10

10

2

20 Archiwa szkolne. CKP prowadzi zajęcia praktyczne dla młodzieży z Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 1 i Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa Specjalna) w Łęczycy.
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3

Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych im. Kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego

601 256 24 39

-Technikum

-Zasadnicza Szkoła Za-
wodowa

-LO dla dorosłych

400

160

41

142

74

41

16

7

1

4 Centrum Kształcenia 
Praktycznego

252 74 7 12

Na terenie miasta funkcjonowały jeszcze inne placówki oświatowe. W 1972 
r. powstała Zasadnicza Szkoła Rolnicza (ZSR), którą ulokowano w SP nr 2. 
Jej pierwszym dyrektorem został Edward Zawada (1972-1975). Po przenie-
sieniu jej do LO dyrektorem był Edward Stańczyk (1975-1985), po nim Lidia 
Jodłowska (1985-2000). ZSR stanowiła filię Technikum Rolniczego w Mieczy-
sławowie k. Kutna. Liczba uczącej się młodzieży wahała się w poszczególnych 
latach od 20 do 95. Młodzież mogła zdobywać zawód rolnika lub ogrodnika. 
Po reformie administracyjnej i oświatowej od 2000 r. ZSR została włączona 
w skład Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku.

VII. BURSA SZKOLNA

Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Płocku od 1 IX 1983 r., z po-
łączenia trzech internatów: Technikum Łączności, Liceum Ogólnokształcącego 
i Zespołu Szkół Zawodowych, powstała Bursa Szkolna, która ulokowana została 
w internacie TŁ. Miała 200 miejsc. Pierwszym kierownikiem bursy został Wła-
dysław Wójcik. Począwszy od początku lat 90. XX w., nabór do bursy ulegał 
zmniejszeniu tak, że w r. szk. 2008/2009 liczba wychowanków spadła poniżej 40.

Decyzją Rady Powiatu Łęczyckiego z dniem 1 IX 2009 r. bursa została 
włączona w skład Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych. Ilość 
mieszkańców bursy jest wielkością stałą. Ostatnim dyrektorem Bursy Szkolnej 
była Maria Halina Steńko – funkcję sprawowała w latach 1994-2009.

VIII. OŚWIATA DOROSŁYCH

Uruchomiona 15 V 1945 r. Wieczorowa Szkoła Powszechna dla Dorosłych, 
organizowała naukę na poziomie klas od piątej do siódmej. Założenia reformy 
systemu szkolnego przyjęte w 1948 r. zakładały likwidację analfabetyzmu jako 
zjawiska masowego w ciągu 3-4 lat. Przeprowadzona rejestracja analfabetów 
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wykazała, że w pow. łęczyckim było ich ponad 2500 osób (osoby, które nie 
przekroczyły 50 lat życia). Nauczaniem objęto 2100 osób, z tego 250 w Łę-
czycy. Kierownikami szkoły byli: Franciszek Jaszczak, Helena Kindlarska, 
Henryk Wójcik, Lech Galant, R. Pawłowski. W latach 1945-77 wydano 794 
świadectwa ukończenia nauki na poziomie szkoły podstawowej.

Na podstawie orzeczenia organizacyjnego Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej istniejącą w Łęczycy filię Liceum Ogólnokształcącego dla Pracu-
jących w Zgierzu KOSŁ w 1966 r. przekształciło w samodzielną placówkę. 
Pierwszym dyrektorem tego liceum był Marian Kaniewski. W r. szk.1968/69 
zorganizowano siedem oddziałów z liczbą 224 słuchaczy. Zlokalizowane było 
w LO przy ul. M. Konopnickiej 13. Przy LO dla Pracujących 1 IX 1974 r. urucho-
miono Średnie Studium Zawodowe (zaoczne) o kierunku społeczno-prawnym. 
W następnych latach uruchomiono kierunek administracyjno-biurowy, następnie 
odzieżowy oraz włókienniczy. W r. szk. 1979/1980 do ŚSZ dla Pracujących 
uczęszczało 304 słuchaczy.

W latach 1984-1990 ŚSZ Wieczorowe prowadziło klasy o kierunku rolniczym 
i miało ok. 200 słuchaczy każdego roku. Od 1979 r. szkoła ta podlegała dyrek-
torom LO. W latach 1991-2000 funkcjonowało nadal ŚSZ dla Prac. na podbu-
dowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Wieczorowe Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych na podbudowie szkoły podstawowej. W latach 1991-94 szkoły 
ukończyło 243 słuchaczy. W latach 1993-1995 nie przeprowadzono naboru do 
tych szkół. Reaktywowane LO w latach1998-2000 ukończyło 79 słuchaczy. 
W 2001 r. Liceum to przeniesiono do ZSZ nr 2 w Łęczycy.

Pierwszą niepubliczną szkołą w Łęczycy było Policealne Studium Zawodo-
we Zespołu Konsultacyjnego „Profesor” w Płocku, które kształciło słuchaczy 
w zakresie ekonomiki przedsiębiorstw, rachunkowości przedsiębiorstw oraz pra-
cownik socjalny. Placówka funkcjonowała w latach 1994-2004. Jej dyrektorem 
był Henryk Wójcik. Dyplomy ukończenia policealnego studium uzyskało ponad 
200 słuchaczy. W 1995 r. przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Kutnie, 
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Łęczycy uruchomiono Policealną Szkołę 
Zawodową (kier.: technik informatyk). Dyrektorem był Stanisław Jaworski. 
Nie udawało się dokonać naboru do szkoły każdego roku. Zlokalizowane w ZSP 
nr 1 w Łęczycy Centrum Szkoleniowe Wiedza w Koninie prowadzi LO dla 
pracujących. W roku szk. 2013/2014 liczba słuchaczy wynosi 145 osób. W ZSP 
nr 1 w Łęczycy od 1 IX 2013 r. uruchomione zostało LO dla Pracujących jako 
placówka powiatu z liczbą 40 słuchaczy.

IX. SZKOLNICTWO ARTYSTYCZNE

Na podstawie decyzji z 15 IX 1987 r. dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki 
Urzędu Wojewódzkiego w Płocku powstała 1 października t. r. w Łęczycy 
filia Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Kurpińskiego 
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w Kutnie. Do 1992 r. mieściła się w budynku LO w Łęczycy. Jej pierwszym 
kierownikiem została Lidia Jodłowska. 

Filia otrzymała samodzielny budynek przy ul. Kaliskiej 46. W latach 1992-
2000 obowiązki kierownika pełniła Małgorzata Tejchman. Krótko placówką 
kierowali Kinga Szczepaniak, Agnieszka Batteli, Beata Klauze, Stefan Za-
wadzki 2003-2009, a od IX 2009 r. Maciej Matczak. W pierwszym okresie, tj. 
w latach 1987-2003, naukę pobierało 60-70 uczniów w dwu działach: dziecięcym 
(6 lat nauki) i młodzieżowym (4 lata nauki). Obecnie nauką objętych jest 110 
uczniów z Łęczycy i okolic. Szkoła aktywnie uczestniczy w życiu miasta i po-
wiatu, organizując liczne koncerty. Absolwenci filii kontynuują dalszą edukację 
w szkole macierzystej w Kutnie.
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Moja szkoła, moi nauczyciele…

Wspomnienia
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Alina Kamińska

Dzieci z Drabiny Abrahama
W Łęczycy istniało Państwowe 

Seminarium Nauczycielski Męskie 
im. Grzegorza Piramowicza, którego 
dyrektorem był p. Władysław Kwa-
pisz. Przy Seminarium była Szkoła 
Ćwiczeń, w której odbywali praktyki 
seminarzyści. Kierownikiem Szko-
ły Ćwiczeń był p. Julian Gietner, 
nauczycielami: p. Janina Żegocka, 
Helena Kindlarska, Renia Ostojska, 
Chmielecka, ks. Józef Palinceusz.

Do Szkoły Ćwiczeń chodziłam trzy 
lata, od 1933 r. do 1936 r., do zlikwido-
wania w Łęczycy Seminarium i „ćwi-
czeniówki”. Skończyłam trzy oddziały. 
Do czwartego oddziału przeszłam do 
Szkoły Powszechnej im. Królowej 
Jadwigi w Łęczycy. Obie szkoły mieś-
ciły się wówczas przy ul. Solnej (dziś: 
Szkolnej). W klasie wisiały wypisane 
na tablicach karteczki z sentencjami 
z przemówień Józefa Piłsudskiego, np. 
,,Gdy jestem myślą w rozterce, gdy je-
stem sam z sobą, a wszyscy przeciwko 
mnie, wtedy pytam sam siebie, jakby 
mi matka kazała postąpić i czynię to, 
co uważam za jej wolę”. 

Gdy rozpoczęłam naukę, miałam 
6 lat. 

W klasie było ponad 20 uczniów. 
Szkoła Ćwiczeń była szkołą dzienną. 
Żebym mogła podjąć naukę jako 6-la-
tek, musiałam zdać egzamin. Chodziło 
o sprawdzenie inteligencji dziecka. 
W szkole każde dziecko miało swojego 
opiekuna – ucznia Seminarium Nauczy-
cielskiego, który kontaktował się z rodzi-
cami, informował o postępach dziecka 
w nauce. Każde dziecko było pytane na 

Dzieci z Drabiny Abrahama, czyli na 
schodach kamienicy przy ul. Kilińskiego 12, 

symbolu szczęśliwego dzieciństwa. 
Na zdjęciu od góry: Maria Grąbczewska 
i Sabcia Brzezińska, Fejga Starowińska

i Aniela Chobot, Ala Kamińska
i Rutka Frenkiel, Krzysztof Kamiński

i Tereska Kamińska. Zdjęcie
z 27 września 1935 r. Zbiory prywatne 

Wiktoryna Grąbczewskiego

Znaczek szkolny Szkoły Ćwiczeń z 1933 
roku. Zbiory prywatne Aliny Kamińskiej
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Szkoła Ćwiczeń.
Foto Jan Gierliński, 1967 r.
Zasoby Muzeum w Łęczycy

lekcjach. Dzieci chodziły do kościoła parami. Pamiętam swój szkolny granatowy 
beret z przyszytym na złotej, filcowej podkładce srebrnym znaczkiem, na którym 
widniały inicjały SC (Szkoła Ćwiczeń). To jedyna ocalona z wojennej zawie-
ruchy pamiątka z pierwszego okresu mojej edukacji, dlatego jest tak bezcenna.

Zofia Matias

Mój kochany, stary Piramowicz…
Wspomnienia o powojennych szkołach zaczynam od 1929 r., kiedy po 

przyjeździe do Łęczycy rozpoczęłam edukację od III oddziału 6-klasowej 
Szkoły Ćwiczeń przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim Męskim im. 
Grzegorza Piramowicza, którego dyrektorem do 1936 r. był p. Władysław 
Kwapisz – matematyk, zaś kierownikiem Szkoły Ćwiczeń p. Julian Gietner. 
Języka polskiego w Szkole Ćwiczeń uczyła p. Janina Żegocka, rachunków p. 

Helena Kindlarska. Szkoła mieściła 
się w parterowym budynku przy ul. 
Aleje 3 Maja, naprzeciw Seminarium. 
Przy ul. Szerokiej (dziś: Belweder-
ska – Przedszkole nr 2) był internat 
męski dla uczniów zamiejscowych, na 
parterze sala robót i sala gimnastyczna. 
Przy ul. Solnej (obecnie Szkolnej) była 
7- klasowa Szkoła Powszechna, obec-
nie gimnazjum. Część pomieszczeń 
zajmowała szkoła żydowska, której 
kierownikiem był Samuel Liberman- 
matematyk.

Panowie seminarzyści przychodzi-
li do Szkoły Ćwiczeń na hospitacje, 
prowadzili lekcje, będąc oceniani 
przez swoich nauczycieli. Mieli pod 
obserwacją dzieci (dotyczyło to nauki, 
zachowania, warunków domowych).

W 1931/32 r. nastąpiło połączenie 
8-klasowego Gimnazjum Humani-
stycznego Męskiego z Gimnazjum 
Żeńskim Magistratu Miasta Łęczycy 
i przyjęło nazwę Gimnazjum Koe-
dukacyjne im. Adama Mickiewicza. 
Mieściło się przy ul. Sienkiewicza 

Dawny, poseminaryjny budynek 
Państwowego Koedukacyjnego Gimnazjum

i Liceum im. Grzegorza Piramowicza
w Łęczycy.  Obecnie Zespół Szkół

im. Jadwigi Grodzkiej. Zasoby TMZŁ
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(,,Pod Blachą’’). W latach 1932-1933 z inicjatywy braci Jędrzejewiczów, gen. 
bryg. Wacława i płk. Janusza – ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego, nastąpiła reforma szkolnictwa – 7-klasowa szkoła powszechna, 
4- klasowe gimnazjum, kończące się tzw. „mała maturą”, uprawniającą do 
nauki w 2-letnich liceach o profilach: klasyczne, humanistyczne, przyrodnicze 
i matematyczno-fizyczne, zakończone „dużą maturą”, uprawniającą do egzaminu 
na wyższe uczelnie. Tak więc w 1933 r. rozpoczęła się nauka w I klasie gimna-
zjum w budynku, w którym uczyły się jeszcze ostatnie roczniki likwidującego 
się Seminarium Nauczycielskiego. Ostatnia matura odbyła się w Siennicy na 
Podlasiu.

Również w 1931 r. do budynku seminaryjnego zostały przeniesione ostatnie 
roczniki 8-klasowego Gimnazjum Koedukacyjnego im. Adama Mickiewicza, 
przybierając jako patrona Grzegorza Piramowicza. Ostatnia matura likwidu-
jącego się 8-klasowego gimnazjum odbyła się w 1938 r., zaś pierwsza matura 
Liceum Ogólnokształcącego odbyła się w 1939 r. – na 3 miesiące przed napaś-
cią hitlerowskich Niemiec na Polskę. Do dziś pamiętam nazwiska koleżanek 
i kolegów, maturzystów z 1938 i 1939 r.:

Maturzyści 8-klasowego Maturzyści Państwowego
Gimnazjum im. G. Piramowicza Gimnazjum i Liceum
w Łęczycy – 1938 r. im. G. Piramowicza w Łęczycy – 1939 r.

Baranowski Stanisław Dołęgowski Maciej
Bartczak Zofia Doruchowska Halina
Dziwisz Mieczysław Fajndt Janina
Jaworska Maria Górzanka Zofia
Jezierski Stefan Grąbczewska Zdzisława
Komorowska Wanda Grynbaum Estera
Kostenko Maria Jankowski Zygmunt
Kowalski Marian Jurewicz Barbara
Kubicki Tadeusz Kowalska Barbara
Macudziński Stanisław Kupisz Kazimierz
Poleszczuk Maria Landau Sara
Rybińska Irena Luxówna Danuta
Tomczak Teofil Macudzińska Zofia
Wasilkowska Hana Nowakowska Wanda
Węclewski Zygmunt Olejniczak Jan
Wrzask Andrzej Paderewska Krystyna
Zonnabend Rywke Piotrowski Zbigniew
 Sokołowska Halina
 Tyszkiewicz Tadeusz
 Zywertówna Monika
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Od 1936 r. (wrzesień) dyrektorem Gimnazjum i Liceum był dr Marian 
Cieplak. Kiedy został posłem na sejm (po raz 4-ty), funkcję tę pełnił prof. 
matematyki Nikodem Księżopolski. Pan Marian Cieplak, pełniąc funkcję 
poselską, brał udział w egzaminie maturalnym w 1939 r. Natomiast profesor 
Księżopolski przed wkroczeniem Niemców do Łęczycy zabezpieczył archi-
wum szkoły, zakopując odpowiednio zabezpieczone skrzynie w ogrodzie przy 
ul. Sienkiewicza (posesja naprzeciw więzienia). Gdy zaczęły się aresztowania 
i wywózki do obozów śmierci, udało mu się uciec do Warszawy. Po wojnie był 
dyrektorem liceum w Warszawie na Żoliborzu. Zmarł w wieku 90 lat.

Nauka w szkole średniej była płatna i wynosiła 10 zł miesięcznie. Dzieci 
nauczycieli, policjantów, oficerów i urzędników państwowych oraz młodzież 
korzystały z 50 % zniżki czesnego W gimnazjum oraz liceum wykładano 3 ję-
zyki obce – do wyboru niemiecki lub francuski oraz łacina. Przed rozpoczęciem 
lekcji młodzież i nauczyciele, stojąc odmawiali „Ojcze nasz”, a po zakończeniu 
lekcji mówiono: „Dzięki Ci, Boże, za światłość tej nauki, abyśmy nią oświeceni 
mogli Cię zawsze wielbić i wolę Twoją wypełniać”.

Uczniów obowiązywał przepisowy strój. Dziewczęta w gimnazjum: 2-częś-
ciowa, granatowa sukienka, spódniczka plisowana, mankiety z niebieską wypust-
ką, na lewym rękawie niebieska tarcza z białą cyfrą 35 (identyfikacja szkoły), 
w liceum: wypustka na mankiecie amarantowa, tarcza amarantowa z cyfrą 35, 
biały kołnierzyk, w dni uroczyste biała bluzka. Mógł być również granatowy 
fartuszek, biały kołnierzyk, tarcza, półbuciki brązowe na płaskim obcasie, rów-
nież półsłupek. Beret granatowy ze znaczkiem. Chłopcy: granatowy garnitur 
i tarcze. W dni uroczyste biała koszula. W niedziele przed Mszą św. – zbiórka 
uczniów w szkole, skąd czwórkami szliśmy do kościoła. W święta państwowe 
na czele poczet sztandarowy szkoły i orkiestra. Następnie w szkole uroczysta 
akademia z występami uczniów, orkiestra szkolna – oczko w głowie prof. Józefa 
Mugeńskiego. Fundatorami sztandaru byli rodzice uczniów oraz społeczeństwo 
Łęczycy. Uczniów obowiązywały godziny przebywania na ulicy – w lecie do 
godz. 21-ej, w zimie do godz. 20-tej – było to ściśle przestrzegane. Jeśli uczeń 
ten zakaz przekroczył, byli do szkoły wzywani rodzice. Kino – tylko film 
dozwolony dla młodzieży o określonej godzinie. W święta 27 Pułku Piechoty 
Ziemi Łęczyckiej, który stacjonował w Kutnie, delegacja szkolna wyjeżdżała 
na uroczystość. 

W szkole panowała dyscyplina, wysokie morale i wymagania, ale również 
przyjacielski stosunek do uczniów. Dla nas niewyobrażalne było niegrzeczne 
zachowanie wobec nauczyciela. W liceum jeden raz w tygodniu mieliśmy 
przysposobienie wojskowe męskie i żeńskie, które prowadził por. Jan Roszuk 
w ramach którego była musztra, terenoznawstwo, strzelanie, ćwiczenia z maska-
mi przeciwgazowymi, łączność, zapoznawanie z trudami życia żołnierskiego. 
Dziewczęta w II klasie liceum odbywały 2-tygodniowe praktyki w tutejszym 
szpitalu (nie było wtedy lekcji). Uczono nas pielęgnacji chorych, robienia 
opatrunków, zastrzyków, udzielania pierwszej pomocy. Było to wszechstronne 
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przygotowanie do zadań, które wkrótce były naszym udziałem – pełniliśmy role 
sanitariuszek w szpitalu polowym (niebawem wybuchła wojna).

W latach 1938-1939 uczniowie gimnazjum i liceum wydawali miesięcznik 
„Głos Młodzieży”. Prężnie działało harcerstwo – obozy letnie, ogniska, wy-
cieczki krajoznawcze, Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej (ćwiczenia 
z maskami przeciwgazowymi), Koło Krajoznawcze, Sodalicja Męska i Żeńska, 
Koło Modelarskie. Jeden raz w tygodniu, poza lekcjami, odbywały się tzw. ,,gry 
i zabawy’’ z prof. wychowania fizycznego Władysławem Chmieleckim – biegi, 
skoki, siatkówka, koszykówka, rzut dyskiem, oszczepem. 

Organizowano przedstawienia w szkole – pamiętam „Laleczkę z saskiej 
porcelany” i „Krakowiaka”. Pięknie śpiewał chór szkolny. Przedstawienie 

o laleczce przygotowały nauczycielki: 
Helena Kindlarska i Józefa Luxowa. 
Laleczkę grała Danusia Luxówna, ja 
odtwarzałam rolę Jagny, a partnerował 
mi Stefan Majchrzak. Zdzisia Grąb-
czewska przepięknie wyglądała w swo-
jej ślicznej, białej kreacji. Nie zapomnę 
prób tańca dworskiego – menueta, nie 
był to łatwy taniec, ale jakże dostojny! 

Z wielkim sentymentem wspomi-
nam przedwojenne szkoły: ćwicze-
niówkę, gimnazjum, liceum – naszych 
mądrych nauczycieli wychowawców, 
którzy kształtowali nasze umysły, 
wpajając wiedzę, wartości, które są 
w życiu najważniejsze oraz wielki 
patriotyzm – umiłowanie Ojczyzny. 
Z wielkim sentymentem wspominam 
również mój bal maturalny. Na zdjęciu 
obok moje serdeczne koleżanki z kla-
sy – późniejsze, dzielne sanitariuszki 
szpitala polowego w Łęczycy podczas 
Bitwy nad Bzurą w 1939 r.

Czas szybko ucieka. Żyjemy w wol-
nej Polsce. Wiele moich koleżanek 
i kolegów oraz kochanych nauczycieli 
odeszło na zawsze, ale w moim sercu 
pozostaną tak długo, póki żyję, a może 
nasze dzisiejsze spotkanie przyczyni 
się do tego, że młode pokolenie o nas 
i naszych szkołach nie zapomni? Noszę 
w sercu taką nadzieję, dlatego cieszę 

„Krakowiak” – przedstawienie szkolne. 
Rok 1933, klasa I Państwowego Gimnazjum 
i Liceum im. Grzegorza Piramowicza. Zbiory 

prywatne Zofii Matias-Macudzińskiej

Rok szkolny 1938/39. Klasa maturalna 
PKGiL im. Grzegorza Piramowicza 

w Łęczycy w strojach balowych rocznika.
Od prawej: Sara Landau,

Zofia Macudzińska, Janina Fajndt,
Barbara Jurewicz, Halina Doruchowska, 

Danuta Lux, Halina Sokołowska,
Monika Zywert, Krystyna Paderewska, 

Wanda Nowakowska,
Zdzisława Grąbczewska.

Zbiory prywatne Zofii Matias-Macudzińskiej
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się i bardzo dziękuję organizatorom za tę konferencję. Na zakończenie moich 
wspomnień proszę, abyśmy minutą ciszy uczcili pamięć tych, którzy odeszli, 
i tych, którzy w okrutny sposób zostali zamordowani przez Niemców w obozach 
koncentracyjnych.

Dziękuję.

Henryk Kaczyński

Jak uratowałem sztandar Piramowicza…
 

Z dumą i wielkim wzruszeniem spoglądałem na 
sztandar mojej szkoły w dniu, kiedy Liceum ob-
chodziło swoje 100-lecie istnienia, w sobotę dnia 
7 października 2006 r. W nowej gablocie, w nowej 
Izbie Tradycji LO prezentował się okazale z dum-
nie rozłożonymi „skrzydłami” jak orzeł gotowy 
do lotu. Patrzyłem i przypominałem sobie chwilę, 
w której musiałem podjąć ważną w moim życiu 
decyzję… Ale o tym za chwilę…

Otóż, kiedy w 1952 r. rozpocząłem pracę 
w łęczyckim Liceum (przedmiot: służba Polsce/
przysposobienie obronne), dyrektor szkoły Jan 
Nowakowski wydał mi polecenie służbowe, bym 
zniszczył sztandar szkoły z 1937 r., odnaleziony 
w Berlinie i przywieziony do miasta. Nie zrobiłem 
tego, mimo iż narażałem tą decyzją swoją rodzinę 
i dalszą karierę zawodową. Ukryłem sztandar 
w domu – był ze mną do 1995 r. Miałem dużo 
czasu, by mu się dokładnie przyjrzeć i w tajemnicy 
– nawet przed najbliższymi, bo takie były czasy – 
wyczyścić, skompletować (drzewce, głowica, płat, 
gwoździe sztandarowe, a jest ich 143, choć było 
na pewno więcej, bo zostały puste wyżłobienia 
w trzech rzędach). Dziś, gdy patrzę na ten święty 
symbol mojej szkoły, czuję wzruszenie. Cieszę 
się, że towarzyszy naszym wspomnieniom, że jest 
tu razem z nami, tak jak młodzież LO. Raduję się, 

że w jakieś części ocaliłem od zapomnienia nazwiska fundatorów sztandaru 
i kadry pedagogicznej z 1937 r. Czy było to bohaterstwo, nie czuję tak. Każdy 
na moim miejscu powinien tak postąpić, choć w czasach, w których przyszło 
mi pracować z młodzieżą, wybór nie był tak oczywisty. Ja jednak inaczej nie 
mógłbym postąpić, dlatego z ogromną radością – gdy czas temu sprzyjał – od-

Sztandar Państwowego 
Koedukacyjnego Gimnazjum 

i Liceum im. Grzegorza 
Piramowicza w Łęczycy
z 1937 r. Zasoby I LO

w Łęczycy
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dałem ten szkolny skarb pani dyrektor Lidii Jodłowskiej. Od tej pory sztandar 
znów znajduje się w szkole i niech tak pozostanie po wsze czasy.  

A na pytanie ucznia, jak sztandar znalazł się w Berlinie, odpowiem – to 
nadal wielka tajemnica! Może wy ją odkryjecie? Wiem tylko od woźnego 
szkoły, p. Stanisława Kolińskiego (niezwykle barwa postać w historii LO), że 
jakiś oficer niemiecki z Łodzi prosił, by ktoś z Łęczycy przyjechał i odebrał od 
niego sztandar. Uczynił to nasz woźny, który w 1946 r. przywiózł sztandar do 
szkoły. Inna wersja wydarzeń została opisana w II wydaniu „Historii grobami 
pisanej” (wszystkim bardzo polecam tę książkę, wydanie 2014 r.). Wg zapisu, to 
dyrektor szkoły Jakub Wrzask razem z uczniami w 1947 r. pojechał do strefy 
amerykańskiej i tam odebrał nasz sztandar. Która wersja jest prawdziwa? Kto 
to dziś wie?

Otylia Kokocińska

Szkolny mundurek zamieniłam
na fartuch sanitariuszki…

   
Mundurek uczennicy Gimnazjum i Liceum im. Grzegorza Piramowicza 

w Łęczycy ubrałam w roku szkolnym 1935/36. Wydarzenie to poprzedziła 
ogromna niepewność i wahanie rodziców, gdyż nauka w gimnazjum wiązała 
się ze znaczącymi kosztami, a byłam dzieckiem wielodzietnej rodziny żyjącej 
w dość trudnych warunkach materialnych. Roczne opłaty – tzw. taksa admini-
stracyjna wynosiła 230 zł (cena dobrego konia). W określonych – uzasadnionych 
sytuacjach można było otrzymać zniżkę. Każdy nowo przyjęty uczeń musiał 
wpłacić 100 zł na zaprojektowany budynek szkolny. Do tych wydatków docho-
dził jeszcze koszt ubrania na każdą okazję i porę roku. Ku mojej radości rodzice 
podjęli ten trud i rozpoczęłam naukę w gimnazjum. 

Gdyby ktoś powiedział mi, pokaż swoją szkołę, byłabym w ogromnym 
kłopocie, bo moja szkoła – świetnie zorganizowana, na wysokim poziomie na-
uczania i wszechstronnego wychowania – mieściła się w czterech budynkach: 
klasycystycznym (Aleje 3 Maja; obecnie Jana Pawła II), częściowo w obecnym 
Gimnazjum, ,,sala’’ gimnastyczna i pokój zajęć praktycznych – w budynku 
rogowym Alei 3 Maja i ul. J. Piłsudskiego (obecnie Belwederska), dzielonym 
ze Szkołą Ćwiczeń. Po przeciwnej stronie ulicy, w okazałym budynku mieścił 
się internat dla uczniów, a na piętrze tegoż urządzono gabinet lekarski. Zatrud-
niony na pełnym etacie lekarz Michał Kantorek obowiązany był do udzielenia 
doraźnej pomocy uczniom i przekazywania im praktycznej wiedzy z zakresu 
zdrowia i higieny.

Uczennice z terenu mieszkały na tzw. stancjach, podlegających ścisłej 
kontroli dyrekcji szkoły. Zajęcia szkolne odbywały się 6 dni w tygodniu, 5-6 
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godzin dziennie, cechowała je ścisła koordynacja i korelacja, trzy języki obce: 
łacina we wszystkich klasach, a w równoległych – jedna z j. francuskim, druga 
z j. niemieckim. Ciężar programu nauczania spoczywał właściwie na lekcjach 
i oszczędnie zadawanych pracach domowych, cechowała je ścisła koordynacja. 
Obowiązkowe zajęcia sportowe (2 godziny w tygodniu) oraz zbiórki ZHP, PCK 
i inne odbywały się po południu.

  Z uznaniem i wdzięcznością wspominam swoich nauczycieli: pana Anto-
niego Bartoszyńskiego – biologa, który ,,zaraził’’ nas swoja pasją zbierania 
ciekawych eksponatów przyrodniczych; Michalinę Bartoszyńską, jego żonę 
uczącą zajęć praktycznych, które bardzo się przydały w dorosłym życiu, szcze-
gólnie w latach okupacji; wysokiego geografa p. Mieczysława Wyczółkowskie-
go, który nie rozstawał się ze swoim wskaźnikiem; p. Jana Srokę – historyka, 
b. ciekawie prowadzącego lekcje, p. Józefa Makarewicza – matematyka, p. 
Sabinę Olszewską, ekscentryczną, ale bardzo lubianą nauczycielkę j. francu-
skiego, która – ku naszemu zmartwieniu – zawsze mówiła do nas tym językiem; 
poważnego wicedyrektora p. Nikodema Księżopolskiego, zastępującego dyr. 
Mariana Cieplaka, który został posłem; polonistkę p. Helenę Dziedzic, pie-
czołowicie pilnującą zachowania uczniów i przepisowych ubrań, pana Józefa 
Mugeńskiego, prowadzącego chór szkolny i naukę gry na skrzypcach grupy 
muzycznej; katechetę ks. Józefa Palinceusza, który nauczył nas ściegiem supeł-
kowym, imitującym pióra, wyhaftować bociana. Ale największym postrachem 
był nauczyciel łaciny; p. Jakub Wrzask. Przekazane nam łacińskie sekwencje 
zapamiętałam do dziś – potrafił wykorzystać je także wychowawczo, np. po 
odpowiedniej porcji materiału przewidzianego na lekcję powiedział nam: ,,Non 
locum virus, sed vir locum ornat’’ (nie miejsce człowieka, lecz człowiek zdobi 
miejsce ) – proszę to przetłumaczyć”. Po wypełnieniu polecenia, gorąca dyskusja 
na temat lekcji. Innym razem czupurnemu uczniowi, winnemu spowodowania 
konfliktu klasowego, powiedział sentencję: „Homo domini lapus est” (człowiek 
człowiekowi wilkiem jest). Przetłumaczysz to i powiesz, jak to zrozumiałeś”.

Lata 1937-1939. Rosną mury nowego budynku szkoły. Mamy rozpocząć 
w nim naukę w r. szk. 1939/40 i już w nim zdawać małą maturę (po IV klasie 
gimnazjum). Ale coraz częściej mówi się o możliwości wybuchu wojny. W zaję-
ciach szkolnych, w ZHP i PCK nasiliły się tematy ewentualnych zagrożeń i umie-
jętności zachowania się w warunkach ekstremalnych, ale – tak naprawdę, to 
w zagrożenie trudno było nam uwierzyć. A jednak …. Wrzesień 1939 r. Dyrektor 
ogłosił przesunięcie rozpoczęcia r. szk. o 2 tygodnie – 15 września (a upłynęło 
5 długich, tragicznych lat).

Wojna stała się faktem, którego nikt nie przewidział. Łęczyca w ogniu 
walki, są zabici i ranni. Powiatowy szpital jest przeniesiony. Zaszła koniecz-
ność utworzenia dodatkowych punktów pomocy dla lżej rannych. W tym celu 
wykorzystano budynek naszego internatu. Przygotowany na przyjęcie uczniów 
zapełnił się rannymi. Nazwano go szpitalem pomocniczym. Kierownictwo objęła 
nauczycielka Szkoły Ćwiczeń p. Janina Żegocka. Do pracy w roli pielęgniarek 
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zgłosiło się siedem harcerek: cztery to już absolwentki Liceum i trzy uczennice, 
po przesunięciu się frontu przybyły jeszcze dwie. Od początku pracowały także 
trzy harcerki z drużyny pozaszkolnej. Nasi koledzy byli przygotowani w obronie 
cywilnej LOPP. Tym razem przepisowe mundurki przykrył biały fartuszek.

   W dalszej relacji posłużę się fragmentami mojej wypowiedzi pt. „Wspo-
mnienia sanitariuszki”, umieszczone w książce pt. „Bohaterowie Bitwy nad 
Bzurą w naszej pamięci”, wydanej w 2009 r. przez Oddział Łęczycki Towa-
rzystwa Naukowego Płockiego. 

W dniu 8 września po zwycięskiej 
bitwie na białą broń wojskowi sanita-
riusze przynieśli nam rannych żołnie-
rzy, wśród nich było kilku Niemców. 
Dni 7, 8 i 9 września to trudne do opisa-
nia walki: bomby burzące i zapalające, 
pożary, ostrzał z broni pokładowej 
i ziemi, samoloty, brak światła, wody, 
sale szczelnie wypełnione rannymi, 
także i przechodzącym były pomoce 
udzielane. 

10 września – Łęczyca wolna, ale 
Niemcy gromadzą posiłki, walki już na 

ulicach miasta, huk bomb, świst kul – nawet stojący blisko siebie muszą poro-
zumiewać się krzykiem, trzęsą się mury, lecą szyby, odłamki pocisków bębnią 
po dachach i ścianach. Boimy się, że lada moment zawali się nasz budynek. 
Czerwonokrzyska flaga unoszona na dachu, która miała nam pomóc, chyba nam 
zaszkodziła, ściany falują, okna zasłaniamy szafami. Parter jeszcze wytrzymuje, 
ale na piętrach jest tragicznie. Zapada decyzja: ewakuacja rannych do piwnic. 
Piwnice były przygotowane na taką ewentualność, ale ewakuacja w takich wa-
runkach? Kto i w jaki sposób? Kilka młodych dziewcząt (rannych około 245) 
zmęczonych, przerażonych, tylko trzech mężczyzn, brak noszy, kilkadziesiąt 
schodów. Planowe działanie wkrótce przerodziło się w chaos. Pod wpływem 
nasilającego się zagrożenia ranni zaczęli sami opuszczać łóżka, sprawniejsi 
pomagali słabszym przebyć te trzy kondygnacje. Po ewakuacji w pustej sali pod 
moją opieką zostali dwaj żołnierze – Niemiec i Polak. Obaj byli po operacji 
i należało im robić kompresy z zimnej wody, by zabezpieczyć ich przed wysoką 
gorączką. 

Trzynasty dzień września, zapada zmrok. Uciszyło się trochę, więc wyszłam 
z sali na korytarz po zimną wodę. W tym momencie drzwiami od strony podwórka 
wpadli żołnierze. Usłyszałam „Hände hoch” i zobaczyłam wycelowane w siebie 
karabiny. Dopiero po chwili uprzytomniła sobie, że to nie nasi, że….Niemcy. 
Rozbiegli się po salach i do piwnicy (okazało się, że byli dobrze poinformowa-
ni). Co tam się działo, nie widziałam, bo mnie i kilka innych osób postawili na 

Otylia Szajnocha-Kokocińska przy mogile 
zmarłych w szpitalu zapasowym w 1939 r. 

Zdjęcie z 1941 r.
Zbiory prywatne Otylii Kokocińskiej
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podwórku pod ścianą. Pilnował nas 
żołnierz z odbezpieczonym karabinem. 
Nasi ranni już jako niewolnicy noc 
spędzili w piwnicy. Łatwo zgadnąć, 
w jakim nastroju. 

Nasz szpital zlikwidowany został 
w połowie października. Zmarli w na-
szym szpitalu mieli swoją mogiłę w po-
łudniowo-wschodnim rogu cmentarza 
(obecnie dodatkowe wejście od strony 
Belwederskiej). Przez całą okupację 
tonęła w kwiatach. 

Po zakończeniu wojny, po długich, 
tragicznych 6 latach zdałam maturę 
i w mury dawnej szkoły wróciłam już 

jako nauczycielka Szkoły Ćwiczeń. Wzorem dla mnie byli wspaniali nauczyciele 
z Gimnazjum i Liceum im. Grzegorza Piramowicza. 

Wiesława Kleszczonek

Nie poddaliśmy się…
Lekcje tajnego nauczania 

 
Moje wspomnienia o nauce w szkole w okresie okupacji niemieckiej w latach 

1939-1945 mogłabym określić jednym zdaniem: Polacy nie zlękli się Niemca… 
Polacy uczyli swoje dzieci bez szkół! 

Polska szkoła szybko została zastąpiona kompletami tajnego nauczania. 
Pamiętam, że w 1939 r. mój starszy brat miał właśnie iść do szkoły. Niestety, 
tak się nie stało. Wybuchła wojna. Bardzo szybko mój starszy brat uczył się 
czytać i pisać, ukrywając za pazuchą zeszyt. Tajemnicą dla mnie było takie 
postępowanie. 

W roku szkolny 1941/1942 powinnam rozpocząć naukę w szkole. Miałam już 
7 lat. Ale nie poszłam do szkoły, tylko do grupy, do której przychodziła osoba 
prowadząca naukę. Wszystko odbywało się w ścisłej tajemnicy.

Najbardziej wspominam okres, gdy uczyła nas panienka Tola (tak ją nazywa-
liśmy – to pani Otylia Kokocińska). Zajęcia najczęściej odbywały się w domu 
moich Rodziców – pod okiem Niemców.

Jestem zobowiązana wyjaśnić, co znaczy „pod okiem Niemców”. Otóż, Moi 
Rodzice mieszkali w domu przy ul. Sienkiewicza, a obok mieściło się kino dla 

Klasa VI Szkoły Ćwiczeń
przed budynkiem szkoły, 1952 r. 
Z młodzieżą nauczyciele szkoły

(przy drzwiach od lewej): Marian Idrian, 
Zofia Kołodziejska, Otylia Kokocińska,

niżej Roman Kittel.
Zbiory prywatne Grażyny Ślubowskiej
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Niemców. Były sytuacje, że razem 
z Niemcami (często żołnierze, gesta-
po) szła nasza nauczycielka, niosąc 
pod pachą jakąś książkę czy zeszyty. 
Było to bardzo niebezpieczne, ale 
może właśnie dlatego to miejsce „pod 
okiem Niemców” było właściwe. Nikt 
nie spodziewał się, że w takim niebez-
piecznym otoczeniu niemieckiej mło-
dzieży i dorosłych polska dzieciarnia 
będzie uczęszczać na tajne komplety, 
by zdobywać wiedzę, której nie mogła 
w polskiej szkole. 

 Podczas kompletów przeżyłam 
różne chwile, niekiedy groźne, dla ma-
lucha dziwne, a nawet śmieszne. Każde 

dziecko wchodziło do domu, by sprawdzić, czy nie ma kogoś obcego. Gdyby 
ktoś był, należało powiedzieć: „Mama prosi, żeby pani pożyczyła trochę soli 
lub cukru”. Taka naukowa konspiracja trwała wiele miesięcy. Pewnego razu 
Niemiec, który odpowiadał za porządek w kinie i wokół otoczenia przyłapał panią 
Tolę i zabrał jej jeden but. But powędrował na dach dość wysokiego budynku, 
a pani Tola poszła do swojego domu w kapciach Mojej Mamy (pantofle były za 
duże). To, co zrobił ten Niemiec, było ostrzeżeniem, że wie, a może podejrzewa, 
co tu się dzieje i po co każdego dnia przychodzi pani Tola.

Punkt tajnej nauki przeniesiono do innego mieszkania – kilka kroków dalej 
do państwa Przedworskich (do drugiego podwórka), tam nauka trwała do 1944 
roku. Takich kompletów tajnego nauczania w Łęczycy było wiele.

Wiktoryn Grąbczewski

Jak harcerze ratowali
Archikolegiatę Łęczycką w Tumie

Po naszym powrocie z wygnania (1945 r.) zapisano mnie i siostrę Rysię do 
gimnazjum, które nazywaliśmy „Wrzaskówkiem” – od wielkiego krzyku, jaki 
tam panował podczas przerw i od nazwiska dostojnego i wymagającego profe-
sora łaciny, Jakuba Wrzaska, który został tej „uczelni” dyrektorem. W pierw-
szym dniu pobytu w szkole spotkałem niektórych swoich dawnych kolegów z lat 
przedwojennych. Od razu zaczęliśmy działać w różnych organizacjach i kółkach 
zainteresowań. Wciągnęliśmy się w wir pracy w harcerstwie. Założyliśmy Teatrzyk 

Kino „Odeon” w budynku dawnej Straży 
Ogniowej przy ul. Sienkiewicza,

wokół którego „pod okiem Niemców”
w polskich domach prowadzono komplety

tajnego nauczania.
Zdjęcie sprzed 1926 r.

Zasoby Muzeum w Łęczycy 
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Kukiełkowy Harcerstwa Ziemi Łęczy-
ckiej pod nazwą C.H.A.T.K.A. (skrót od 
nazwy: Ciekawy Harcerski Amatorski 
Teatrzyk Kukiełek Awangarda).

Wiosną, któregoś dnia 1946 r., na 
naszą zbiórkę harcerską przyszedł nasz 
dziekan – prefekt gimnazjum, ksiądz 
Władysław Chmiel. Był bardzo zde-
nerwowany, co bardzo rzadko mu się 
zdarzało. Pochwalił Boga i z miejsca, 
bez żadnego wstępu poprosił naszego 
drużynowego o rozmowę, która trwała 
dość długo. Kiedy drużynowy wresz-
cie powrócił, widać było u niego jakiś 
niepokój. Zaczął po harcersku. Od 
piosenki. W harcerstwie na wszelkie 
troski i problemy ona zawsze bywała 
najlepsza. Zaintonował Wszystko, 
co nasze, Polsce oddamy. Wybranie 
hymnu ZHP było dla nas niezrozumiałe 
tym bardziej, że śpiewany on był tylko 
na uroczystościach z okazji święta 

harcerskiego lub państwowego, i to zawsze na początku zbiórki. Jednak, jak 
się później okazało, było to śpiewanie właściwe i o czasie, jaki miał nadejść. 

Po odśpiewaniu hymnu ZHP i podaniu terminu następnej zbiórki (jutro), 
w spokoju zaczęliśmy rozchodzić się do domów. Termin był dla nas zaskakujący 
i bardzo dziwny, że tak prędko, bo już na drugi dzień ma się odbyć zbiórka. 
Ale byliśmy przyzwyczajeni do tego, że z zarządzeniami drużynowego się nie 
dyskutuje. Po zbiórce została zarządzona nadzwyczajna odprawa zastępowych. 
Byłem zastępowym, więc mnie to też dotyczyło. Po rozejściu się harcerzy, druży-
nowy zaczął nam wyjaśniać, jaki miała cel ta niezwykła i nieoczekiwana wizyta 
naszego prefekta. Mówił krótko i zwięźle. Nie pozwolił na dyskusję. Rozkazał, 
by jutro cała drużyna stawiła się w Archikolegiacie. Każdy harcerz miał wziąć 
ze sobą łopatę albo kilof, względnie szczotkę lub miotłę. Mile widziane było 
przyprowadzenie jakiś taczek. Zbiórka w Tumie, wewnątrz kościoła – miała być 
„zakryta”, czyli nikt o niej, oprócz członków drużyny, nie może się dowiedzieć. 
Spotkanie wyznaczono na godz. 16,00 przy portalu. Po pożegnalnym Czuwaj!, 
kazał nam wszystkim wrócić do domu i przygotować sprzęt na jutrzejszą zbiórkę.

Pierwszy raz w życiu, z duszą na ramieniu szedłem na taką zbiórkę, nie wie-
dząc, o co tu właściwie chodzi, co to wszystko znaczy, dlaczego ten kamuflaż. 
Ale rozkaz jest rozkazem, więc nie pytaliśmy o nic drużynowego. 

W kościele na wyznaczonym wcześniej miejscu stawiliśmy się jak jeden mąż. 
Był to, i pozostanie w mojej pamięci do końca mojego życia, pamiętny dzień 

Na zdjęciu harcerze, którzy odgruzowywali 
Archikolegiatę. W tle zniszczona świątynia. 
Foto: Zdzisław Kowalczyk. Zbiory prywatne 

Wiktoryna Grąbczewskiego
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i mimo upływu wielu lat od tego zdarzenia, pamiętam dokładnie to wszystko, 
co się tam w tym dniu działo.

Punktualnie o godzinie 16,00 otworzyły się drzwi Archikolegiaty i do wnę-
trza świątyni zaprosił nas kościelny. Weszliśmy do kościoła. Na gruzowisku, 
pozostawionym przez kulturę niemiecką, czekał na nas ks. prefekt Teodor 
Hanaka z księdzem proboszczem tumskim, jak się później okazało, był już 
mianowanym proboszczem Archikolegiaty. Ksiądz Chmiel zaczął od modlitwy 
w intencji odbudowy kościoła, my zakończyliśmy ją słowami pieśni O Panie 
Boże, Ojcze Nasz. Bez zbędnych rozmów zabraliśmy się do usuwania gruzu ze 
środka kościoła. Przesuwaliśmy go do naw bocznych, które się szybko zapełniły. 
Wtedy ksiądz Chmiel zarządził składanie gruzu pod chórem, w miejscu, gdzie 
kiedyś był skarbiec, który, także dzięki Niemcom, przestał istnieć. Część rzeczy 
ze skarbca zrabowali okupanci, resztę spalili. 

Na początku naszej pracy nie mogliśmy zrozumieć, dlaczego ksiądz 
Chmiel nie pozwolił nam wywozić od razu gruzu na zewnątrz kościoła, tylko 
pozostawiać go w bocznych nawach. Sprawa wyjaśniła się dopiero po paru 
dniach – po niedzielnym nabożeństwie odprawionym przez księdza dziekana, 
Władysława Chmiela w obecności młodzieży łęczyckiej i ludzi ze wsi Tum. 
W czasie kazania, pamiętam jak dziś, powiedział: 

Moi drodzy parafianie – tu dziś na naszym nabożeństwie w Archikolegiacie 
stoją w czwórkach karnie harcerze drużyn Zawiszy Czarnego oraz uczennice 
i uczniowie naszych szkół, którzy dzielnie przemieszczali gruz z nawy głównej 
do bocznych, bym mógł dziś, jutro, pojutrze i zawsze odprawiać nabożeństwa, 
a tym samym, żeby Władza Ludowa nie mogła zamienić tej starej, polskiej świą-
tyni w muzeum – chociaż miała na to zakusy. Tą Świętą Mszą zatwierdziliśmy 
i pokazaliśmy, do kogo ten Kościół należy i czemu ten Dom Boży służy. 

O tym, co się działo w Archikolegiacie i o kazaniu ktoś usłużny szybko do-
niósł do Urzędu Bezpieczeństwa. Nie obyło się bez konsekwencji. Hufcowego 
wezwano do UB i mało brakowało, by go tam nie zatrzymano. Wybronił go 
harcerz K., łęczycanin, który był szeregowym w bezpiece. Skończyło się na 
tym, że inspektor szkolny, naciskany przez wyżej wymieniony urząd, wymu-
sił na Radzie Hufca zmianę hufcowego. Biedny druh Tadeusz został kozłem 
ofiarnym za winy niepopełnione. Od czasu tej sprawy, mimo zakazów Hufca, 
chodziliśmy nadal do Archikolegiaty, ale jako zwykli uczniowie, by pomagać 
naszemu prefektowi. 

W 1948 r. zjechali na grodzisko łęczyckie archeolodzy z Uniwersytetu 
Łódzkiego. Jakież było moje zdziwienie, gdy wśród nich zobaczyłem znajome-
go harcerza. W ekipie archeologów prof. Andrzeja Nadolskiego był student 
pierwszego roku Wydziału Archeologii, harcerz orli, namiestnik zuchowy 
z Wielunia, druh dpp ćwik Tadeusz Poklewski, z którym razem byłem na kursie 
drużynowych zuchów w Łodzi w Komendzie Chorągwi, prowadzonym przez 
dh.hm. Aleksandra Kamińskiego (słynnego „Kamyka”). 

To nie kto inny, a druh Tadeusz – archeolog – pewnego dnia pod gruzami 
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Archikolegiaty, w wieży usytuowanej po prawej stronie kościoła, znalazł patynę 
i kielich duchownego z okresu średniowiecza. My, harcerze byliśmy bardzo 
z tego dumni i na cześć młodego archeologa – harcerza wznieśliśmy nasz har-
cerski okrzyk: Łęczanie! – Boruta! Łęczanie! – Boruta! Łęczanie! – Boruta! 
Bzura! Boruta! 

Irena Wójtowicz

Wspomnienia uczennicy i nauczycielki 
o Szkole Ćwiczeń

Przepraszam, że nie mogę tych wspomnień opowiedzieć sama, czego bardzo 
żałuję. Nie wiem też, czy te wspomnienia o mojej ukochanej Szkole Ćwiczeń, 
w której przepracowałam ponad 34 lata, tak ulotne i opowiedziane tylko w czę-
ści, Państwa zaciekawią.

Muszę zacząć od lat dziecięcych. Jako dziecko uczęszczałam do Szkoły 
Ćwiczeń i ukończyłam ją w 1949 r. Uczyłam się w niej od 1945 r., a więc 
4 lata, i pobyt w niej wspominam wspaniale. Uczyli mnie tam niesamowici 
nauczyciele w osobach p. Janiny Żegockiej, p. Jadwigi Cieślak, p. Otylii 
Szajnochy-Kokocińskiej, p. Krasnodębskiej, p. Jadwigi Kuźniak oraz pa-
nów – Mieczysława Frontczaka, Romana Kittla, Karola Krasnodębskiego, 
Antoniego Marca oraz p. Łuczaka.

W VII klasie marzyłam, by stu-
diować prawo. Pomysł zrodził się 
podczas organizowanego w szkole 
sądu koleżeńskiego, gdzie pełniłam 
rolę adwokata i obrońcy pokrzywdzo-
nych. Te mrzonki o prawie wybiła mi 
z głowy ukochana p. Dyrektor i pe-
dagog Janina Żegocka. Stwierdziła, 
że jestem za drobna, zbyt anemiczna 
i wątła, by być prawnikiem. Według 
niej, nadawałam się tylko do zawodu 
nauczyciela. P. Janina uczyła nas też 

zajęć praktycznych, jakże to były wspaniałe lekcje dla dziewcząt – haftowanie, 
szycie, pieczenie ciast i tortów, robienie kremów do wypieków. Do dziś umiem 
z zapamiętanego przepisu Pani Janiny upiec dobry tort – na który oczywiście 
Państwa zapraszam po mym powrocie.

Tyle uwagi poświęcam mojej Pani, ponieważ za każdym razem jest mi 
przykro, że tak mało o Niej mówimy, o osobie, która zrobiła tak wiele dla 

Irena Wójtowicz podczas zajęć
w Szkole Ćwiczeń, 1953 r. 

Zbiory prywatne Ireny Wójtowicz
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uczniów tego miasta. Pożegnaliśmy p. Janinę w Warszawie z państwem Ewą 
i Bogdanem Żegockimi i jeśli się nie mylę, byłam jedyną obecną tam byłą 
uczennicą pani Janiny.

Wracając do wspomnień – będąc uczennicą, nigdy w życiu nie pomyślałabym, 
że mogę zostać w Szkole Ćwiczeń już w innej roli, w roli nauczyciela. Los jednak 
płata figle. Kiedy ukończyłam Liceum Pedagogiczne, otrzymałam nakaz pracy 
w Szkole Podstawowej nr 2 ze wskazaniem nauki śpiewu i prowadzenia chóru 
szkolnego. W tym samym czasie moja najlepsza przyjaciółka Zosia Szkopek-
-Tomczyk dostała nakaz pracy na terenie powiatu łęczyckiego, więc ja, niewiele 
myśląc, poszłam za nią szukać innego stanowiska. I tak je znalazłyśmy – we 
wsi Domaniewek koło Gostkowa. Zosia jako dyrektor, ja jako jej zastępca, 
i jeszcze jeden kolega pedagog. Pracowałam tam rok, a w wakacje spotkałam 
przypadkiem profesora Władysława Wnuczyńskiego, który spytał mnie, czy 
nie zechciałabym się przenieść do Szkoły Ćwiczeń na stanowisko przewodni-
ka drużyn harcerskich. Oczywiście zrobiłam to z niekłamaną przyjemnością, 
po roku stanowisko to przejęła p. Zofia Kruszelnicka, ja natomiast zostałam 

nauczycielką klas I-IV.
Nie wyobrażacie sobie Państwo 

mojej radości pomieszanej ze strachem, 
gdy wchodziłam po latach do szkoły. 
Radość – ponieważ czułam, jakbym 
znów była u siebie, strach – ponieważ 
nie wiedziałam, jak zareagują na mnie 
nauczyciele, którzy jeszcze niedawno 
przecież mnie uczyli. Wszyscy przy-
jęli mnie bardzo serdecznie, ja jednak, 
pełna zażenowania i szacunku dla Nich 
w czasie przerw międzylekcyjnych 
stałam skryta za piecem i słuchałam, 

o czym rozmawiają, nie mając śmiałości, by wtrącić się do rozmowy. Z biegiem 
lat poczułam się oczywiście pewniej, lecz sama praca wymagała ogromnej od-
powiedzialności i czujności. Na lekcje przychodzili często uczniowie Liceum 
Pedagogicznego, by obserwować sposób prowadzenia zajęć, bywało nawet 60 
osób, a muszę Państwu powiedzieć, że klasy mieliśmy wtedy bardzo liczne, do-
chodzące do 40 osób, więc proszę sobie wyobrazić, jak tłumnie odwiedzane były 
te ,,klasowe widowiska’’. Z uczniami liceum przychodził także pan metodyk, 
prof. Wnuczyński, a często także dyrektor. Niejedną noc spędziłam bezsennie, 
bo tak bałam się nadchodzącego dnia i hospitacji. Po tygodniach obserwacji, 
zazwyczaj w maju, lekcje prowadzili już uczniowie i ja, biedna, bardzo młoda 
nauczycielka musiałam ich ocenić! Zawsze jednak mówiłam im, że za parę lat 
będą lepsi ode mnie i starałam się zawsze ocenić ich (mam nadzieję!) pozytywnie, 
znajdując w każdej lekcji coś dobrego.

Szkoła Ćwiczeń cieszyła się bardzo dobrą renomą w Łęczycy, a dla nas 

Grono Pedagogiczne Szkoły Ćwiczeń.. 
Od lewej: Roman Kittel, (…), (…), (…), 

Stokwiszewski, Troczyńska, Tomera, Janina 
Żegocka. Zbiory prywatne Ireny Wójtowicz
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sytuacja była komfortowa, bo nie obo-
wiązywała nas rejonizacja i mogliśmy 
przyjmować zdolne dzieci z całego 
miasta (w pamięci zapadło mi wiele 
dzieci, ale myślę, że spośród nich 
wszystkich najzdolniejsze były dwie 
dziewczynki – Jadwiga Włodarczyk 
i Ala Pawlak).

Życie w szkole toczyło się bardzo 
sympatycznie, wręcz nawet rodzinnie 
i bez zgrzytów. Szkołą opiekował się 
Zakład „Watina”, a ja byłam wówczas 
łączniczką miedzy szkołą i „Watiną” 

oraz prowadziłam zespół recytatorsko-śpiewaczy, występowaliśmy dla pra-
cowników. W tym miejscu, jeśli mówimy o śpiewie, muszę wspomnieć mojego 
dobrego, o głębokiej wiedzy i głębokim sercu, kolegę Mariana Idriana. Układał 
wówczas piękne wiersze, ja natomiast starałam się do tego stworzyć jakiś pod-
kład muzyczny. Jakież było moje zdziwienie, kiedy to, będąc już na emeryturze, 
zostałam zaproszona do Szkoły Podstawowej nr 4 i usłyszałam Hymn szkoły ze 
słowami pana Idriana i moją melodią! Serce zabiło mi mocniej, a łzy wzrusze-
nia pojawiły się w oczach. Bardzo się z p. Idrianem lubiliśmy, a że mieliśmy 
podobne poczucie humoru, bywało, że po radzie pedagogicznej, na którą każdy 
z członków musiał przynieść coś smakowitego do zjedzenia – ja specjalizowa-
łam się wówczas w jednej sałatce, którą dla licznego grona przygotowywałam 

w dużej miednicy- odtańczyliśmy 
,,Jezioro Łabędzie’’. Patrząc na nasze 
postacie, musiał być to wspaniały balet! 
Zakład opiekuńczy „Watina” za piękne 
występy obdarował szkołę pianinem, 
który po dziś służy uczniom w Szkole 
Podstawowej nr 4.

Powoli na emeryturę odchodzili 
starsi koledzy, a przychodzili młodsi 
– panie: Basia Kępa, Bożena Cza-
plińska, Irena Jercha, Ania Kittel-
-Wieczorkowska, Urszula Szyller-
-Mukaj, Basia Nowińska, Zosia 
Wójcik. Wraz z przyjściem Dyrektora 
Edwarda Stańczyka przyszła także p. 

Halina Stańczyk, z którą do końca mojej pracy uczyłam wspólnie moje klasy.
Nie mogę nie wspomnieć naszych ukochanych Pań Woźnych, pań Janiny 

Kozowej oraz Stefanii Łukaszewskiej, bez których atmosfera w szkole nie 
byłaby taka sama. Muszę też wymienić wspaniałych dyrektorów – p. Stokwi-

Uroczysta akademia
w Szkole Podstawowej nr 4.

Zbiory prywatne Ireny Wójtowicz

Lipce Reymontowskie. Absolwenci Szkoły 
Ćwiczeń z lat 1959-1967

przy grobie nauczyciela Mariana Idriana
z wychowawczynią Ireną Wójtowicz

(otulona szalem).
Zbiory prywatne Ireny Wójtowicz
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szewskiego, p. Pietrzyńskiego, p. Wiesławę Tomczyk, p. Zofię Szymańską.
Pracowałam w szkole 35 lat i wspominam to jak jeden dzień. Wyobraźcie 

sobie Państwo, jakież było moje zdziwienie, gdy w dobie Internetu uczniowie 
jednej z pierwszych klas rocznika 1959 odszukali mnie i poprosili, bym poje-
chała z nimi na grób p. Idriana do Lipiec Reymontowskich. Ufundowali tam 
piękną marmurową tablicę w kształcie książki i zamówili Mszę św. w intencji p. 
Idriana, oczywiście, wszystko za zgodą rodziny. Historia zatoczyła koło: dziś 
ci uczniowie już od 7 lat spotykają się ze mną na rozpoczęciu i zakończeniu 
roku szkolnego na działce w Sokolnikach, od 6 lat w restauracjach, widzimy 
się również na spotkaniach wigilijnych w moim domu. Przyjeżdżają praktycznie 
z całej Polski, przynosząc mi tym niesamowitą radość i chęć do życia.

W dniu 21 listopada 1981 r. odbyła się wielka uroczystość szkolna z okazji 
nadania szkole imienia Marii Konopnickiej oraz poświęcenia sztandaru. Była to 
już Szkoła Podstawowa nr 4, powstała po zniknięciu Liceum Pedagogicznego, 
a zaraz po nim ,, ćwiczeniówki’’. Decyzja była bardzo bolesna dla nas wszyst-
kich, ponieważ obie szkoły były kuźnią młodych nauczycieli, którzy za każdym 
razem również z rozrzewnieniem wspominają swoją dawną „ćwiczeniówkę”.

Grażyna Ślubowska

Wspomnienia uczennicy Szkoły Ćwiczeń
Szkoła Ćwiczeń, tzw. „ćwiczeniówka”, była naszą kochaną szkołą. Do 

dziś budynek szkoły jest bardzo dobrze zachowany, po licznych remontach 
wygląda okazale. My, uczniowie tej szkoły, byliśmy dumni, że uczymy się 
w najładniejszej szkole w Łęczycy. Szkoła w alejach, a jak mówią do tej pory 
łęczycanie – „w Alejkach”, pełni swoją funkcję po dzień dzisiejszy.

Klasy były bardzo duże, z dużymi oknami i wysokimi drzwiami. Początkowo 
uczyliśmy się na dwie zmiany – rano 
i po południu. Młodsze klasy przycho-
dziły do szkoły po południu, wychodzi-
ły, kiedy już było ciemno. Nasi koledzy 
odprowadzali koleżanki do domów. 
Łęczyca w latach powojennych (po II 
wojnie światowej) była słabo oświet-
lona. Na ulicach było ciemno, latarnie 
były nieliczne. W szkole siedzieliśmy 
w drewnianych ławkach (po dwoje 
uczniów) i pisaliśmy w zeszytach atra-
mentem. Trzeba było bardzo uważać, 
żeby nie zrobić w zeszycie kleksa.

Nauczyciel Roman Kittel z uczniami
z kl. VII Szkoły Ćwiczeń, 1953 r.

Zbiory prywatne Grażyny Ślubowskiej
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Pamiętam moich nauczycieli. Języka polskiego uczyła p. Jadwiga Kuź-
niakowa. Była nauczycielką bardzo wymagającą. Lubiłam ją bardzo i miałam 
dobre stopnie z j. polskiego. Historii i rysunków uczył p. Roman Kittel. 
W starszych klasach był naszym wychowawcą. Nauczycielem przyrody był p. 
Marian Idrian, lekcji muzyki uczył p. Mieczysław Frontczak. Czasami na 
lekcji chłopcy byli nieznośni i pan często denerwował się, wtedy ,, udawał’’, że 
na nas krzyczy. Bardzo p. Frontczaka lubiliśmy. Nauczyciel prowadził również 
chór szkolny. Lekcję religii prowadził ks. Franciszek Czechmestrzyński. To 
bardzo zasłużony człowiek, brał udział jako młody człowiek w wojnie polsko-
-bolszewickiej w 1920 r. Gimnastyki uczyła p. Zofia Kruszelnicka. Prowadziła 
również w szkole ćwiczeń drużynę harcerską. Pamiętam urządzone przez p. 
Kruszelnicką zawody sportowe na „Szwedzkiej Górze”. Był to zjazd na sankach 
,,na czas’’. Jako zdobywczyni I miejsca wygrałam sanki. Języka rosyjskiego 
przez krótki czas uczyła p. Dorota Pomykała.

Kierownikiem Szkoły Ćwiczeń 
w tym czasie była p. Janina Pach-
nowska, która prowadziła z wielkim 
zaangażowaniem dziewczęcy zespół 
taneczny. Ja występowałam w pierw-
szej parze i zawsze miałam dużą tremę. 
Próby zespołu tanecznego odbywały 
się na I piętrze szkoły. Nasze wystę-
py z podziwem oglądali nauczyciele, 
koleżanki i koledzy oraz zaproszeni 
goście. Tańczyliśmy w łęczyckim ki-
nie ,,Olimpia’’ przy ul. Sienkiewicza, 
w parku łęczyckim na specjalnie dla 
nas zbudowanej trybunie, w szkołach 

łęczyckich. W powojennej rzeczywistości nasze występy były odbierane bardzo 
dobrze, o czym świadczyła wzrastająca liczba widzów. 

Uczniowie starszych klas Liceum Pedagogicznego, znajdującego się w od-
budowanym po stratach wojennych budynku przedwojennego Gimnazjum im. 
Grzegorza Piramowicza, przychodzili do Szkoły Ćwiczeń na hospitacje. Wytłu-
maczę, co to za trudne słowo. Wg Słownika języka polskiego PWN (Państwo-
wego Wydawnictwa Naukowego) słowo „hospitacja”, pochodzące z języka 
łacińskiego, to uczestniczenie (władz szkolnych, nauczycieli i kandydatów na 
nauczycieli) w zajęciach szkolnych w szkole ćwiczeń, w celu poznania i ulepsza-
nia stosowanych środków i metod nauczania. Było to zawsze duże wydarzenie 
dla nas, uczniów szkoły podstawowej. Uczniowie ze starszych klas Liceum 
Pedagogicznego wydawali się nam bardzo dorośli i poważni. 

Jeszcze kilka słów o Szkole Ćwiczeń. 
Latem wychodziliśmy na małe boisko (obecnie na tym terenie stoi nowo 

wybudowany budynek). Podczas przerw lekcyjnych graliśmy ,,w ubijankę’’ – 

Chór szkolny prowadzony przez nauczyciela 
Mieczysława Frontczaka.

Dyryguje uczennica Teresa Jaskólska. 
Zbiory prywatne Grażyny Ślubowskiej
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należało trafić piłką w ucznia na polu gry; ten wtedy schodził z pola, a gra się 
toczyła dalej. 

Wychodziliśmy latem również przed szkołę, w Aleje. Ruchu samochodo-
wego prawie nie było. Było bezpiecznie. W latach 70-tych XX w. do tej samej 
szkoły, która nazywała się już Szkołą Podstawowa nr 4, chodziły moje dzieci. 
Wychowawczynią starszej córki Joasi była p. Irena Wójtowicz. Po roku do tej 
szkoły zaczęła chodzić młodsza córka Kasia. Wychowawczynią jej w I klasie 
była p. Urszula Mukaj.

Wspomnienia napisała Grażyna Ślubowska z d. Paczyńska   
Łęczyca, maj 2014 r.

Ewa Żegocka

Moja pierwsza szkoła
i przygoda z harcerstwem

My, młodzi ludzie, właściwie dzieci, którym wojna przerwała normalne 
życie, pozbawieni szkół, wciśnięci w świat dorosłych, głód, wysiedlenia, strach 
przed łapankami i wywózką na roboty do Niemiec – doczekaliśmy się wreszcie 
powrotu do swoich miast, domów i rodzin.

Cofnę się jednak do swoich przeżyć.
W roku szkolnym 1938/1939 otrzymałam 

świadectwo do klasy trzeciej Szkoły Powszechnej 
im. Królowej Jadwigi. W 1939 r. po wkroczeniu 
Niemców do Polski i podziale Polski na Wart-
hegau i Generalną Gubernię w Łęczycy zostały 
zamknięte szkoły. W 1941 r. mama wraz ze mną 
i moją siostrą Marią zostałyśmy wysiedlone z Łę-
czycy (tata mój – oficer rezerwy został wzięty do 
niewoli pod Sochaczewem, wywieziony do oflagu 
w Murnau – Obbady, gdzie przebywał do końca 
wojny). Wywieziono nas do Łodzi, do obozów 
(fabryki) na Łękowej, Kopernika, do Konstanty-
nowa, skąd po kilku tygodniach – towarowymi 
wagonami do Limanowej. Stąd, dzięki pomocy 
dobrych ludzi – dotarłyśmy do Warszawy, gdzie 
rodzina nasza przyjęła nas na pewien czas. Mama 
zaczęła pracować, ja z siostrą chodziłam do szkoły. 
Klasę szóstą skończyłam na tzw. kompletach. Po-

Świadectwo szkolne Ewy 
Schiffman z kl. I, rok szkolny 

1945/1946, Państwowe 
Gimnazjum Ogólnokształcące 
w Łęczycy. Zbiory prywatne 

Ewy Żegockiej
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wstanie warszawskie rozdzieliło naszą 
rodzinę. Mama został wywieziona do 
Auschwitz-Rawensbrük (Oświęcim-
-Brzezinka), siostra do Rawensbrük 
i Bergen Belsen, mnie wywieziono na 
roboty do Niemiec, do Schwarzenber-
gu, gdzie pracowałam w fabryce me-
talowej. Mieszkaliśmy w oddalonym 
o 3 km obozie międzynarodowym. 
Wyzwoliło nas wojsko radzieckie. 
Niemcy załadowali nas do wagonów 
towarowych, dali 1,5 kg bochenka 
chleba i przez okres 2 tygodni wieźli do 
Polski. Rodzina w Warszawie i Górze 
Kalwarii odkarmiła mnie i pomogła 
przedostać się do Łęczycy, gdzie cze-
kałam na powrót swoich najbliższych. 
W Łęczycy zastałam babcię i ciocię 
z małym dzieckiem, obie ciężko chore. 
Pani Zofia Wojtczak zaopiekowała się 
mną, zebrała pieniądze od łęczyckich 
adwokatów, aby kupić mi buty i wpła-
cić na ławkę, bo powstająca szkoła, 
gimnazjum i liceum, nie miała ławek, 
tablic i innego sprzętu. Jestem Pani 
Zofii wdzięczna za to, że w czasie, gdy 
pracowałam w Niemczech, przysyłała 
mi paczki z chlebem. 

Zaczynały się egzaminy do gim-
nazjum i liceum. Aleje 3 Maja pełne 
były młodzieży. Młodzież w różnym 
wieku, z wielkim zapałem podchodziła 
do egzaminów do klas gimnazjalnych 
i licealnych.

Dyrektorem szkoły był p. Jakub 
Wrzask, uczył łaciny. Nauczyciele: 
p. Sabina Olszewska – geografia, 
francuski, p. Jadwiga Grodzka – j. 
polski, p. Paweł Buczyło – biologia, 
p, Bronisław Łągwa – historia, p. 
Ludwik Wencel – matematyka, p. 
Wojtczak – matematyka, p. Zo-
fia Wojtczak – matematyka, p. Zofia 

I klasa Gimnazjum, 1946 r.
I rząd od lewej siedzą: Anna Haluch, (...), 
Maria Kędzierska, Halina Fabrykowska.

II rząd od lewej siedzą: Irena Fabrykowska, 
Stanisława Kubiak, Lucyna Sęczkowska, 

Bechcińska, (...)
III rząd od lewej: Olejniczak,

Czesława Darulewska, Ewa Schiffman, 
Danuta Michalska, Apolonia Prasnowska, 

(...), Alicja Osmólska.
IV rząd górny: Maria Przedworska,

Alicja Wierzbowska, Wiesława Stanisławska. 
Zbiory prywatne Ewy Żegockiej

Klasa III a Liceum Pedagogicznego
z wychowawcą Karolem Krasnodębskim

i ks. Franciszkiem Czechmestrzyńskim, 1949 
r. Stoją od lewej: Błaszczyk, (…), Kazimierz 

Stępka, (…),(…),(…), Kowalski, Stępka
(brat Kazimierza), (…), 

Stanisław Karolak, (…),(…), Wiktorski. 
II rząd siedzą od lewej: Stefańska, 

(…), Stanisława Śnieg, Wódka, Karol 
Krasnodębski (wychowawca), ks. Franciszek 

Czechmestrzyński, Teresa Kowalska, 
Krakowska, (…), Anna Borysewicz. Najniżej 
siedzą: (…), Stokwiszewski, Ewa Schiffman, 
Stanisław Olczak, Zofia Domińczak, (…), 

Jabłońska, Łuczak.
Zbiory prywatne Ewy Żegockiej 
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Hartung – francuski i rosyjski, p. Franciszek Obrębski – chemia, p. Jan No-
wakowski – łacina, historia, ks. Hanaka – religia. Nie mogę nie wspomnieć p. 
Stanisława Kolińskiego, naszego kochanego woźnego. 

Klasy były bardzo liczne, w jednym ciągu było parę klas. Uczyliśmy się 
na dwie zmiany, przed- i popołudniową. Moją wychowawczynią była p. Zofia 
Hartung, która uczyła nas francuskiego. Bardzo ją lubiłam i właściwie do końca 
jej życia odwiedzałam ją i pomagałam.

Po ukończeniu klasy pierwszej zwróciłam się z prośbą do dyrektora Jakuba 
Wrzaska, aby przeniósł mnie do klasy „przyśpieszonej” (2 klasy w ciągu roku), 
gdyż miałam przez wojnę zaległości z dwu lat. Dyrektor jednak nie chciał się 
zgodzić, bo klasy „przyśpieszone” były bardzo liczne. Przeniosłam się więc do 
Liceum Pedagogicznego, do klasy drugiej. Wychowawcą moim był p. Karol 
Krasnodębski – nauczyciel fizyki. Klasa była liczna, wiek – bardzo różny; 
z lotniska dojeżdżali do klasy wojskowi (Włodarzewski, Łydka).

W 1950 r. ukończyłam szkołę, otrzymałam świadectwo Liceum Pedago-
gicznego.

Po ukończeniu szkoły pedagogicznej byliśmy zobowiązani przepracować 3 
lata. Dostałam propozycję pracy w dwu szkołach, Grotniki lub Szkoła Podstawo-
wa nr 2. Zaczęłam pracować w Szkole Podstawowej nr 2, gdzie dyrektorem była 
p. Kazimiera Łukawiecka (później p. Janina Rejment). Po wizytacji szkoły 
zaproponowano mi zaoczne studia na AWF w Warszawie, z czego z radością 
skorzystałam. Przeniesiona zostałam do Liceum Ogólnokształcącego. Wszyst-
kie wakacje i przerwy w nauce były zapełnione kursami i nauką teorii. Zdałam 
egzamin i zdobyłam dyplom nauczyciela szkół średnich. W LO przepracowałam 
35 lat w pełnym etacie i 5 lat na 1/

2
 etatu. Mile wspominam wszystkich moich 

dyrektorów (oprócz p. Jana Rutkowskiego), a było ich wielu oraz moich ko-
legów- nauczycieli. Do chwili obecnej utrzymuję kontakt ze szkołą, w której 
spędziłam dużą część mojego życia.

Harcerstwo

Po zdaniu egzaminów do gim-
nazjum poznałam wiele koleżanek 
i kolegów, którzy – tak jak ja – chcieli 
wspólnie spotykać się w chwilach 
wolnych od zajęć szkolnych.

W Łęczycy powstał Hufiec Har-
cerski, którego działaczami byli 
druhny i druhowie: Jan Kurasiński, 
Zdzisław Kowalczyk, Tadeusz 
Sygulski, Franciszek Cholewiński, 
Tadeusz i Jerzy Domińczakowie, 

Legitymacja harcerska Ewy Schiffman, 1946 r.
Zbiory prywatne Ewy Żegockiej 
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Rosińska, Bruzdowa, Dudkówna, Kłaczyńska i Cholewa. Zapisałam się jako 
jedna z pierwszych harcerek (legitymacja harcerska 1946 r.). Stanica harcerska 
znajdowała się na Zamku, tam też kadra zbierała się na odprawy, zbiórki, próby 
śpiewu i występów. Tam, na dziedzińcu Zamku, odbywały się uroczystości har-
cerskie, a drużynowi wraz z harcerzami i harcerkami przygotowywali występy.

Pierwszy obóz harcerski zorganizo-
wany był w Witowie pod Piątkiem. Za-
stęp funkcyjny, którego byłam zastępo-
wą, pojechał do opuszczonego dworku 
w Witowie, aby stworzyć warunki do 
zamieszkania przez uczestniczki obo-
zu. Dworek był położony blisko lasów 
sosnowych, w pięknym parku (bardzo 
zaniedbanym). Napełniłyśmy materace 
słomą, kuchnię przygotowałyśmy do 
użytkowania. W parku zrobiłyśmy 
kapliczkę, przed którą odmawiałyśmy 
wieczorne modlitwy, kończąc pieśnią 
Idzie noc, słońce już zeszło z gór, zeszło 

z mórz, w cichym śnie spocznij już, Bóg jest tuż…”. W czasie dnia miałyśmy 
dyżury w kuchni, sprzątanie parku, gawędy, przygotowanie do ogniska i naukę 
piosenek harcerskich. W pobliskim lesie mieszkali w namiotach chłopcy – har-
cerze, byli to m.in.: Zdzisław Podwysocki, Zenon Borucki, Andrzej Pietrzak, 
Bogdan Żegocki, Dionizy Stroiński, Zdzisław Lubelski. Wspólnie urządza-
liśmy ogniska, podchody, gry i zabawy. Ze wzruszeniem wspominam wiersz, 
który deklamowała Ola Wierzbowska, a zaczynał się od słów: ,,W małym 

wiejskim ogródku, który wrastał powoli 
w ziemię…” oraz śpiew Mirki Grze-
bieluchy i wiele komicznych scenek, 
no i śpiew wszystkich zebranych przy 
ognisku harcerzy. W niedzielę chodzi-
liśmy zwartymi grupami do kościoła 
w Mąkolicach. Życie wśród koleżanek 
i kolegów – harcerzy pozwalało nam 
zapomnieć o trudnych czasach wojny, 
wysiedleniach, łapankach i ciągłym 
strachu przed „wywózką” do Niemiec. 

Drugim obozem, w którym brałam 
udział, była Soczewka. Zajmowaliśmy 
budynek prawdopodobnie po sali kino-
wej, bo podłoga była ukośna i zjeżdża-
łyśmy na materacach w dół. Chłopcy 
mieszkali w lesie w namiotach. Or-

Dworek w Witowie, gdzie stacjonował 
pierwszy obóz harcerek z Łęczycy. Zdjęcie
z 1946 r. Zbiory prywatne Ewy Żegockiej

Soczewka 1947 r. Obóz harcerski.
Poranny apel drużyn. Raport zdaje 

zastępowa Ewa Schiffman.
Od lewej stoją: Teresa (?) Kosowska,  

Helena Jerzmanowska,
Wanda Karolakowska, Zofia Mroziak, 

Wanda Mirowska, Helena Tomasy,
Barbara Cieniak.

Zbiory prywatne Ewy Żegockiej
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ganizowaliśmy wspólne podchody, 
ogniska, no i…kawały. 

Zostałam wytypowana na kurs 
drużynowych do Kolumny. Poznałam 
tu wiele ciekawych osób. Zdobyłam 
uprawnienia drużynowej. Po ukoń-
czeniu kursu zostałam zastępową, 
później drużynową harcerek z liceum 
i szkół podstawowych. Wspólnie 
opiekowałyśmy się grobami żołnierzy 
na łęczyckim cmentarzu, przygotowy-
wałyśmy razem z drużynami chłopców 
przedstawienia, z którymi jeździliśmy 
do Piątku i Poddębic.

Wiktoryn Grąbczewski, Danuta 
Bieńkowska, Maria Żegocka, Zdzisław Lubelski, Dionizy Stroiński (Donek), 
Wacław Marynowski, Zdzisław Hofer, Henryk Kaczyński i bracia Franci-
szek i Antoni Kaużyńscy zorganizowali teatrzyk kukiełkowy ,,Chatka”. Nad 
oprawą artystyczną i literacką czuwała p. prof. Jadwiga Grodzka.

Harcerstwo dało nam możliwość powrotu do beztroskich lat, wymazywało 
z pamięci okres wojny, przeżyć związanych z okupacją. Po kilku latach zaczęło 
jednak powoli zmieniać swój charakter, choć dawni harcerze starali się wrócić 
do dawnych praktyk.

Wspominając te miłe lata młodości, zapamiętałam nazwiska i imiona tych 
harcerzy, którzy wraz ze mną uczestniczyli w budowaniu drużyny gmin i liceum 
oraz szkół podstawowych, a byli to: Szyller, Mirosławska, Byczkowska, Ola 
Wierzbowska, Barbara Cieniak, Karolakowska, Zdzisława Lubelska, Ma-
ria Żegocka, M. Mroczkowska, Mroziak, Michalczyk, Haluch, Szymczak, 
a z chłopców: Lubelski, Grąbczewski, Zenon Borucki, Bogdan Żegocki, 
Dionizy Stroiński, Zdzisław Hofer, Zenon Jaszczak, Zdzisław Podwysocki.

Zdzisław Podwysocki

Łęczyccy harcerze
Od dziecięcych lat byłem zafascynowany harcerstwem. Znałem jego hi-

storię, wiedziałem, że wywodzi się ze światowego skautingu. Pociągało mnie 
obcowanie z przyrodą poznawaną na wędrówkach i leśnych biwakach. No i te 
niepowtarzalne, harcerskie piosenki, wieczorne ogniska i „miłość do Boga i Oj-
czyzny”. Te wartości, wyniesione już z domu i szkoły, harcerstwo ugruntowało 
w całym moim życiu. 

Soczewka 1947 r. Wieczorne ognisko.
Od lewej siedzą: Halina Mirowska,

Barbara Cieniak, Helena Tomasy, (…), 
Zofia Mroziak, Helena Jerzmanowska, 
Barbara Józiewicz, Teresa Kosowska, 

Dudkówna (komendantka), Ewa Schiffman.
Zbiory prywatne Ewy Żegockiej
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Przed II wojną światową harcerstwo cieszyło się 
wielką sympatią społeczeństwa. Mundur harcerski 
i krzyż dawały podstawy do dumy. Harcerstwo 
kształtowało ład wewnętrzny, postawę moralną 
młodzieży i stawiało przed nią szczytne cele. W Łę-
czycy pracowała nad tym kadra instruktorska – Jan 
Kurasiński, komendant Hufca, Franciszek Chole-
wiński, Jerzy Domińczak, Zdzisław Kowalczyk, 
Zyta Dudkówna i druhna Rosińska.

Siedzibą Komendy Hufca były komnaty Zamku 
Kazimierzowskiego. Formy pracy nad prawidłową 
postawą młodzieży opierały się na tradycjach har-

cerskich. Były to wycieczki, biwaki, obozy letnie – wędrowne i stałe, zdoby-
wanie sprawności i stopni harcerskich. Osobną formą były ogniska „otwarte”, 
organizowane dla mieszkańców Łęczycy i okolic. Harcerze brali też udział 
w zlotach Chorągwi Łódzkiej.

Niestety, ten dynamiczny rozwój 
harcerstwa w Łęczycy przerwał wy-
buch II wojny światowej.

Gdy Niemcy zbliżali się do Łęczy-
cy, część ludności cywilnej próbowała 
ratować się ucieczką. Wśród nich była 
też moja rodzina. Dojechaliśmy do 
Łowicza. Ubrany byłem w mundurek 
harcerski. Ujrzała mnie jakaś Niemka 
i z krzykiem próbowała zerwać ze mnie 
bluzę harcerską – moją dumę.

W walce z najeźdźcą brali oczywi-
ście udział łęczyccy harcerze. Przelewali krew w jednej z najkrwawszej kampanii 
wrześniowej – Bitwie nad Bzurą. Jak głosi harcerska pieśń:

W bój poszedł krwawy hufiec harcerzy.
Proporzec z krzyżem wiódł ich do boju.
Wiodły ich cienie dawnych rycerzy – 
Bronić Ojczyzny, Praw i Pokoju
Na święty bój harcerzy rój
Poszedł w okopy na trud i znój.
Oddać Polsce swe życie młode,
O własnym szczęściu sen swój wiośniany,
Kul kilka w pierś wzięli w nagrodę,
Trzy łokcie ziemi i krzyż drewniany.
Pod gradem kul, wśród naszych pól,
Legli nieczuli na łzy i ból.
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Młodsi nasi druhowie organizowali pomoc sanitarną – ja byłem wśród nich, 
byli też moi bracia Kazimierz i Stanisław Podwysoccy, Zdzisław Kowalczyk 
i inni. „Po harcersku” organizowali transport rannych – robiąc nosidełka z lasek 
harcerskich i krzeseł.

Po wojnie, gdy tylko otworzono w Łęczycy szkoły, zaczęto pracę harcerską. 
Zgłosili się do pracy przedwojenni druhowie. Pierwsza powstała drużyna druha 
Kazimierza Zemanka. Brała udział w pierwszej po wojnie defiladzie pierw-
szomajowej. Brak mundurów zastąpiły symbole harcerskie – na furażerkach 
zdobyte gdzieś lilijki, na piersiach krzyże, a nawet proporce zastępów.

Bardzo szybko powstawały nowe 
drużyny. Wielu uczniów Gimnazjum 
i Liceum, przedwojennych harcerzy, 
zaczęło organizację tych nowych 
drużyn. Byli to, m.in. druhna Maria 
Grąbczewska i ja. Szybko zjeżdżali 
się też inni – Maria Krasecka, Jan 
Olejniczak, Zyta Dudkówna, Wło-
dzimierz Koperkiewicz, Dzidek Kra-
secki, bracia Piotrowscy. Opiekunką 

jednej z drużyn była profesor Jadwiga Grodzka. Muszę tu dodać, że ogromną 
sympatyczką harcerstwa była też moja Mama, Wanda Podwysocka.

Drużynową żeńskiej drużyny była druhna Maria Grąbczewska, jej przy-
bocznymi zostały druhny Ewa Schiffman i Danuta Bieńkowska. 

Męską drużynę prowadziłem ja, przybocznymi byli wówczas mój brat Leszek 
(Podwysocki) i Zenon Jaszczak.

Zorganizowany na nowo Hufiec znów swą siedzibę miał w Zamku. Pierw-
szym komendantem Hufca był druh Tadeusz Sygulski, który wnet odszedł do 
Łodzi, a jego miejsce zajął druh Jan Kurasiński, który był zapalonym działa-
czem organizacji ZHP. 

Niestety – nie wszyscy nasi druhowie wrócili po wojnie do Łęczycy. W Aus-
chwitz zginął druh podharcmistrz Kazimierz Jerzmanowski, a czołowego 
działacza ZHP w Łęczycy, druha Feliksa Krzywdę wywieźli bolszewicy na 
Syberię i słuch po nim zaginął. 

Harcerze natychmiast zaczęli pracę dla swojego miasta. Drużyny starszo-
harcerskie pomagały ludności wracającej z wysiedlenia, niewoli czy z obozów 
niemieckich. Odbieraliśmy ich ze stacji kolejowej i organizowaliśmy tymczaso-
we lokum. W samym mieście pomagaliśmy odgruzowywać ulice i wykonywać 
różne prace pomocnicze. Pomagaliśmy też w odgruzowywaniu wnętrza kolegiaty 
w Tumie, by mogły się odbywać regularnie Msze św. Odbywało się to na prośbę 
ks. Władysława Chmiela, gdy władze świeckie cały gruz umieściły w głównej 
nawie, aby przeszkodzić w funkcjonowaniu Archikolegiaty.

Drużyny harcerskie rozwijały się prężnie, były najsilniejszymi wśród innych 
organizacji młodzieżowych. Włączyły się też w życie kulturalne miasta. I znów 
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paliły się na Rynku ogniska harcerskie dla mieszkańców miasta i okolic, po-
wstawały kuplety i inne formy działalności. Przy ZHP powstał wspaniały chór 
rewelersów.

Działalność naszej organizacji opieraliśmy na wzorcach przedwojennych 
– były więc wycieczki krajoznawcze i przyrodnicze, biwaki w okolicznych 
lasach. Tę pracę przerwały moje studia 
w Łódzkiej Wyższej Szkole Pedagogicz-
nej, tam też poznałem moją przyszłą żonę 
Ryszardę Świderską, oczywiście również 
harcerkę. Przerwę w przygodzie harcerskiej 
spowodował również stalinowski meto-
dyzm, który na miejsce ZHP wprowadził 
tzw. Organizację Harcerską (OH), na wzór 
radzieckich pionierów.

Po ukończeniu studiów razem z żoną 
otrzymaliśmy nakaz pracy w łęczyckim 
Liceum Pedagogicznym. Pracowałem 
tam jako nauczyciel historii. Żona była 
polonistką. Po tzw. odwilży oczywiście 
założyliśmy w szkole drużynę harcerską 
i opiekowaliśmy się nią. 

Znów zaczęły się wycieczki, biwaki, 
wyjechaliśmy na obóz wędrowny w okolice Jeleniej Góry. Po kilku latach 
dołączyła do nas była uczennica Alina Gączowska i razem prowadziliśmy 
drużynę. Braliśmy udział w organizowanych przez Chorągiew Łódzką zlotach 
harcerskich – np. w Sieradzu, gdzie furorę zrobiła postawa naszych harcerzy, ich 
rozśpiewanie oraz nasi fanfarzyści i werbliści. Wzięliśmy też udział w zorgani-
zowanym również przez Chorągiew Łódzką konkursie „Ojczyźnie miłej służ”. 
Nagrodą był obóz wędrowny w Niemieckiej Republice Demokratycznej (NRD).

Zdobyliśmy tę nagrodę. Pomógł nam w tym nasz wspaniały harcerski chórek, 
który śpiewał dla chorych w łęczyckim szpitalu oraz założenie elektryczności 
w domu ubogiej mieszkanki naszego miasta. Oba te działania otrzymały naj-
większą ilość punktów. Ponieważ nasze drużyny były bardzo liczne, do NRD 
pojechały dwie grupy – jedna pod opieką mojej żony do Saksonii, druga ze 
mną w góry Hartzu.

Nasze wcześniejsze odejście na emeryturę przerwały tę przygodę z harcer-
stwem. Jeszcze kilkakrotnie brałem udział w zlotach harcerskich i ogniskach 
– np. w Stemplewie. Niestety, po 1980 r. idea harcerska właściwie umarła.

Zdjęcia przedstawiają wybrane strony z „Książeczki Służbowej” harcerskiej 
z 1946 r. druhny Ewy Schiffman (wydawca: Związek Harcerstwa Polskiego 
Organizacja Harcerek; druk Głównej Kwatery Harcerek 1946 r.). 
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Kazimiera Różalska-Sobalska

Organizacje szkolne w latach powojennych

SZKOŁY PODSTAWOWE

1. Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP), naczelna organizacja, która dzieliła 
się na:

 a. drużyny młodszoharcerskie – kl. I-III – zuchy,
 b. drużyny starszoharcerskie – kl. IV-VII- harcerze.
 Podstawowym ogniwem był zastęp, a kilka zastępów tworzyło drużynę. Na 

zbiórkach, które zwykle odbywały się raz w tygodniu, zdobywano sprawności 
i stopnie harcerskie.

 Sprawności, np. kucharka, praczka, gosposia, miłośniczka przyrody, turystka. 
Stopnie: zastępowa, drużynowa. 

2. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK)
 PTTK organizowało wycieczki, rajdy, biwaki, obozy wędrowne. Do organi-

zacji należeli uczniowie, którzy chcieli poznawać najbliższą okolicę i krajowe 
skarby kultury.

3. Liga Obrony Przyrody (LOP)
 Z reguły opiekunkami tej organizacji byli nauczyciele biologii, którzy wpa-

jali uczniom poszanowanie przyrody – były to początki modnego obecnie 
działania ekologów.

4. Polski Czerwony Krzyż (PCK)
 Uczył technik udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
5. Szkolna Kasa Oszczędności (SKO)
 SKO była ,,małą agencją’’ PKO. Uczyła metod oszczędzania, organizowała 

konkursy dla najlepiej oszczędzających. Najczęściej dzieci oszczędzały cały 
rok szkolny, by w czerwcu pojechać na wycieczkę.

6. Szkolne Koło Sportowe (SKS)
 SKS prowadzili najczęściej nauczyciele wychowania fizycznego. Organizacja 

przygotowywała młodzież do zawodów sportowych.
7. Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej (TPPR) 
 Język rosyjski był przez długie lata obowiązkowym językiem obcym 

w szkołach podstawowych. Zadaniem TPPR było przybliżenie radzieckiej 
kultury i obyczajów poprzez udział w olimpiadach, konkursach, porankach 
poetyckich lub turniejach piosenki.

SZKOŁY ŚREDNIE

W szkołach średnich działały w zasadzie te same organizacje, co i w szkołach 
podstawowych. Oprócz ww. były jeszcze:
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1. Związek Młodzieży Polskiej (ZMP)
 To najwyższa rangą organizacja młodzieżowa działająca w latach 1948-1956, 

czyli do rozwiązania. Skierowana była do młodzieży miejskiej i wiejskiej, 
także uczącej się i studiującej. W Liceum Pedagogicznym w Łęczycy do 
ZMP należeli prawie wszyscy uczniowie.

2. Związek Młodzieży Socjalistycznej (ZMS) – był kuźnią kadr PZPR.
3. Związek Młodzieży Wiejskiej (ZMW ), działał w Liceum Pedagogicznym. 

Jego zadaniem było przygotować przyszłych nauczycieli do współpracy 
z wiejskimi kołami ZMW. Przygotowywano programy artystyczne, które były 
prezentowane w wiejskich świetlicach, spotkania integracyjne z członkami 
innych szkół, np. Technikum Rolniczego w Czarnocinie.

 Członkowie ZWM brali udział w kursach kulturalno-oświatowych (np. 
Skierniewicach), na których uczono tańców ludowych i towarzyskich, a także 
wprowadzano elementy reżyserii teatralnej. Te umiejętności nauczyciele 
mieli później wykorzystać, pracując w wiejskich szkołach. W lipcu 1954 r. 
młodzież ZMW budowała ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy w Sopocie.

4. Liga Obrony Kraju (LOK) – opiekę sprawował nauczyciel przysposobienia 
obronnego, którego zadaniem było przekonać uczniów do kontynuowania 
nauki na wyższych uczelniach oficerskich.

5. Międzyszkolny Klub Sportowy (MKS) zrzeszał najlepszych sportowców 
ze wszystkich szkół średnich w Łęczycy. Jego zadaniem było reprezentować 
miasto we wszystkich możliwych zawodach sportowych. Każdego roku od-
bywał się trójmecz: Kutno, Łowicz, Łęczyca. Członkowie klubu trenowali 
również na stadionie „Startu” w Łodzi. Sportowcy z całego województwa 
mieli możliwość sprawdzenia swojego poziomu sportowego w gronie naj-
lepszych, ponieważ w treningu brali również udział znani sportowcy. 
   

Łęczyca, czerwiec 1959 r. Spotkanie 
z uczniami Technikum Rolniczego 

w Czarnocinie. W pierwszym rzędzie czwarta 
od lewej Kazimiera Różalska-Sobalska. 

Zbiory prywatne
Kazimiery Różalskiej-Sobalskiej
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Oprócz ww. organizacji w szkołach działały jeszcze: teatrzyki, kabarety, 
zespoły redakcyjne, chór, orkiestra (Liceum Pedagogiczne). Zespół redakcyjny 
był pierwszym ,,polem popisu’’ znanych obecnie dziennikarzy: Joanny Lesz-
czyńskiej i Mariusza Woźniczki.

Maria Sęczkowska

Organizacje szkolne i internat
w Liceum Pedagogicznym 

w latach 1948-1956

Związek Młodzieży Polskiej (ZMP)

Najważniejszą organizacją młodzieżową w Liceum Pedagogicznym  
w Łęczycy w latach 1948-1956 – podobnie jak w całej Polsce – był Związek 
Młodzieży Polskiej (ZMP). Według ,,Encyklopedii Powszechnej PWN”, wyd. 
w 1959 r.:

,,ZMP to organizacja młodzieżowa, powstała w 1948 r. na Kongresie we 
Wrocławiu z połączenia Związku Walki Młodych, Związku Młodzieży Wiej-
skiej Rzeczypospolitej Polskiej „Wici”, Organizacji Młodych TUR, Związku 
Młodzieży Demokratycznej; nawiązywał do postępowych i rewolucyjnych 
tradycji młodzieży polskiej. ZMP ściśle współdziałał z Polską Zjednoczoną Par-

tią Robotniczą (PZPR), wychowując 
skupioną w swoich szeregach młodzież 
na zasadach marksizmu-leninizmu; 
był organizacją pracującej młodzieży 
miejskiej i wiejskiej oraz uczącej się 
w szkołach średnich i na wyższych 
uczelniach w końcu 1956 r.; wskutek 
surowej krytyki, często niesłusznej, 
ZMP uległ wewnętrznemu rozliczeniu 
i został z tej przyczyny rozwiązany”.

Działalność ZMP w liceum przy-
padła na trudny okres w dziejach Polski 
Ludowej, tzw. ,,okres stalinizmu’’. Sta-

lin zmarł w 1953 r., ale dopiero w 1956 r. zaczęto ten okres rozliczać politycznie 
(„Wiosenne wody”, film produkcji radzieckiej).

Do ZMP należeli prawie wszyscy uczniowie w szkole, natomiast w klasach 
pierwszych raczej nieliczni. Za przynależnością do ZMP agitowali niektó-

Uczniowie Liceum Pedagogicznego
przed gmachem szkoły.

Zbiory prywatne Marii Sęczkowskiej
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rzy uczniowie ze starszych klas, tzw. 
„działacze”, odwołując się do honoru 
i sprawiedliwości społecznej, do hasła, 
że służba ojczyźnie jest najwyższą 
wartością. Wielu również zetempow-
ców publicznie składało zobowiązania, 
np. przepracowania „ileś tam dni” 
społecznie na rzecz szkoły, np. dla 
uczczenia Rewolucji Październikowej 
czy Święta 1 Maja. Stanowisko szkol-
nego przewodniczącego ZMP pełnił 
każdorazowo uczeń ze starszej klasy, 
solidny, cieszący się autorytetem wśród 
nauczycieli i społeczności uczniowskiej. 

*     *     *

Przeciwieństwem zaangażowanego, grzecznego ZMP-owca byli bikiniarze. 
Wzorowali się na kulturze, która – mimo wszystko – docierała z zachodu. Naj-
częściej spotykać ich można było w większych miastach. Rozpoznawano ich 
po bardzo charakterystycznym stroju: szeroka marynara w kratę, przykrótkie 
spodnie, zwężane u dołu, buty na tzw. słoninie i bardzo kolorowe skarpetki 
w paski. Uczesani w tzw. mandolinę (włosy długie z tyłu). Często nosili na 
głowie duży kapelusz, tzw. sombrero. W ówczesnej prasie wyśmiewano ich 
i krytykowano. Ukazywały się karykatury ze złośliwymi podpisami. Śpiewano 
o nich także złośliwe piosenki ,,Na głowie sombrero, a w kieszeni zero…”, 
dalszych słów nie pamiętam. 

Z czasem o nich zapomniano, być może po 1956 r. i związanej z tym odwilży 
politycznej zniknęli z ulic miast.

Służba Polsce
   
Służba Polsce to organizacja ogólnopolska i jak wskazuje nazwa, powstała 

zaraz po II wojnie światowej, by służyć krajowi społeczną pracą przy realizacji 
planów i zadań związanych z jego odbudową.

Tak zwani junacy, zarówno chłopcy, jak i dziewczęta, pracowali ciężko 
fizycznie wszędzie tam, gdzie brakowało rąk do pracy: na tzw. Ziemiach Od-
zyskanych, w Państwowych Gospodarstwach Rolnych (PGR), przy żniwach, 
przy zbiorach ziemniaków i buraków, budowali Nową Hutę itp. Taki ,,turnus’’ 
trwał od 4-6 tygodni, a nawet dłużej i trzeba podkreślić, że młodzież pracowała 
w wolnym czasie: wakacje, ferie. 

O junakach i ich pracy powstawały różne pieśni i piosenki. Ich treść mobi-

Uczniowie  Państwowego Liceum 
Pedagogicznego przed pochodem

1 Maja 1953 roku.
Zbiory prywatne Marii Sęczkowskiej
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lizowała do pracy, do odbudowy, do współzawodnictwa. Pieśni przypominały 
Mickiewiczowskie przesłanie, zawarte w „Odzie do młodości”, że młodzież jest 
w stanie zmienić stary, skostniały świat na nowy, dobry i sprawiedliwy. Pieśni 
były utrzymane w rytmie marszowym, a ich melodie proste, łatwo wpadające 
w ucho i radosne. Były chętnie śpiewane przez młodzież, zwłaszcza w czasie 
pochodów. Porywały do trudu…… i do działania. Zachowały się w starych 
śpiewnikach z tego okresu lub w pamięci osób wtedy żyjących. Oto dwie pieśni 
odtworzone z pamięci jednej z uczestniczek obozu SP:

         *     *     *
Już się pieśń na usta rwie
SP hej SP
Nieodłączne siostry dwie,
Młodzież i SP
Dalej z nami fundamenty kłaść
Pod gmach Polski nowej
Maszeruje rozśpiewana brać
W radosny świat tęczowy
Nie lęka się pracy, nie
Młodzież i SP
Bo swą przyszłość widzi 
w niej
Młodzież i SP
Dalej z nami……

       *     *     *

Służba Polsce, święty Sztandar nasz
Celem – dobro ludu
I nad Odrą trzymać straż
W pracy dokonać cudu

Internat w powojennej szkole

Skończyła się II wojna światowa. Młodzież z entuzjazmem ruszyła do szkół. 
Polsce potrzebni byli ludzie wykształceni. Przybywała z różnych miasteczek 
i wsi oddalonych wiele kilometrów, chciała się uczyć, ale musiała się gdzieś 
zatrzymać, gdzieś mieszkać. Internaty i bursy szkolne nie zawsze otwierano 
jednocześnie ze szkołami, a nawet wtedy, gdy już działały internaty, nie dla 
wszystkich uczniów znalazło się miejsce. Jak zwykle, z pomocą przyszli miesz-
kańcy. Mimo trudnych powojennych warunków mieszkaniowych przyjmowali 
uczniów na tzw. stancje za pieniądze, żywność, a nawet pomoc fizyczną w go-
spodarstwie domowym.   

Chór szkolny przy Państwowym Liceum 
Pedagogicznym, 1952 r. W środku, 

przed akordeonistą siedzi 
Mieczysław Frontczak, nauczyciel muzyki, 

założyciel i kierownik chóru szkolnego. 
Zbiory prywatne Marii Sęczkowskiej
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Dopiero po otrzymaniu w 1945 r. 
budynku szkół powszechnych przy 
ul. Solnej (dziś: Szkolnej) na potrzeby 
oświaty i po zwolnieniu budynku przy 
ul. Belwederskiej 23, reaktywowano 
internat Liceum Pedagogicznego (mo-
gło się to stać na początku 1946 r.). In-
ternat znajdował się wówczas w trudnej 
sytuacji tak ze względów lokalowych, 
jak i wyposażenia. Po wojnie cały kraj 
był zniszczony i zrujnowany. Podstawą 
działalności gospodarczej łęczyckiego 
internatu była 48-hektarowa resztówka 
majątku ziemskiego w Gledzianowie, 
gm. Witonia. Dochody z niej pocho-

dzące pozwoliły utrzymać internat oraz zabezpieczyć bezpłatne wyżywienie 
dla wszystkich uczniów szkoły. W 1949 r. szkoła utraciła gospodarstwo rolne 
w Gledzianowie. Za wyżywienie w internacie trzeba było płacić. Mniej zamożni 
otrzymywali stypendia, którymi opłacali pobyt.

W owym powojennym czasie problem stanowiła komunikacja, której w za-
sadzie – oprócz pociągów – nie było. Komunikacji autobusowej jako takiej 
w ogóle nie było, dlatego młodzież przybywała do szkół wozami konnymi 
z pościelą, tzn. pierzyną, poduszką i siennikiem wypchanym słomą. Ale to nie 
było ważne. Młodzież chciała się uczyć, chciała nadrobić stracony przez wojnę 
czas, a państwo jej to umożliwiało.

Fakt, że dzieci poszły do szkoły z pewnym zasobem wiedzy, zawdzięczały 
to swoim matkom, nie wszystkie bowiem mogły korzystać z tajnego nauczania.

Internat przy ul. Belwederskiej 23 
(dla dziewcząt) zaczął działać zasadni-
czo w 1946 roku (obecnie mieści się 
w nim przedszkole). Był to piętrowy 
budynek z poddaszem, podpiwniczo-
ny. Poddasze i pierwsze piętro od 
strony południowej zajmowali na-
uczyciele i wychowawcy, m.in. Zofia 
i Leopold Chrzanowscy – polonistka 
i nauczyciel muzyki. Dla młodzieży 
przeznaczono od strony północnej 5 
sal. Sale były przepełnione do granic 

możliwości. Zaraz po przyjeździe młodzież poznawała swoich wychowaw-
ców i regulamin pobytu w internacie oraz rozkład dnia, który przedstawiał 
się następująco: o godz. 6,00 – pobudka; następnie gimnastyka na dziedzińcu 
internatu w okresie jesiennym i wiosennym; powrót do sal (ubieranie się, mycie, 

Budynek internatu Liceum
Pedagogicznego w latach 1955-1960

przy ul. Belwederskiej 23;
obecnie Przedszkole nr 2.

Zdjęcie z 1967 r. Foto: Jan Gierliński. 
Zasoby Muzeum w Łęczycy 

Pożegnanie
wychowawcy Nasiłowskiego, 1951 r.
Zbiory prywatne Marii Sęczkowskiej
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przygotowanie do pójścia do szkoły). Jadalnia, która znajdowała się na parterze 
od strony południowej, nie mieściła wszystkich wychowanków internatu, więc 
śniadanie odbywało się na 2 zmiany, począwszy od godziny 7.00. Wyżywienie 
było bardzo skromne.

Dziewczęta mieszkające w internacie były zobowiązane do pomocy w kuchni 
podczas tzw. dyżurów, które codziennie pełniła inna grupa. Dyżurne przede 
wszystkim pomagały przygotowywać posiłki: na śniadanie kroiły chleb (rzadko 
był świeży), smarowały masłem, marmoladą, rozkładały naczynia i dzbanki 
z kawą. „Dla swojej sali” smarowało się grubiej, co było przyczyną nieporo-
zumień. Dyżurne były także zwalniane z lekcji do pomocy kucharkom przy 
przygotowaniu obiadu. Obierały kartofle, nakrywały do stołu, nosiły posiłki 
(kuchnia mieściła się w piwnicy), myły naczynia, sprzątały salę jadalną. Między 
posiłkami było kilka godzin przerwy: śniadanie o 7 z minutami, obiad o godzinie 
14 z minutami, zdarzało się, że na ostatnich lekcjach ściskaliśmy brzuchy, żeby 
nie burczało, bo drugiego śniadania nie przewidziano, a z pieniędzmi, z tzw. 
kieszonkowym, było krucho. Rodzice po wojnie też byli biedni. Jeżeli któraś 
z dziewcząt dostała paczkę żywnościową z domu, to było święto, bo dzieliła 
się najczęściej z innymi.

Po obiedzie mieliśmy czas wolny do godz. 16,00. Następnie udawaliśmy się 
do budynku szkolnego, gdzie w klasach szkolnych odrabialiśmy lekcje (w sa-
lach internatu nie było warunków). Mimo że nikt nas nie pilnował (w pokoju 
nauczycielskim dyżurował jeden wychowawca), panowała cisza i spokój sprzy-
jające nauce. Byliśmy świadomi swoich braków, dlatego docenialiśmy naukę. 
Podręczników – w zasadzie – nie było, a książki z lektury czytaliśmy w grupie 
głośno. Pomagaliśmy też sobie wzajemnie w nauce matematyki. Zdarzały się 
antyspołeczne wyjątki, ale nie cieszyły się sympatią. Przed 19-tą wracaliśmy 
do internatu, o godzinie 22,00 była cisza nocna.

Po kolacji często zbieraliśmy się w sali jadalnej, która wtedy na ten czas 
pełniła rolę świetlicy, aby wspólnie z wychowawczynią porozmawiać na tematy 
higieny osobistej i w ogóle na tzw. szkolne tematy, o dorastaniu i dorosłości. 
Dyskutowaliśmy także na temat oglądanych filmów (najczęściej radzieckich). 
Zdawaliśmy sprawozdania dotyczące współzawodnictwa w utrzymaniu czystości 
w salach sypialnych.

Nieodzownie będzie wspomnieć o pomieszczeniu, które pełniło funkcję 
łazienki, chociaż trudno owo pomieszczenie tak nazwać. Nasza „łazienka” 
mieściła się w piwnicy. Było tam nieprzyjemnie, obskurnie, woda do mycia 
zimna. Jedynie w sobotę rozpalano w piecu i wtedy najczęściej dziewczęta 
myły głowy. Raz w tygodniu mogliśmy skorzystać z łaźni miejskiej (za opłatą).

Odrębny problem stanowiła ubikacja, oddalona jakieś 20-30 m od głównego 
budynku, z potwornym wnętrzem i zapachem. Wyjście do ubikacji, zwłaszcza 
w nocy, było strasznym przeżyciem pod każdym względem…

Wielkim przeżyciem dla nas była rozłąka z domem rodzinnym.  Tę rozłąkę 
starali się nam jakoś wynagrodzić wychowawcy, zwłaszcza p. Zofia Chrza-
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nowska, która nas rozumiała i otaczała matczyną opieką. Pomagała jej w tym, 
będąca wtedy uczennicą, Zosia Kołodziejska (Kruszelnicka). W innej 
sytuacji byli mieszkający na stancjach – mogli wyjeżdżać do domu, kiedy 
chcieli, chociaż i tam byli objęci swoistą opieką czy kontrolą wychowawczą. 

Z perspektywy lat oceniam, że byliśmy pokoleniem o słabszej konstrukcji 
psychicznej. Tak niedawno skończyła się wojna, która wywarła swoje piętno. 
Wielu z naszych rodziców wróciło dopiero niedawno z wojennej tułaczki 
(niewola, przymusowe roboty, wysiedlenia), a zgodnie z regulaminem in-
ternatu mogliśmy tylko raz w miesiącu wyjechać do domu. Z czasem się 
to zmieniło.

Internat przy ul. Belwederskiej 23 działał do 1955 r. Należy jednak obiek-
tywnie stwierdzić, że warunki pobytu w internacie w latach 1945- 1955 były 
surowe i siermiężne, ale my, uczniowie cieszyliśmy się, że mieliśmy gdzie 
mieszkać, że mogliśmy się uczyć, że nie było znienawidzonego wroga, który 
na naszych oczach znieważał nasze matki i ojców, a najważniejsze, że ustąpił 
ten potworny strach, który mieliśmy w sobie, który nas paraliżował, powodując 
różnego rodzaju fobie i kompleksy.

Stanisława Konarzewska

Działalność PTTK
w Szkole Podstawowej nr 3 w Łęczycy

 
Jednym z najstarszych stowarzyszeń skupia-

jących turystów i krajoznawców jest Polskie To-
warzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK), 
które od początku rozwijało i upowszechniało 
krajoznawstwo i turystykę kwalifikowaną we 
wszystkich jej formach. Najbardziej popularne 
dyscypliny to turystyka górska, piesza, rowerowa, 
motorowa, kajakowa, żeglarska i narciarska.

Towarzystwo wypracowało i upowszechniło 
krajoznawczy program związany z poznaniem oj-
czyzny, ochroną przyrody, krajobrazu, zabytków. 
Stworzyło trasy wędrówek, schroniska PTSM oraz 
system odznak turystyki kwalifikowanej.

Na Ziemi Łęczyckiej istniało Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, a po roku 
1950 roku PTTK, ale największy okres działalności przypada na lata siedem-
dziesiąte i osiemdziesiąte ubiegłego wieku.

W Szkole Podstawowej nr 3 w Łęczycy pierwsze koło SKKT prowadziły 

Harcerskie logo Szkolnego 
Koła PTTK. Zasoby Szkoły 

Podstawowej nr 3 w Łęczycy
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Mirosława Gładczak i Janina Krzesińska. Ich działalność ograniczała się do 
poznania regionu i Łęczycy. 

W 1974 r. drugie koło SKKT założyła Krystyna Szymańska i prowadziła 
je do odejścia na emeryturę. 

Rozkwit turystyki w SP 3 rozpoczął się w 1976 r. Po obozie wędrownym 
i zdobyciu pierwszych odznak turystyki kwalifikowanej wzrosło zaintereso-

wanie turystyką, dominowała zdrowa 
rywalizacja i chęć poznania kraju 
rodzinnego. 3 maja 1976 r. Barbara 
Wojtczak, nauczycielka wychowania 
fizycznego, zamiłowana turystka, któ-
ra swoim zapałem i zaangażowaniem 
wciągnęła do pracy wielu nauczycieli, 
powołała w szkole Koło „Chodaki”, 
które prowadziła do 1982 r. Od 12 
maja 1976 r. rozpoczęto prowadzenie 
Kroniki Koła. W czasach świetności 
Koło liczyło 294 członków. 

Rajdy, wycieczki, obozy wędrow-
ne miały na celu poznawanie piękna 
i historii naszego kraju. Uczyły współ-
życia w grupie i odpowiedzialności za 
grupę. Dawały możliwość poznania 
ciekawych ludzi, no i oczywiście, zdo-
bycia odznak. Od września 1982 r. do 
czerwca 1991 r. Koło prowadziła Sta-
nisława Konarzewska. Koło liczyło 
wówczas 126 członków. Do pracy na 
rzecz turystyki przyłączyły się Anna 
Pałasz, Barbara Łagodowska, Maria 
Grobelna, Zofia Kruszelnicka, Ma-
ria Jakubowska, Helena Jakubow-
ska, Stanisława Bartosik, Andrzej 
Bartczak, Henryk Stokwiszewski.

Braliśmy udział w rajdach or-
ganizowanych przez Oddział Łę-
czyca, ale także przez inne – Płock, 
Łąck, Pułtusk, Ostrów Wielkopolski, 
Karpacz, Duszniki, Bielsko-Biała, 
Poddębice, Gostynin, Piotrków Try-
bunalski, Golub-Dobrzyń, Pabianice, 
Łódź. Odbyliśmy 5 rajdów górskich 
i 8 obozów wędrownych po Sudetach 

Łąck i jaskinia Raj, 1977 r. Zasoby Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Łęczycy

Topienie marzanny, 1977 r. Zasoby Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Łęczycy

Obóz wędrowny
„Szlakiem Wału Pomorskiego”,

skansen bojowy w Zdbicach, 1990 r.
Zasoby Szkoły Podstawowej nr 3

w Łęczycy
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i Górach Świętokrzyskich, zdobywając odznaki górskie. Obozy i rajdy prowa-
dziła Barbara Wojtczak, odbywały się każdego roku na zmiennych trasach: 
Chęciny-Kielce-jaskinia Raj; Kudowa-Śnieżnik-Kłodzko; Jelenia Góra-Szrenica; 
Kraków-Bochnia-Limanowa; Strzelin-Kudowa; Ustronie-Bielsko-Żywiec; 
Kłodzko-Lądek-Kudowa; Sędziszów-Karpacz-Jelenia Góra.

Rajdy nizinne były cykliczne i we wszystkich braliśmy udział wielokrotnie, 
zdobywając nagrody za najliczniejsze uczestnictwo: Zimowy Rajd – Łęczyca; 
Powitanie Wiosny – Łęczyca; Prima Aprillis – Gostynin; Topienie Marzanny 
– Piotrków Trybunalski; Dzień Zwycięstwa, Rajd Wyzwolenia – Łódź – Rad-
ogoszcz; Polska Jesień – Grotniki; Szlakiem M. Konopnickiej; Rajd Małacho-
wianki „Ciżemka 83” – Płock; Rajd Nadwiślański – Zwoleń, Puławy, Kazimierz; 
Szlakiem Orlich Gniazd – Podlesie; Pieczonego Ziemniaka – Płock; Szlakiem 
Walk nad Bzurą – Łęczyca; Rajd do Środka Polski – Piątek i inne.

Oprócz rajdów kwalifikowanych, odbywaliśmy bardzo wiele wycieczek 
jedno- lub wielodniowych, np. Kraków-Wieliczka-Oświęcim; Płock; Biskupin-
-Gniezno; Warszawa; Sochaczew-Żelazowa Wola; Toruń-Malbork; Toruń- Cie-
chocinek; Tomaszów-Spała-Niebieskie Źródła; Wrocław; Bielsko-Chorzów; 
Chełmno-Września; Poddębice-Uniejów-Bronów; Szklana Huta-św. Krzyż- 
Nowa Słupia; Chęciny- Kielce-Oblęgorek i wiele innych.

Obozy wędrowne nizinne, które prowadziła Stanisława Konarzewska, to: 
szlakiem Tadeusza Kościuszki (Kraków-Niedźwiedź-Ojców); szlakiem Wojska 
Polskiego (Dorohusk-Lublin-Kazimierz-Puławy); szlakiem Wału Pomorskie-
go x 2 (Śmiardowo-Wałcz); szlakiem polskich wysp (Świnoujście-Wolin); 
rzekami rezerwatów przyrody (Pasłęk-Frombork-Malbork); szlakiem Jana 
Kochanowskiego (Radom-Zwoleń-Czarnolas-Warszawa); szlakiem renesanso-
wych zabytków x 2 (Rzeszów-Łańcut-Krasiczyn-Przemyśl); przez Pojezierze 
Ostródzko-Iławskie (Ostróda-Molza-Tynwałd-Iława); Szlakiem Piastowskim 
(Gniezno-Września-Poznań); Wybrzeże Polskie (Szczecin-Dziwnów-Pobie-
rowo-Pustkowo). 

Ponadto organizowano obozy wędrowne po Ziemi Płockiej, które prowadzi-
ła Stanisława Bartosik, Krystyna Szymańska, Helena Jakubowska, Zofia 
Kruszelnicka. Zdobywaliśmy oznaki popularne, brązowe, srebrne i złote oraz 
60 górskich. (168 pop., 111 brązowych, 7 srebrnych, 1 złota). Braliśmy udział 
w turniejach turystycznych. W 1979 r. zwyciężyliśmy w Płocku i braliśmy udział 
w Ogólnopolskim Turnieju w Chorzowie. Nasz klub reprezentowały: Monika 
Łuczak, Danuta Góralska, Bogumiła Stefaniak. W 1980 r. ponownie byliśmy 
najlepsi w województwie i podczas Ogólnopolskiego Turnieju nasza kronika 
zajęła I miejsce w Polsce. Nasi reprezentanci to: Monika Radoszewska, Wojtek 
Andrzejczak i Jarek Komasiak.

W XII Ogólnopolskim Turnieju Krajoznawczo-Turystycznym za całokształt 
działalności Klub zdobył I miejsce. Każdego roku braliśmy udział w turnieju 
wojewódzkim, ale zawsze bieg na orientację zaniżał nasz wynik. Dopiero 
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w 1990 roku. Tomek Olejniczak, Arek Piskorski i Krzysztof Mierczyński 
zdobyli II miejsce.

W latach 1985-1989 braliśmy udział w konkursach recytatorskich podczas 
przeglądów poezji organizowanych przez Oddział PTTK w Łęczycy: Piękno 
Gór; Wody Polskie (Andrzej Szlęk zajął I miejsce); Mazowsze (Sylwia Ba-
nasiak zajęła I miejsce); Piękna Nasza Polska Cała (wyróżnienie); Krajobraz 
Tęczą Malowany. 

Braliśmy udział w konkursach Łęczyca w 40-leciu PRL, organizowanych 
przez Oddział PTTK pod przewodni-
ctwem p. Janiny Rębalskiej. Nasza 
drużyna- Konrad Florczak, Robert 
Pietrzak, Ryszard Posyłek i Jarek 
Szatan – zajęła I miejsce, a w elimi-
nacjach indywidualnych K. Florczak 
był bezkonkurencyjny, na 50 punktów 
możliwych zdobył aż 49. W 1985 r. 
i 1987 r. zorganizowano wystawy 
naszego dorobku, które cieszyły się 
wielkim zainteresowaniem. W 1987 
roku z okazji Światowego Tygo-
dnia Turystyki odbył się konkurs pod 
hasłem „720-lecie praw miejskich 
Łęczycy”. Nasi członkowie to: Radek 
Kowalski (zajął II miejsce), Jarek 
Koperkiewicz (zajął IV miejsce), Filip 
Olejniczak (zajął IX miejsce). Drużyna 
zespołowo zdobyła II miejsce. W kon-

kursie ,,Płock – Stolica Województwa’’ nasza reprezentacja w składzie: Robert 
Korpacki, Marcin Mielecki, Tomek Olejniczak i Marcin Szczech zdobyła 
II miejsce, a opiekunki szkolnego Koła – Stanisława Konarzewska i Krystyna 
Szymańska – otrzymały odznaczenie „Zasłużony Działacz Turystyki”. 

Równolegle do działań SKKT ,, Chodaki”, pracowało koło pod kierunkiem 
p. Krystyny Szymańskiej. Członkowie tego koła wraz z opiekunką brali udział 
w tych samych rajdach. 

Nie tylko w Szkole Podstawowej nr 3 rozwijała się turystyka, w Szkole 
Podstawowej nr 1 organizację prowadziła Stanisława Motyl, a w Szkole Pod-
stawowej nr 2 p. Maria Halina Steńko, której członkowie zmuszali nas do 
pełnej mobilizacji, bo także działali bardzo prężnie.

Tradycje turystyczne w Szkole Podstawowej nr 3 nie zanikły. Uczniowie 
biorą nadal udział w licznych rajdach i imprezach, kształcąc swój charakter, 
poznając przy tym piękno naszej Ziemi Łęczyckiej i Ojczyzny.

Odznaczeni odznaką „Zasłużony Działacz 
Turystyki”,  Szkoła Podstawowa nr 3, 

1985 r. O lewej:  przedstawiciel Zarządu 
Głównego PTTK z Warszawy (b.d.), 

Stanisława Konarzewska,
Krystyna Szymańska, Alicja Łosińska, 

Przemysław Marynowski,
Ryszarda Szafińska, Jacek Ziółkowski, 

Włodzimierz Szafiński.
Zasoby Szkoły Podstawowej nr 3 w Łęczycy
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Małgorzata Tejchman

Szkoła Muzyczna w Łęczycy
Na podstawie decyzji Dyrektora 

Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu 
Wojewódzkiego w Płocku, p. Ro-
mualda Dobrzenieckiego, z dniem 1 
października 1987 r. została otwarta 
Filia Państwowej Szkoły Muzycznej 
I i II stopnia im. Karola Kurpińskie-
go w Kutnie z siedzibą w Łęczycy. 
Inicjatywę utworzenia tej placówki 
podjął się ówczesny dyrektor Szkoły 
Muzycznej p. Włodzimierz Pikała 
wraz z władzami miasta Łęczyca i p. 
Lidią Jodłowską, dyrektorem LO, któ-
ra użyczyła sali lekcyjnej na potrzeby 
Szkoły Muzycznej w Łęczycy. 

W roku 1987/1988 szkoła rozpo-
częła kształcenie uczniów w: I klasie 
działu dziecięcego (fortepian, akor-
deon), I klasie działu młodzieżowego 
(fortepian, akordeon, gitara, flet) i II 
klasie działu młodzieżowego (forte-
pian, akordeon, gitara, flet). Początki 
nie były łatwe. Wprawdzie dyrekcja 
Liceum Ogólnokształcącego była 
bardzo gościnna, ale sam budynek, 
przystosowany do nauczania w dużych 
grupach, nie stwarzał klimatu do nauki 
muzyki i kameralnego nastroju. Jednak 
zaangażowanie wszystkich zaintereso-

wanych: władz miasta, nauczycieli, rodziców i także uczniów pozwoliło pokonać 
pierwsze trudności. 

W latach następnych zostały zatwierdzone coroczne projekty organizacji 
szkoły według ustawy z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wy-
chowania.

Z dniem 1 września 1992 r. została zawarta umowa pomiędzy miastem Łęczy-
ca reprezentowanym przez Zarząd Miasta Łęczyca (w imieniu którego działali 
mgr inż. Andrzej Masiarek – burmistrz oraz mgr Elżbieta Bernasiak zastępca 
burmistrza), a Skarbem Państwa (reprezentowanym przez Centrum Edukacji 
Artystycznej w Warszawie), w imieniu którego działali mgr Włodzimierz 

Uroczyste otwarcie Szkoły Muzycznej
w siedzibie Liceum Ogólnokształcącego

przy ul. Marii Konopnickiej 13.
Pasowanie na ucznia. Rok 1987. 

Zasoby Szkoły Muzycznej w Łęczycy

Budynek Filii Państwowej Szkoły Muzycznej 
I i II stopnia im. Karola Kurpińskiego

w Kutnie z siedzibą w Łęczycy,
ul. Kaliska 46. Widok obecny. 

Zasoby Szkoły Muzycznej w Łęczycy
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Pikała – dyr. PSM w Kutnie i mgr Mał-
gorzata Irlik-Tejchman – kierownik. 

Filia Łęczyca na podstawie umowy 
otrzymała nieodpłatnie w użytkowanie 
nieruchomość położoną w Łęczycy 
przy ulicy Buczka 46 (obecnie Kali-
ska), przedwojenny budynek łęczyckiej 
ochronki-sierocińca. Stan techniczny 
zarówno budynku, jak i jego otocze-
nia był bardzo zły. Wymagał wielu 
zabiegów remontowych. Szkoła miała 
ponosić koszty i świadczenia związane 
z eksploatacją.

Małymi krokami, przy bardzo du-
żym wysiłku finansowym, ale przede 
wszystkim ogromnym wsparciu ludzi, 
szkoła posiada obecnie odpowiednie 
klasy, salę koncertową i pięknie za-
gospodarowany ogród, pod nadzorem 
i z pomocą inż. Piotra Jabłońskiego, 
a także pracowników obsługi szko-
ły i uczniów. Od tego czasu Szkoła 
Muzyczna stała się odpowiednim, 
autentycznym i pięknym miejscem dla 
rozwoju edukacji muzycznej, a także 
miejscem kulturotwórczym na rzecz 
środowiska i regionu.

Zakres kształcenia dzieci i mło-
dzieży sukcesywnie poszerzał się o przyrost liczb specjalności instrumental-
nych. Obecnie funkcjonuje 6–letni dział dziecięcy, 4–letni dział młodzieżowy 
w zakresie gry na następujących instrumentach: fortepian, akordeon, skrzypce, 
wiolonczela, gitara, flet poprzeczny, klarnet, trąbka, perkusja.

Władze szkoły i kadra pedagogiczna dbają o poziom kształcenia i wycho-
dzą naprzeciw potrzebom mieszkańców miasta i regionu, współpracując ze 
strukturami samorządowymi oraz innymi organizacjami i placówkami. Są to 
m.in.: Urząd Miasta Łęczyca, Starostwo Powiatowe w Łęczycy, Urząd Gminy 
Łęczyca, Dom Kultury w Łęczycy, Muzeum w Łęczycy, parafia św. Andrzeja 
Apostoła, Towarzystwo Miłośników Ziemi Łęczyckiej, Towarzystwo Naukowe 
Płockie Oddział w Łęczycy. Owocem tej współpracy są znaczące wydarzenia 
muzyczne w sali koncertowej i poza nią. Gościli tu m.in.: amerykański pianista 
japońskiego pochodzenia John Nakamatsu – uczestnik XIII Międzynarodo-
wego Koncertu Pianistycznego im. F. Chopina w Warszawie; Polskie Duo 
Skrzypcowe Ryszard Osmoliński, Jolanta Siry-Osmolińska; Monika Rosca, 

Rok 1992. Inauguracja roku szkolnego
w nowym budynku przy ul. Buczka 46 

(dziś: Kaliskiej). Kwiaty odbiera kierownik 
filii mgr Małgorzata Irlik-Tejchman. 
Zasoby Szkoły Muzycznej w Łęczycy

Koncert w Szkole Muzycznej
w wykonaniu Johna Nakamatsu, 

amerykańskiego pianisty. 
Zasoby Szkoły Muzycznej w Łęczycy
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pianistka, znana także z filmowej roli 
Nel „W pustyni i w puszczy”; prof. 
Akademii Muzycznej w Łodzi Miro-
sław Pietkiewicz – organista koncer-
tował w klasztorze oo. Bernardynów; 
„The Wieniawski String Quartet”; 
„Polish Kamerata Orkiestra” Ryszarda 
Osmolińskiego; studenci Akademii 
Muzycznej im. G.K. Bacewiczów 
w Łodzi; uczniowie szkół muzycznych 
z regionu.

Uczniowie szkoły łęczyckiej biorą 
udział w okazjonalnych rocznicowych 
i świątecznych koncertach w miejskim 
Ratuszu, Urzędzie Miasta, na Zamku 
Królewskim, w Bibliotece Miejskiej i  
Powiatowej w Łęczycy, Spółdzielni 
Inwalidów Tęcza, Środowiskowym 
Domu Pomocy i innych. Kadrę pe-
dagogiczną stanowią nauczyciele 
różnych specjalności: instrumentaliści 
i teoretycy. Z edukacji korzystają dzieci 
i młodzież z Łęczycy i terenu powiatu. 
Rocznie jest to ok. 100 uczniów. Łącz-
nie do roku 2013 szkołę opuściło 221 
absolwentów, z czego 27 ukończyło 

II stopień Szkoły Muzycznej w Kutnie, a 7 ukończyło Akademię Muzyczną 
w Łodzi.

Absolwenci Akademii Muzycznej to: Marcin Stańczyk – obecnie kompo-
zytor muzyki współczesnej oraz wykładowca AM w Łodzi, odnoszący sukcesy 
w kraju i za granicą, uhonorowany wieloma nagrodami; Piotr Flis – flecista, 
obecnie grający w Orkiestrze Reprezentacyjnej Wojska Polskiego im. Generała 
Józefa Wybickiego w Warszawie, jest także studentem Akademii Muzycznej 
w Warszawie na wydziale dyrygentury, a także: Dorota Kuleta, Justyna Ku-
biak, Beata Aleksandrzak, Patrycja Kuś, Beata Pielesiak.

W roku 2012 Szkoła Muzyczna obchodziła jubileusz 25-lecia istnienia. Uro-
czystość przyciągnęła wielu sympatyków muzyki, absolwentów, przedstawicieli 
władz miasta i powiatu. 

Rok później młodzież szkoły wystąpiła w pięknym koncercie upamiętniają-
cym 150. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Tam, gdzie nutą i pieśnią 
jest mowa o Ojczyźnie, tam nie brakuje nigdy naszej młodzieży, z czego jestem 
bardzo dumna.

Koncert w Szkole Muzycznej w wykonaniu 
Moniki Rosci, polskiej pianistki. 

Zasoby Szkoły Muzycznej w Łęczycy

„Rota” Marii Konopnickiej w wykonaniu 
chóru PSM w Domu Kultury podczas 

obchodów 150-lecia wybuchu 
Powstania 1863 r.

Zasoby Muzeum w Łęczycy



90

Szkolne Koło Miłośników Ziemi Łęczyckiej

Nasza szkoła dawniej i dziś 
Historia naszej szkoły, dziś Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łęczycy, jest ściśle powiązana z kopalnią 
rudy żelaza w naszym mieście, a ta z kolei z najsławniejszym mieszkańcem Łę-
czycy – diabłem Borutą o szlacheckim rodowodzie. Reasumując – w powstaniu 
naszej szkoły maczał palce sam Boruta. A było to tak:

Jeden kowal pod Łęczycą miał córkę Hanię. Spodobała się ona diabłu 
Borucie, który zapragnął mieć ją za żonę. Powiedział o tym kowalowi. A ten 

mówi: – Dobrze, dam ci moją córkę 
za żonę, ale jak mi nanosisz tu dużo 
żelaza do kuźni, żeby mi do końca życia 
wystarczyło. 

Diabeł się zgodził. Znosił i znosił 
żelazo, aż przed kuźnią urosła duża 
góra. Kowal jednak wcale nie myślał 
oddawać swojej córki Borucie. Kiedy 
się wreszcie diabeł o nią upomniał, 
kowal powiedział, że mu nie da Hanki. 
Rozzłoszczony Boruta przeklął diabel-
sko i wtedy całe żelazo przed kuźnią 
zapadło się pod ziemię i od tego czasu 
w Łęczycy jest ruda żelaza21.

W latach 1951-1954 odkryto złoża 
rudy żelaza w Łęczycy, myślimy, że to 
te, które ze złości ukrył przed łęczyca-
nami Boruta!... W 1954 r. Przedsiębior-
stwo Budowy Kopalń w Częstochowie 
rozpoczęło budowę kopalń w Łęczycy, 

a w 1955 r. utworzono Zasadniczą Szkołę Górniczą w Łęczycy, która – po wielu 
przemianowaniach – obecnie nosi nazwę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ale o tym opowiedział nam p. Henryk 
Wójcik. Pokażemy więc Państwu zachowane w kronice szkolnej zdjęcia z hi-
storii naszej szkoły, które – jak wieść niesie – zastępują ponoć tysiące słów…

W prezentacji dorobku szkoły pomagały nam nasze nauczycielki – pani wice-
dyrektor Beata Prokop i Monika Borkowska, historyk, opiekunka Szkolnego 
Koła Miłośników ZŁ. Dziękujemy.

21 Bronisław Markiewicz, Skąd się wzięła w Łęczycy ruda żelaza [w:] Wiktoryn Grąbczew-
ski, Diabeł polski w rzeźbie i legendzie, Warszawa 1990, s. 117.

Nasi koledzy w strojach galowych 
przed budynkiem

Technikum Górnictwa Rud,
lata 60. XX w. 

Zasoby ZSP nr 1 w Łęczycy
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Uczniowie przed szkołą – lata 50. XX w.
Zasoby ZSP nr 1 w Łęczycy

Akademia szkolna. Lata 70. XX w.
Poczty sztandarowe w strojach galowych. 

Zasoby ZSP nr 1 w Łęczycy

Akademia szkolna. Poczty sztandarowe w strojach galowych. 
Zasoby ZSP nr 1 w Łęczycy
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Pierwszomajowe obchody Święta Pracy, 1960 r.
Zasoby ZSP nr 1 w Łęczycy

Obóz szkolny w Niemieckiej Republice Demokratycznej. 
Zasoby ZSP nr 1 w Łęczycy

Przyrzeczenie harcerskie. Zasoby ZSP nr 1 w Łęczycy
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Moja szkoła, moi nauczyciele…

Wystawa materiałów archiwalnych 
z zasobu Archiwum Państwowego w Płocku 

Oddział w Łęczycy
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Jolanta Górska-Sieradzka

Katalog wystawy
5 grudnia 2013 r. – 31 grudnia 2014 r.

1. Wykaz szkół miejskich w Łęczycy, 1915 r. (APP OŁ, Akta miasta Łęczycy, 
sygn. 170, k. 7).

1a. Ciąg dalszy wykazu szkół miejskich w Łęczycy, 1915 r. (APP OŁ, Akta 
miasta Łęczycy, sygn. 170, k. 8).

2.  Wykaz nauczycieli szkół miejskich w Łęczycy, 1915 r. (APP OŁ, Akta 
miasta Łęczycy, sygn. 170, k. 9).

2a.  Ciąg dalszy wykazu nauczycieli szkół miejskich w Łęczycy, 1915 r. (APP 
OŁ, Akta miasta Łęczycy, sygn. 170, k. 10).

3.  Pismo Inspektora Szkolnego Okręgu Kutnowskiego w sprawie zwolnienia 
na własne żądanie nauczyciela Miejskiej Szkoły Żydowskiej w Łęczycy, p. 
Wolfa Eychnera, 1917 r. (APP OŁ, Akta miasta Łęczycy, sygn. 171, s. 1).

4.  Sprawozdanie do Magistratu m. Łęczycy. Wykaz szkół w Łęczycy, 1918 r. 
(APP OŁ, Akta miasta Łęczycy, sygn. 170, k. 17).

5.  Pismo do pana Pilarskiego w sprawie Szkoły Ewangelickiej, 1918 r. (APP 
OŁ, Akta miasta Łęczycy, sygn. 170, k.17).

6.  Pismo kierownika Publicznej Szkoły Powszechnej nr 4 (z pieczęcią: Ży-
dowska Szkoła Elementarna) do Magistratu m. Łęczycy z prośbą o pomoc 
przy poprawieniu stanu oświetlenia klas, 1920 r. (APP OŁ, Akta miasta 
Łęczycy, sygn. 170, k. 20).

7.  Sejmik Powiatowy przeznacza kwotę 400.000 mk. na wpisy dla niezamoż-
nych uczniów uczęszczających do Szkoły Realnej im. Adama Mickiewi-
cza w Łęczycy, 1920 r. (APP OŁ, Powiatowa Rada i Wydział Powiatowy 
w Łęczycy, sygn. 1, k. 19).   

8.  Statut podatku na budowę szkół powszechnych w Łęczycy, 1922 r. (APP 
OŁ, Akta miasta Łęczycy, sygn. 192, k. 69).

9.  Pismo do Wydziału Powiatowego w sprawie zabezpieczenia lokali dla szkół 
powszechnych, 1922 r. (APP OŁ, Akta miasta Łęczycy, sygn. 192, k.72).

10.  Udzielanie zasiłków członkom Akademickiego Koła Ziemi Łęczyckiej, 
1924 r. (APP OŁ, Akta miasta Łęczycy, sygn. 173, k. 177).

11.  Dyplom Włodzimierza Ratajewskiego uprawniający do nauczania w szko-
łach średnich i seminariach, wydany przez Ministerstwo Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego, 1925 r. (Zasoby TMZŁ).
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12.  Podjęcie starań o przemianowanie Szkoły Realnej w Łęczycy na Gimna-
zjum Humanistyczne i połączenie z Żeńskim Gimnazjum w jedną uczelnię 
koedukacyjną, 1926 r. (APP OŁ, Powiatowa Rada i Wydział Powiatowy 
w Łęczycy, sygn. 4, k. 196).

13. „Szkolnictwo Polskie w Hołdzie Narodowi Amerykańskiemu na Pamiątkę 
150-lecia Niepodległości Stanów Zjednoczonych”. Pismo gratulacyjne 
złożone w dniu 12 maja 1926 roku przez uczniów i nauczycieli 8-klasowej  
Szkoły Realnej w Łęczycy im. Adama Mickiewicza w Łęczycy. (http://
memory.loc.gov/cgi-bin/ampage).

14. Pismo Zarządu Łęczyckiego Towarzystwa Oświatowego w Łęczycy do-
tyczące Gimnazjum w Łęczycy, 1932 r. (APP OŁ, Akta miasta Łęczycy, 
sygn. 182, k. 3).

15. Prośba Zarządu Łęczyckiego Towarzystwa Oświatowego w Łęczycy 
o umorzenie zaległych składek i opłat ubezpieczeniowych należących do 
Gimnazjum Koedukacyjnego im. Adama Mickiewicza w Łęczycy, 1934 r. 
(APP OŁ, Akta miasta Łęczycy, sygn. 181, k. 118).

16. Decyzja Magistratu z dn. 18 grudnia 1937 r. do Zarządu Miasta w Łęczycy  
o przemianowanie Szkoły Powszechnej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsud-
skiego na Publiczną Szkołę Powszechną stopnia III. Pismo podpisane przez 
inspektora szkolnego H. Ochędalskiego. (APP OŁ, Akta miasta Łęczycy, 
sygn. 170, k. 85).

17. Wykaz klasyfikacyjny ucz. kl. III b 7-kl. Publicznej Szkoły Powszechnej nr 
2 im. Królowej Jadwigi w Łęczycy, 1937/1938. (APP OŁ, Publiczna Szkoła 
Powszechna nr 2 im. Królowej Jadwigi w Łęczycy, sygn. 1, s. 1).

18. Dziennik klasy IV b Publicznej Szkoły Powszechnej nr 2 im. Królowej 
Jadwigi w Łęczycy, 1938/1939. (APP OŁ, Publiczna Szkoła Powszechna 
nr 2 im. Królowej Jadwigi w Łęczycy, sygn. 9, s. 24).

19. Skorowidz uczniów Państwowego Koedukacyjnego Gimnazjum i Liceum 
w Łęczycy, 1944-1956. (APP OŁ, I Liceum Ogólnokształcące im. Kazi-
mierza Wielkiego w Łęczycy, sygn. 32, k. 80). 

20. Protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej Państwowego Liceum i Gim-
nazjum im. Grzegorza Piramowicza w Łęczycy, 1945 r. (APP OŁ, I Liceum 
Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy, sygn. 1, k. 3).

21. Widok frontowy budynku Państwowego Gimnazjum i Liceum w Łęczycy, 
1945 r. (APP OŁ, Liceum Pedagogiczne im. Grzegorza Piramowicza w Łę-
czycy, sygn. 284).

22. Złota Księga Liceum Pedagogicznego w Łęczycy, 1947-1948. (APP OŁ, 
Liceum Pedagogiczne im. Grzegorza Piramowicza w Łęczycy, sygn. 285).

23. Wykaz uczniów Technikum Górnictwa Rud i Zasadniczej Szkoły Górniczej 
w Łęczycy, 1968/1969. (APP OŁ, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Łęczycy, sygn. 28, k. 65).

24. Kroniki, bd. (Zasoby Szkoły Podstawowej nr 3).
25. Kroniki, bd. (Zasoby Szkoły Podstawowej nr 4).
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26. Kroniki, bd. (Zasoby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łęczycy).  
27. Kroniki, bd. (Zasoby I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wiel-

kiego w Łęczycy).
28. Seminarium Nauczycielskie przy ul. Targowej (dziś: Al. Jana Pawła II), 

1902 r. Reprodukcja pocztówki czarno-białej. (Zasoby Muzeum w Łęczycy, 
MŁ H-1606).

29. Budynek Szkoły Miejskiej w Łęczycy przy ul. Al. Jana Pawła II 13. Rok 
1904. Reprodukcja pocztówki czarno-białej. (Zasoby Muzeum w Łęczycy, 
MŁ H-1592). Patrz. s.10.  

30. Szkoła Ćwiczeń. Reprodukcja fotografii czarno-białej. Foto: Jan Gierliński, 
1967 r. (Zasoby Muzeum w Łęczycy, MŁ H-1136). Patrz s. 51.

31. Szkoła Realna, pierwsza prywatna, polska szkoła w Łęczycy założona 
w 1906 r., ul. Ozorkowskie Przedmieście 9. Reprodukcja fotografii czarno-

 -białej. (Zbiory prywatne rodziny Ratajewskich). Patrz s. 15.
32. Świadectwo (patent) ukończenia pensji żeńskiej przez uczennicę Helenę 

Rydlewską w 1906 r. Reprodukcja fotografii czarno-białej. (Zasoby Muzeum 
w Łęczycy, MŁ H – 1365). Patrz s. 14.

33. Budynek Pensji Wyższej Żeńskiej Ludwiki Karniewskiej przy ul. Targowej, 
1911 r. Reprodukcja pocztówki czarno-białej. (Zasoby Muzeum w Łęczycy). 
Patrz s. 14.

34. Biblioteka Polskiej Macierzy Szkolnej w Łęczycy, prowadzona społecznie. 
Za stołem od lewej: Stefan Kulesza, nauczyciel, inż. Franciszek Obrębski, 
nauczyciel chemii w Szkole Realnej, Włodzimierz Ratajewski, dyrektor 
Szkoły Realnej, 1913 r. Reprodukcja fotografii czarno-białej. (Zbiory pry-
watne rodziny Ratajewskich).

35. Uczniowie i nauczyciele 6-klasowej Szkoły Realnej z dyrektorem ks. Anto-
nim Żydanowiczem, 1918 r. Reprodukcja fotografii czarno-białej. (Zasoby 
Muzeum w Łęczycy, MŁ H-1184).

36. 4-klasowa szkoła dla dzieci z rodzin ewangelickich przy ul. Ozorkowskiej, 
lata 20-te XX w. Reprodukcja fotografii czarno-białej. (Zasoby Muzeum 
w Łęczycy, MŁ H-571). Patrz. s. 11.

37. Tableau upamiętniające maturzystów z 1922 r. Wyższej Szkoły Realnej 
w Łęczycy, ich dyrektora Włodzimierza Ratajewskiego i nauczycieli. Repro-
dukcja fotografii czarno-białej. (Zasoby Muzeum w Łęczycy, MŁ H-553). 
Patrz s. 16.

38. Znaczek szkolny Gimnazjum Żeńskiego, bd. Reprodukcja fotografii czarno-
-białej. (Zasoby Muzeum w Łęczycy, MŁ H-568 ). Patrz s. 14.

39. Znaczek szkolny Gimnazjum Koedukacyjnego w Łęczycy, bd. Reprodukcja 
fotografii czarno-białej. (Zasoby Muzeum w Łęczycy, MŁ H-569). Patrz s. 
20.   

40. Nauczyciele i uczniowie Gimnazjum Koedukacyjnego im. Adama Mickie-
wicza z dyr. Włodzimierzem Ratajewskim,1932  r. Reprodukcja fotografii 
czarno-białej. (Zasoby Muzeum w Łęczycy, MŁ H-1137).
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41. Tableau upamiętniające maturzystów 1933 r. Gimnazjum Koedukacyjnego 
im. Adama Mickiewicza w Łęczycy z dyrektorem Andrzejem Mazurem 
i nauczycielami. Reprodukcja fotografii czarno-białej. (Zasoby Muzeum 
w Łęczycy, MŁ H-537).  Patrz s. 20. 

42. Budynek trzech szkół powszechnych w Łęczycy przy ul. Szkolnej, 1935 r. 
Reprodukcja pocztówki czarno-białej. (Zasoby Muzeum w Łęczycy, MŁ 
H-1538). Patrz s. 18. 

43. Dzieci z Drabiny Abrahama (na schodach kamienicy przy ul. Kilińskiego 12), 
1935 r. Reprodukcja fotografii czarno-białej. (Zbiory prywatne Wiktoryna 
Grąbczewskiego). Patrz s. 50. 

44. Klasa IV b z wychowawcą Jadwigą Grodzką, 7 maja 1966 r. Liceum Peda-
gogiczne w Łęczycy. Reprodukcja fotografii czarno-białej. (Zasoby TMZŁ).

45. Budynek pensji Sabiny Salskiej-Olszewskiej przy ul. Przedrynek 9, znisz-
czony podczas działań wojennych 1939/1940. Reprodukcja fotografii 
czarno-białej. (Zasoby Muzeum w Łęczycy, MŁH-1574). Patrz s. 14.

46.  Studniówka, 4 lutego 1967 r. Klasy piąte Liceum Pedagogicznego w Łęczycy 
z nauczycielami. Reprodukcja fotografii czarno-białej. (Zasoby TMZŁ).

47. Znaczek szkolny Szkoły Ćwiczeń z 1933 roku. Reprodukcja fotografii 
czarno-białej. (Zbiory prywatne Aliny Kamińskiej). Patrz s. 50.

48. Budynek Szkoły Podstawowej nr 3 im. 25 Kaliskiej Dywizji Piechoty, bd. 
Reprodukcja fotografii czarno-białej. (Zasoby Szkoły Podstawowej nr 3). 
Patrz s. 30.

49. Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej przy Alejach Jana Pawła II 1, bd. Re-
produkcja fotografii czarno-białej. Foto: Przemysław Marynowski. (Zasoby 
TMZŁ). Patrz s. 44.

50. I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy. Widok 
obecny. Reprodukcja fotografii czarno-białej. (Zasoby I LO w Łęczycy). 
Patrz s. 38.

51. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łęczycy im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego przy ul. Ozorkowskie Przedmieście 2. Widok obecny. Re-
produkcja fotografii czarno-białej. (Zasoby ZSP nr 1 w Łęczycy). Patrz s. 
42.

52. Nowy budynek Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Ozorkowskie Przedmie-
ście 6c w Łęczycy. Reprodukcja fotografii czarno-białej. (Zasoby Szkoły 
Podstawowej nr 4). Patrz s. 30.

53. Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy przy ul. Ka-
liskiej 13. Widok obecny. Reprodukcja fotografii czarno-białej. (Zasoby 
ZPE-W). Patrz s. 34.

54. Świadectwo szkolne Ewy Schiffman z kl. I, rok szkolny 1945/1946, Pań-
stwowe Gimnazjum Ogólnokształcące w Łęczycy. (Zbiory prywatne Ewy 
Żegockiej). Patrz s. 68.

55. Klasa III a Liceum Pedagogicznego z wychowawcą Karolem Krasnodęb-
skim i ks. Franciszkiem Czechmestrzyńskim, 1949 r. Reprodukcja fotografii 
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czarno-białej. (Zbiory prywatne Ewy Żegockiej). Patrz s. 69.
56. Legitymacja harcerska Ewy Schiffman, 1946 r. Reprodukcja fotografii 

czarno-białej. (Zbiory prywatne Ewy Żegockiej). Patrz s. 70.
57. Dworek w Witowie, gdzie stacjonował pierwszy obóz harcerek z Łęczycy, 

1946 r. Reprodukcja fotografii czarno-białej. (Zbiory prywatne Ewy Żego-
ckiej). Patrz s. 71.

58. Soczewka 1947 r. Obóz harcerski. Poranny apel drużyn. Reprodukcja foto-
grafii czarno-białej. (Zbiory prywatne Ewy Żegockiej). Patrz s. 71.

59. Soczewka 1947 r. Wieczorne ognisko. Reprodukcja fotografii czarno-białej. 
(Zbiory prywatne Ewy Żegockiej). Patrz s. 72.

60. I klasa Gimnazjum, 1946 r. Reprodukcja fotografii czarno-białej. (Zbiory 
prywatne Ewy Żegockiej). Patrz s. 69.

61. Uczniowie Liceum Pedagogicznego przed gmachem szkoły, bd. Reprodukcja 
fotografii czarno-białej. (Zbiory prywatne Marii Sęczkowskiej). Patrz s. 78.

62. Pożegnanie wychowawcy Nasiłowskiego, 1951 r. Reprodukcja fotografii 
czarno-białej. (Zbiory prywatne Marii Sęczkowskiej). Patrz s. 81.

63. Chór szkolny przy Państwowym Liceum Pedagogicznym, 1952 r. Repro-
dukcja fotografii czarno-białej. (Zbiory prywatne Marii Sęczkowskiej). Patrz 
s. 80.

64. Gimnazjum im. Jana Pawła II przy ul. Szkolnej 4. Widok obecny. Repro-
dukcja fotografii czarno-białej. (Zasoby Gimnazjum w Łęczycy). Patrz s. 
31.

65. Żakinada szkolna w 1000-lecie Państwa Polskiego. Występy historyczne 
uczniów ze wszystkich łęczyckich szkół, 1966 r. Foto: Jan Gierliński. Re-
produkcja fotografii czarno-białej. (Zasoby TMZŁ).

66. Lekcja zajęć praktycznych w Szkole Podstawowej nr 1, 1967 r. Foto: Jan 
Gierliński. Reprodukcja fotografii czarno-białej. (Zasoby TMZŁ).

67. Historyczne sztandary łęczyckich szkół. (Zasoby szkół i Muzeum w Łęczy-
cy).

68. Sztandary łęczyckich szkół obecnie: Liceum Ogólnokształcącego w Łęczycy, 
Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy, Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 1 w Łęczycy, Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej 
nr 4. (Zasoby szkół i Muzeum w Łęczycy)22.

22 Wystawa zorganizowana w dn. 5 grudnia 2013 r. i 25 czerwca 2014 r., pod kierunkiem 
kierownika Archiwum Państwowego w Płocku Oddział w Łęczycy (dalej: APP OŁ) Jolanty 
Górskiej-Sieradzkiej przez pracowników APP OŁ – Danutę Łuczak i Wandę Andrzejczak 
(pomoc techniczna).
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nr kat. 1

Wykaz szkół miejskich w Łęczycy, 1915 r.
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nr kat. 1 a

Ciąg dalszy wykazu szkół miejskich w Łęczycy, 1915 r.
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nr kat. 2

Wykaz nauczycieli szkół miejskich w Łęczycy, 1915 r.
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nr kat. 2a

Ciąg dalszy wykazu nauczycieli szkół miejskich w Łęczycy, 1915 r.



103

nr kat. 3

Pismo Inspektora Szkolnego Okręgu Kutnowskiego w sprawie zwolnienia na własne żądanie 
nauczyciela Miejskiej Szkoły Żydowskiej w Łęczycy, p. Wolfa Eychnera, 1917 r.
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nr kat. 4

Sprawozdanie do Magistratu m. Łęczycy. Wykaz szkół w Łęczycy, 1918 r.
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nr kat. 5

Pismo do pana Pilarskiego w sprawie Szkoły Ewangelickiej, 1918 r.
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nr kat.6

Pismo kierownika Publicznej Szkoły Powszechnej nr 4
(z pieczęcią: Żydowska Szkoła Elementarna) 

do Magistratu m. Łęczyca z prośbą o pomoc przy poprawieniu
stanu oświetlenia klas, 1920 r.
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nr kat. 7

Sejmik Powiatowy przeznacza kwotę 400.000 mk. na wpisy dla niezamożnych uczniów 
uczęszczających do Szkoły Realnej im. Adama Mickiewicza w Łęczycy, 1920 r.
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8.  Statut podatku na budowę szkół powszechnych w Łęczycy, 1922 r.
9. Pismo do Wydziału Powiatowego w sprawie
 zabezpieczenia lokali dla szkół powszechnych, 1922 r.

nr kat. 8

 nr kat. 9
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nr kat. 10

Udzielanie zasiłków członkom Akademickiego Koła Ziemi Łęczyckiej, 1924 r.



110

nr kat. 11

Dyplom Włodzimierza Ratajewskiego uprawniający do nauczania
w szkołach średnich i seminariach, wydany przez Ministerstwo Wyznań Religijnych

i Oświecenia Publicznego, 1925 r.
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nr kat. 12

Podjęcie starań o przemianowanie Szkoły Realnej w Łęczycy na Gimnazjum Humanistyczne 
i połączenie z Żeńskim Gimnazjum w jedną uczelnię koedukacyjną, 1926 r.
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nr kat. 13

„Szkolnictwo Polskie w Hołdzie Narodowi Amerykańskiemu
na Pamiątkę 150-lecia Niepodległości Stanów Zjednoczonych”.

Pismo gratulacyjne złożone w dniu 12 maja 1926 r.
przez uczniów i nauczycieli 8-klasowej Szkoły Realnej w Łęczycy
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nr kat. 14

Pismo Zarządu Łęczyckiego Towarzystwa Oświatowego w Łęczycy
dotyczące Gimnazjum w Łęczycy, 1932 r.
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nr kat. 15

Prośba Zarządu Łęczyckiego Towarzystwa Oświatowego w Łęczycy o umorzenie
zaległych składek i opłat ubezpieczeniowych należących do Gimnazjum

Koedukacyjnego im. Adama Mickiewicza w Łęczycy, 1934 r.



115

nr kat. 16

Decyzja Magistratu z dn. 18 grudnia 1937 r. do Zarządu Miasta w Łęczycy
o przemianowanie Szkoły Powszechnej  nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

na Publiczną Szkołę Powszechną stopnia III.
Pismo podpisane przez inspektora szkolnego H. Ochędalskiego
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nr kat. 17

Wykaz klasyfikacyjny ucz. kl. III b 7-kl. Publicznej Szkoły Powszechnej nr 2
im. Królowej Jadwigi w Łęczycy, 1937/1938
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nr kat. 18

Dziennik klasy IV b Publicznej Szkoły Powszechnej nr 2
im. Królowej Jadwigi w Łęczycy, 1938/1939
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nr kat. 19

Skorowidz uczniów Państwowego Koedukacyjnego Gimnazjum
i Liceum w Łęczycy, 1944-1956
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nr kat. 20

Protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej Państwowego Liceum
i Gimnazjum im. Grzegorza Piramowicza w Łęczycy, 1945 r.

nr kat. 21 

Widok frontowy
budynku Państwowego Gimnazjum

i Liceum w Łęczycy, 1945 r.
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nr kat. 22

Złota Księga Liceum Pedagogiczne w Łęczycy, 1947-1948
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nr kat. 23

Wykaz uczniów Technikum Górnictwa Rud
i Zasadniczej Szkoły Górniczej w Łęczycy, 1968/1969
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nr kat. 28

Seminarium Nauczycielskie przy ul. Targowej (dziś: Al. Jana Pawła II), 1902 r. 

nr kat. 34

Biblioteka Polskiej Macierzy Szkolnej
w Łęczycy, prowadzona społecznie.
Za stołem od lewej: Stefan Kulesza, 

nauczyciel, inż. Franciszek Obrębski, 
nauczyciel chemii w Szkole Realnej, 
Włodzimierz Ratajewski, dyrektor

Szkoły Realnej, 1913 r.
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nr kat. 35

Uczniowie i nauczyciele 6-klasowej Szkoły Realnej z dyrektorem
ks. Antonim Żydanowiczem, 1918 r.

nr kat. 40

Nauczyciele i uczniowie Gimnazjum Koedukacyjnego im. Adama Mickiewicza
z dyrektorem Włodzimierzem Ratajewskim, 1932 r.
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nr kat. 44

Klasa IV b z wychowawcą Jadwigą Grodzką, 7 maja 1966 r.
Liceum Pedagogiczne w Łęczycy

nr kat. 46

Studniówka, 4 lutego 1967 r.
Klasy piąte Liceum Pedagogicznego w Łęczycy z nauczycielami.

Od lewej w I rzędzie siedzą: –, –, Zdzisław Podwysocki (za nim Ryszarda Podwysocka i –), 
Elżbieta Kowalczyk, Edmund Stańczyk – dyrektor (za nim: Włodzimierz Lalek),

Jadwiga Grodzka, (za nią Honorata Pawlak), Ignacy Białek.
W II rzędzie pierwszy z prawej Mieczysław Frontczak
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nr kat. 65

Żakinada szkolna w 1000-lecie Państwa Polskiego. Występy historyczne uczniów
ze wszystkich łęczyckich szkół, 1966. Zdjęcie: Jan Gierliński

nr kat. 66

Lekcja zajęć praktyczno-technicznych w Szkole Podstawowej nr 1, 1967 r.
Zdjęcie: Jan Gierliński
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FOTOGALERIA

Uczestnicy konferencji o szkolnictwie. W głębi wystawa fotograficzna materiałów 
archiwalnych w Archiwum Państwowym w Płocku Oddział w Łęczycy, ul. Belwederska 38
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Łęczyca, 5 grudnia 2013 r. Konferencja i wystawa „Szkolnictwo w Łęczycy”
w Archiwum Państwowym w Płocku Oddział w Łęczycy, ul. Belwederska 38.

Od prawej: dr Tomasz Piekarski – dyrektor Archiwum Państwowego w Płocku,
Jolanta Górska-Sieradzka – kierownik Archiwum Państwowego

w Płocku Oddział w Łęczycy

Łęczyca, 5 grudnia 2013 r. Konferencja i wystawa „Szkolnictwo w Łęczycy”
w Archiwum Państwowym w Płocku Oddział w Łęczycy, ul. Belwederska 38.

Wygłoszenie odczytu „Szkoły w Łęczycy. Zarys dziejów do 1939 r.”
przez Lucynę Sztompkę, prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Łęczyckiej
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Łęczyca, 5 grudnia 2013 r. Konferencja i wystawa ,,Szkolnictwo w Łęczycy”
w Archiwum Państwowym w Płocku Oddział w Łęczycy, ul. Belwederska 38. Rząd I 

od prawej: Jolanta Górska-Sieradzka, kierownik Archiwum Państwowego w Płocku Oddział 
w Łęczycy, Halina Misztal – Honorowy Członek TMZŁ, Krystyna Pawlak – wicestarosta 

łęczycki, Witold Karlikowski – Gość Honorowy TMZŁ, członek rodziny Czaplińskich,
Włodzimierz Ratajewski – Gość Honorowy TMZŁ, ostatni żyjący wnuk dyrektora 

Ratajewskiego, dr Tomasz Piekarski – dyrektor Archiwum Państwowego w Płocku,
Wojciech Czaplij – wiceburmistrz Łęczycy. W II rzędzie z prawej strony Edward Banasik – 

kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Starostwa

Łęczyca, 5 grudnia 2013 r. Konferencja i wystawa „Szkolnictwo w Łęczycy”
w Archiwum Państwowym w Płocku Oddział w Łęczycy, ul. Belwederska 38.

Wygłoszenie wspomnień „Szkolny mundurek zamieniłam 
na fartuch sanitariuszki” przez Otylię Kokocińską, Honorowego Prezesa TMZŁ
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Łęczyca, 5 grudnia 2013 r. Konferencja i wystawa „Szkolnictwo w Łęczycy”
w Archiwum Państwowym w Płocku Oddział w Łęczycy, ul. Belwederska 38.

Wygłoszenie szkolnych wspomnień „Mój kochany, stary Piramowicz...”
przez Zofię Matias, Honorowego członka TMZŁ

Łęczyca, 5 grudnia 2013 r. Konferencja i wystawa „Szkolnictwo w Łęczycy”
w Archiwum Państwowym w Płocku Oddział w Łęczycy, ul. Belwederska 38.
Wygłoszenie wspomnień „Nie poddaliśmy się... Lekcje tajnego nauczania”

przez Wiesławę Kleszczonek, członka TMZŁ
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Łęczyca, 5 grudnia 2013 r. Konferencja i wystawa „Szkolnictwo w Łęczycy”
w Archiwum Państwowym w Płocku Oddział w Łęczycy, ul. Belwederska 38.

Wygłoszenie wspomnień „Jak harcerze ratowali Archikolegiatę Łęczycką w Tumie”
przez  Wiktoryna Grąbczewskiego, Honorowego Członka TMZŁ

i Honorowego Obywatela Miasta Łęczycy

Łęczyca, 5 grudnia 2013 r. Konferencja i wystawa „Szkolnictwo w Łęczycy”
w Archiwum Państwowym w Płocku Oddział w Łęczycy, ul. Belwederska 38.

Głos w dyskusji – wspomnienia członków rodzin sławnych uczniów i nauczycieli 
przedwojennych szkół w Łęczycy.

Od lewej: Witold Karlikowski, członek rodziny Czaplińskich 
i Włodzimierz Ratajewski, wnuk dyrektora Ratajewskiego
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Łęczyca, 25 czerwiec 2014 r. Konferencja i wystawa „Szkolnictwo w Łęczycy”,
część II „Moja szkoła, moi nauczyciele w latach powojennych”.

Rząd I od prawej: Agnieszka Borowska – sekretarz Urzędu Gminy w Łęczycy,
dr Tomasz Piekarski – dyrektor  Archiwum Państwowego w Płocku, Maciej Matczak – 

kierownik Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. K. Kurpińskiego w Kutnie Filia
w Łęczycy, Jadwiga Wewiórska – Honorowy Członek TMZŁ, za nią od prawej:

Alicja Łosińska – skarbnik Zarządu TNP OŁ i Honorowy Członek TMZŁ, Halina Misztal – 
Honorowy Członek TMZŁ, Zofia Szymańska – Honorowy Członek TMZŁ

Łęczyca, 25 czerwiec 2014 r. Konferencja i wystawa „Szkolnictwo w Łęczycy”,
część II „Moja szkoła, moi nauczyciele w latach powojennych”.

Wygłoszenie odczytu „Szkoły w Łęczycy po 1945 r.” przez Henryka Wójcika,
członka Zarządu TNP OŁ i członka TMZŁ 
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Łęczyca, 25 czerwiec 2014 r. Konferencja i wystawa „Szkolnictwo w Łęczycy”,
część II „Moja szkoła, moi nauczyciele w latach powojennych”.

Wygłoszenie wspomnień „Moja pierwsza szkoła w Łęczycy i przygoda z harcerstwem”
przez Ewę Żegocką, Honorowego Członka TMZŁ. Obok z prawej strony siedzą:

Stanisława Konarzewska i Henryk Kaczyński

Łęczyca, 25 czerwiec 2014 r. Konferencja i wystawa „Szkolnictwo w Łęczycy”,
część II „Moja szkoła, moi nauczyciele w latach powojennych”. Wygłoszenie wspomnień 

„Organizacje szkolne i internat w Liceum Pedagogicznym w latach 1945-1956”
przez  Marię Sęczkowską, sekretarza Zarządu TNP OŁ i Honorowego Członka TMZŁ
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Łęczyca, 25 czerwiec 2014 r. Konferencja i wystawa „Szkolnictwo w Łęczycy”,
część II „Moja szkoła, moi nauczyciele w latach powojennych”.

Wygłoszenie wspomnień „Szkoła Muzyczna w Łęczycy”
przez  Małgorzatę Tejchman, członka TMZŁ 

Łęczyca, 25 czerwiec 2014 r. Konferencja i wystawa „Szkolnictwo w Łęczycy”,
część II „Moja szkoła, moi nauczyciele w latach powojennych”.

Wygłoszenie wspomnień „Organizacje szkolne w latach powojennych”
przez  Kazimierę Różalską-Sobalską, Honorowego Członka TMZŁ
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Łęczyca, 25 czerwiec 2014 r. Konferencja i wystawa „Szkolnictwo w Łęczycy”,
część II „Moja szkoła, moi nauczyciele w latach powojennych”.

Gościnne występy uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej
I i II stopnia im. Karola Kurpińskiego w Kutnie Filia w Łęczycy

Łęczyca, 25 czerwiec 2014 r. Konferencja i wystawa „Szkolnictwo w Łęczycy”,
część II „Moja szkoła, moi nauczyciele w latach powojennych”. Prezentacja multimedialna 

pt. „Nasza szkoła dawniej i  dziś” przez uczniów Szkolnego Koła Miłośników Ziemi 
Łęczyckiej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łęczycy pod opieką
wicedyrektora szkoły Beaty Prokop i nauczyciela historii Moniki Borkowskiej 
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HISTORYCZNE  SZTANDARY  ŁĘCZYCKICH  SZKÓŁ23

23 Obok nazwy szkoły podano rok nadania sztandaru 

Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum im. Grzegorza Piramowicza, 1937 r.

Liceum Pedagogiczne im. Grzegorza Piramowicza w Łęczycy, 1962 r.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka, 1986 r.
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Zbiorcza Szkoła Gminna im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Łęczycy, 1978 r.

ZHP Hufiec Łęczycki, 1969 r.

Związek Harcerstwa Polskiego Szczep Drużyn Harcerskich im. płk. Tadeusza Bodnara
przy Zespole Szkół Zawodowych w Łęczycy, 1976 r.

Technikum Górnictwa Rud w Łęczycy, brak daty
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Zasadnicza Szkoła Górnicza w Łęczycy, 1965 r.

Technikum i Zasadnicza Szkoła Łączności w Łęczycy, 1969 r.

Liceum Ogólnokształcącego im. Mariana Buczka w Łęczycy, 1985 r.
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SZTANDARY  ŁĘCZYCKICH  SZKÓŁ  OBECNIE24

24 Obok nazwy szkoły podano rok nadania sztandaru 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. 25 Kaliskiej Dywizji Piechoty w Łęczycy, 1988 r.

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łęczycy, 1981 r.

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łęczycy, 2006 r.
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Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy, 1996 r.

Zespół Szkół Ponadgimnazjajnych nr 1
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łęczycy, 2008 r.

Zespół Szkół nr 2 im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy, 2005 r.
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Indeks nazwisk
Kursywą zapisano strony z nazwiskami umieszczonymi pod zdjęciami i w przypi-
sach. Pominięto  nazwiska ujęte w nazwach jednostkowych, np. szkół, instytucji, 
ulic.

A
Aleksandrzak Beata 89 
Andrzejczak Wanda 98
Andrzejczak Wojciech 

85 
Antosik Kazimierz 43

B
Banasik Edward 128
Banasiak Sylwia 86 
Baranowski Stanisław 

52 
Bardziński Ignacy 7 
Bartczak Zofia 52  
Bartczak Andrzej 84
Bartosik Stanisława 84, 

85
Bartoszyńska Michalina 

22, 57
Bartoszyński Antoni 22, 

57
Batteli Agnieszka 48 
Bechcińska 69
Bednarek Adam 11, 23 
Bernasiak Elżbieta 33, 

87 
Berżyńska Michalina 13
Bielawski Fabian 6
Bieńkowska Danuta 72, 

74
Błaszczyk 69
Bogufał 5
Borkowska Agnieszka 

131 
Borkowska Monika 90, 

134
Borucki Zenon 71, 72
Boruta 90

Borysewicz Anna 69
Brodecki Jerzy 42 
Bruzdowa 71 
Brzezińska Sabcia 50
Brzeziński Józef 36
Buczyło Paweł 69
Busow Fryderyk 8 
Byczkowska 72  
Bythner August 12 
Bystry Karol 8
Byzia K. (Krystyna) 48 

C
Chmiel Władysław 61, 

62, 74 
Chmielecka 50
Chmielecki Władysław 

22, 54 
Chobot Anielcia 50
Cholewa 71 
Cholewiński Franciszek 

70, 73 
Chrempińska  17
Chrzanowska Zofia 81, 

82, 83 
Chrzanowski Leopold 

42, 81 
Cichecka Maria 19 
Cichecki Józef 23
Cieniak Barbara 71, 72  
Cieplak Marian 22, 53, 

57  
Cieszkowski Stanisław 

41
Cieślak Jadwiga 17, 18, 

19, 63 
Czajkowska Grażyna 33 
Czaplij Wojciech 128

Czaplińska Bożena 65
Czechmestrzyński Fran-

ciszek 67, 69, 97  
Czerniakówna J. 17
Czaplińscy 128, 130
Czapliński Antoni 23 

D
Darulewska Czesława 69 
Dobrycz Teodor 9 
Dobrzeniecki Romuald 

87 
Dołęgowski Maciej 52 
Domaradzka Balbina 13
Domińczak Jerzy 70,           

73  
Domińczak Tadeusz 18, 

70 
Domińczak Zofia 69
Doruchowska Halina 

52, 54
Dudkówna (Józefa - 

Zyta) 71, 72, 73, 74    
Dziedzic Helena 22, 57  
Dziwisz Mieczysław 52 

E
Eychner Wolf 17, 103

F
Fabjan Karol 8 
Fabrykowska Halina 69
Fabrykowska Irena 69
Fajndt Janina 52, 54 
Flis Piotr 89 
Florczak Aleksander 43 
Florczak Konrad 86
Frenkiel Rutka 50
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From Jan 18
Frontczak Mieczysław 

25, 63, 67, 80   

G
Galant Lech 33, 47 
Ganter Fryderyk 15 
Gaus Janina 19
Gączowska Alina 75
Gierliński Jan 14, 16, 51, 

81, 96, 98, 125  
Gietner Julian 18, 19, 21, 

50, 51, 94  
Gładczak Mirosława 84 
Gołąb Franciszek 19 
Górzanka Zofia 52
Góralska Danuta 85 
Grabowska Ludwika 18
Graczyk D. 48 
Graff J. 13
Grąbczewska Maria 50, 

52, 74 
Grąbczewska Zdzisława 

54  
Grąbczewski Wiktoryn 

50, 60, 72, 90, 97, 
130   

Grobelna Maria 84
Grodzka Jadwiga 20, 25, 

69, 72, 74, 97  
Grodzki Zbigniew 45 
Grzebielucha Mirosława 

71 
Grynbaum Estera 52  

H
Hajdorowicz Barbara 33
Haluch Anna 69, 72
Hanaka 62, 70, 90 
Handel Bernard 7
Hartung Zofia 69, 70
Hofer Zdzisław 72 
Horodyski Alfred 20

I
Idrian Marian 29, 59, 65, 

66, 67 
Iwicki Robert 25 
Izdebska Zofia 18

J
Jabłońska 69
Jabłoński Piotr 88 
Jan z Łęczycy 6 
Jan z Żabic 6
Jakubowska Maria 84
Jakubowska Helena 84, 

85  
Jałmużna T. (Tadeusz) 

48
Janczewski Jan 18
Janczewski Marian 18
Jankiewicz Pelagia 13 
Jankowski Zygmunt 52 
Janusz 5
Jasiński Jan 42
Jaskólska Teresa 67
Jaszczak Franciszek 25, 

26, 42, 47, 48    
Jaszczak Zenon 72, 74 
Jaworska Maria 52  
Jaworski Stanisław 47 
Jercha Irena 65 
Jerzmanowska Helena 

71, 72
Jerzmanowski Kazi-

mierz 74 
Jezierski Stefan 52
Jędrzejewiczowie 52
Jodłowska Lidia 36, 37, 

46, 48, 56, 87  
Józiewicz Barbara 72 
Jurewicz Barbara 52, 54

K
Kaczmarek Jan 43 
Kaczyński Franciszek 13

Kaczyński Henryk 4, 55, 
72, 132  

Kałowski  Hieronim 6 
Kaużyński Antoni 72
Kaużyński Franciszek 72 
Kamińska Alina 4, 50, 

97 
Kamińska Teresa 50 
Kamiński Aleksander 62 
Kamiński Krzysztof 50
Kaniewski Marian 47 
Kantorek Michał 56
Kapa Jan 25, 27 
Karasiewicz Jolanta 34 
Karelicki Dawid 17
Karlikowski Witold 128, 

130
Karolak Stanisław 69
Karolakowska Wanda 

71, 72 
Karniewska Ludwika 

14, 96 
Karólakowski Zenon 10, 

11, 15, 18 
Kasprowicz Anna 33 
Kawecki Wacław 23
Kazimierz Wielki 5 
Kelasz  Saturnin 17 
Kędzierska Maria 69
Kępa Barbara 65 
K ind l a r ska  He l ena 

22,25, 47, 50, 51, 54
Kittel Roman 25, 59, 63, 

64, 66, 67 
Klauze Beata 48
Klepa Stefan 15, 17 
Klepa Tomasz 17
Klepa Wacław 17
Kleszczonek Wiesława 

4, 59, 129 
Kłaczyńska 71  
Knasiakowski Marian 22 
Knolle Marcin 7
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Kokocińska Otylia 4, 56, 
58, 59, 63, 128  

Koliński Stanisław 56, 
70, 90  

Kołłątaj Hugo 8
Komasiak Jarosław 85
Komorowska Wanda 52, 
Konarzewska Stanisława 

4, 83, 84, 85, 86, 132  
Konecki Abraham 16,  

20 
Koperkiewicz Jarosław 

86
Korpacki Robert 86
Koperkiewicz Włodzi-

mierz 74 
Korejwow 13
Kossowska Teresa 71, 

72 
Kossakowski-Korwin 

Paweł 15
Kostenko Maria 52 
Kowalczyk Władysława 

25 
Kowalczyk Zdzisław 25, 

61, 70, 73, 74 
Kowalska Teresa 69
Kowalska Barbara 52 
Kowalski 69
Kowalski Marian 52  
Kowalski Radosław 86
Kozowa Janina 65
König (Kenig) W. 18
König Eleonora 17
Krakowska 69
Krasecka Maria 74 
Krasecki (Dzidek) 74 
Krasnodębska 63 
Krasnodębski Karol 63, 

69, 70, 97
Krosnowski Franciszek 

7 
Kruszelnicka-Kołodziej-

ska Zofia 59, 64, 67, 
83, 84, 85  

Krasnodębski Karol 69, 
97

Krzesińska Janina 84 
Krzesiński Piotr 27
Krzywda Feliks 74
Księżopolska Janina 22
Księżopolski Nikodem 

22, 53, 57 
Kubiak Justyna 89
Kubiak Stanisława 69
Kubicki Tadeusz 52 
Kulesza Stefan 96, 122
Kuleta Dorota 89 
Kulpiński Adam 23 
Kupisz Kazimierz 52
Kurasiński Jan 70, 73, 74  
Kuś Patrycja 89 
Kuźniak Jadwiga 63, 

66, 67
Kwapisz Władysław 19, 

20, 22, 50, 51  
Kwarto Marian 17

L
Lachowicz 14 
Lalek Włodzimierz 45  
Landau Sara 52, 54  
Laurysiewicz 13 
Laurysiewicz Bronisła-

wa 13, 14 
Lendzkiewicz 13 
Lepczak Wanda 31, 33
Leszczyńska Joanna 78 
Leszczyńska Urszula 22 
Leu Stanisław 18 
Liberman Samuel 19, 

22, 51
Lidke Rudolf 17, 18, 19 
Lisicki Jan 21, 22  
Littich Franciszek 12, 13 
Lubelska Zdzisława 72 

Lubelski 72
Lubelski Zdzisław 71, 72  
Lux (-ówna) Danuta 52, 

54 
Lux Józef 17, 18 
Lux (-owa) Józefa 54 

Ł
Łabędzki Bronisław 9
Łada Adam 13 
Łagodowska Barbara 84
Łągwa Bronisław 69  
Łosińska Alicja 86, 131
Łuczak 63 
Łuczak 69
Łuczak Danuta 98
Łuczak Jan 29 
Łuczak Monika 85 
Łukawiecka Kazimiera 

25, 70 
Łukaszewska Stefania 

65 
Łydka 70

M
Maciejewski Józef 17, 

18
Maciejewski Kazimierz 

Wacław 23 
Macudziński Stanisław 

52 
Majchrzak Stefan 54
Majewski Dionizy 9
Makarewicz Józef 22, 57 
Marcin 6 
Marcin z Łęczycy 6 
Marczyńska Maria 29
Markowicz Anna 12
Markowicz Wincenty 12 
Markiewicz Bronisław 

90
Marynowski Przemy-

sław 44, 86, 97
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Marynowski Wacław 72 
Marzec Antoni 63
Masiarek Andrzej 87
Matias-Macudzińska 

Zofia 4, 22,51, 52, 
54, 129  

Matczak Maciej 48, 131 
Mauersbergowa Marian-

na 12
Mazur Andrzej 19, 96 
Mazurkiewicz Zofia 25
Michalczyk 72 
Michalska Danuta 69
Michalski G. Władysław 

18
Michał z Bochni 7
Mielecki Marcin 86 
Mierczyński Krzysztof 

86 
Mirosławska 72  
Mirowska Halina 72
Mirowska Wanda 71
Misztal Halina 128, 131
Mitkiewicz Marianna 12 
Motyl Stanisława 86
Mroczkowska M. 72 
Mroziak 72
Mroziak Zofia 71 
Mugeński Józef 22, 53, 

57
Muszyńska Beata 33

N
Nadolski Andrzej 62 
Nakamatsu  John 88 
Nasiłowski 81, 98 
Niedziałkowski Hiero-

nim 15 
Nowakowska Wanda 

52, 54 
Nowakowski Jan 35, 

55, 70
Nowińska Barbara 65 

O
Obrębski Franciszek 70, 

96, 122 
Ochędalski H. 95, 115 

Okarmus Walenty 21
Olczak 69
Olczak Stanisław 69 
Olejniczak 69
Olejniczak Filip 86
Olejniczak Jan 52, 74 
Olejniczak Tomasz 86 
Olszewska-Salska Sa-

bina 14, 15, 17, 57, 
69, 97 

Osiński A. 13
Osmolińska-Sira Jolanta 

88 
Osmoliński Ryszard 88, 

89  
Osmólska Alicja 69 
Ostojska Renata 50 

P
Pachnowska Janina 67 
Pachowski Feliks 41 
Paderewska Krystyna 

52, 54 
Pajdak Zygmunt 23
Palinceusz Józef 22, 50, 

57 
Pałasz Anna 84 
Pawlak Alicja 65
Pawlak Krystyna 128
Pawłowski Edmund 23
Pawłowski R. 47
Piekarski Tomasz 3, 4, 

127, 128, 131   
Pielesiak Beata 89
Pietkiewicz Mirosław 89 
Pietrzak Andrzej 71 
Pietrzak Robert 86 
Pietrzyński 65 
Pikała Włodzimierz 87, 

88  
Pilarski 94, 105 
Piłsudski Józef 50
Piotrowska-Pufald Miro-

sława 45
Piotrowscy 74
Piotrowski Wincenty 23
Piotrowski Zbigniew 52  
Piskorski Arkadiusz 86
Płucennik Marian 39 
Podwysocka Wanda 74 
Podwysocka-Świderska 

Ryszarda 75
Podwysocki Kazimierz 

74 
Podwysocki Lech 74 
Podwysocki Stanisław 

74 
Podwysocki Zdzisław 4, 

71, 72  
Poklewski Tadeusz 62 
Polański Chaim Aron 

(Aaron) 11 
Poleszczuk Maria 52 
Poleszczuk Romuald 42  
Pomykała Dorota 67 
Posyłek Ryszard 86
Potocki Teodor 7
Prasnowska Apolonia 69
Prokop Beata 90, 134
Przedworska Maria 69 
Puńko Jadwiga 34

R
Radomiński Piotr 7 
Radoszewska Monika 85 
Rajski Stanisław 23
Ratajewscy 96
Ratajewski Tadeusz 19
Ratajewski Włodzimierz 

dyrektor 15, 16, 19, 
22, 94, 96, 110, 122, 
123, 130    
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Ratajewski Włodzi-
mierz, inżynier 128, 
130 

Rejment Janina 25, 27, 
28, 70 

Retkowska Barbara Her-
mina 33 

Rębalska-Cuevas Janina 
20, 86 

Rokita-Wójcik Agniesz-
ka 4, 24

Romek Jan 45 
Rosin Ryszard 7, 23 
Rosińska 71, 73 
Rosca Monika 88, 89 
Roszuk Jan 53 
Rożek Jolanta 33
Różalska-Sobalska Kazi-

miera (Królak) 4, 76, 
77, 133 

Różycka Irena 40, 41  
Rutkowski Jan 36, 70 
Rybińska Irena 52
Rydlewska Helena 14, 

18, 96

S
Saganiak Andrzej 45 
Salska Halina 17
Sapko Agnieszka 34 
Schiffman Adolf 39
Sekuła Michał 9 
Sęczkowska Lucyna 69
Sęczkowska  Maria 4, 

78, 79, 80, 81, 98, 
132 

Sieradzka-Górska Jolan-
ta 2, 4, 94, 98, 127, 
128   

Sikorski Wacław 20
Siwy Karol 20
Skalski Stanisław 23 
Skórka Szymon Hersz 11

Sobczak Józef 36 
Sobczyński Henryk 36
Sobolewski 13 
Sokołowska Halina 52, 

54   
Sroka Jan 22, 57 
Sroka Matylda 23, 48 
Stanisławska Wiesława 

69
Stańczyk Edward 36, 41, 

45, 46, 65 
Stańczyk Halina 65 
Stańczyk Marcin 89
Starowińska Fajga 50
Stasiak Anna 33
Stefan 6 
Stefaniak Bogumiła 85 
Steńko Maria Halina 

46, 86 
Sterlińska Elżbieta 33 
Stępka 69
Stępka Kazimierz 69
Stefańska 69
Stokwiszewski 64, 65, 

69
Stokwiszewski H. 48, 84
Stokwiszewski Henryk 

29
Stolarczyk Tomasz 7, 23 

Stroińska Fejga 50
Stroiński Dionizy 71, 72
Strykowski Marcin 5  
Strzelecki Artur 13
Sygulski Tadeusz 70, 74
Szafińska Ryszarda 86
Szafiński Włodzimierz 

45, 86
Szatan Jarosław 86
Szczech Marcin 86 
Szczepaniak Kinga 48 
Szelubski I. 12
Szkopek-Tomczyk Zo-

fia 64

Szlaski Feliks 26 
Szlęk Andrzej 86
Szmidel Jerzy 8
Szołdrski Stefan 7
Sztompka Lucyna 2, 4, 5, 

23, 36, 38, 127  
Szyller-Mukaj Urszula 

65, 68, 72
Szymańska Barbara 34 
Szymańska Krystyna 84, 

85, 86  
Szymańska Zofia 23, 29, 

65, 131 
Szymczak 72 
Szymczak Jan 23
Szymczak Jerzy 34

Ś
Ślubowska-Paczyńska 

Grażyna 4, 59, 66, 
68, 98  

Śniadecki Jędrzej 73
Śnieg Stanisława 69
Świtkowski Piotr 7 
Świtkowski Władysław 

41
Świtoń Jarosław 43 

T
Tadeusiewicz Hanna 

7, 23
Targacz Małka 12 
Tejchman-Irlik Małgo-

rzata 4, 48, 87, 88, 
133   

Tomczak Teofil 52  
Tomczyk Wiesława 65 
Tomera 64 
Tomera Adolf 41 
Tomasy Helena 71, 72
Troczyńska 64
Trzcińska I. 9
Trzciński Edmund 9 
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Trzciński Leopold 12
Tułodziecki Wacław 40
Tymieniecka J. 17
Tyszkiewicz Tadeusz 52

U
Ubert Hilda 22

W
Wachnik Jerzy 36 
Wacławski Wiktor 25 
Wasilkowska Hana 52  
Wdowiak Joanna 36 
Wencel Ludwik 25, 69
Wewiórska Jadwiga 131
Węclewski Zygmunt 52
Wichnowska Krystyna 

29, 33 
Wieczorkowska-Kittel 

Anna 65 
Wieruszewski Jan 43
Wierzbowska Alicja 

(Ola) 69, 71, 72      
Wierzbowski Antoni 2
Więckowski Joachim 8 
Wigilanciusz Grzegorz 6
Wiktorski 69
Wiszniewski Jan 13
Witanowski-Rawicz Mi-

chał 6, 8, 13, 23

Witkowski Witold 35 
Włodarczyk Jadwiga 65 
Włodarzewski 70 
Wnuczyński Władysław 

64
Wodyk Franciszek 20, 

22  
Wojciechowska Julia 12 
Wojciechowska Renata 

33 
Wojtczak Barbara 84, 85 
Wojtczak 69
Wojtczak Zofia 25, 69
Woźniczka Mariusz 78
Wódka 69
Wójcik Henryk 4, 23, 24, 

45, 47, 90, 131    
Wójcik Władysław 46
Wójcik Zofia 65 
Wójcik Zygmunt 41, 45 
Wójtowicz Bogumiła 33
Wójtowicz Irena 4, 63, 

64, 65, 68 
Wójtowicz Piotr 18
Wrzask Andrzej 52
Wrzask Jakub 25, 35, 56, 

57, 60, 69, 70
Wyczółkowski Mieczy-

sław 22, 57 

Z
Zaleski Jan 7 
Zarębski Józef 23, 25, 

26, 27, 39, 41, 48    
Zawada Edward 46 
Zawadzka 17 
Zawadzki Stefan 48 
Zawadzki Zygmunt 17
Zawistnowicz 17  
Zemanek Kazimierz 74
Ziarkowski Ryszard 33 
Ziółkowski Jacek 86
Zonnabend (Zonabend) 

Rywke 52 
Zywert (-ówna) Monika 

52, 54, 

Ż
Żegocka Janina 19, 22, 

63, 25, 50, 51, 57, 
63, 64   

Żegocka Maria 72 
Żegocka-Schi f fman 

Ewa 4, 64, 68, 69, 
70, 71,72, 74, 75, 97, 
98, 132   

Żegocki Bogdan 64, 71, 
72 

Żydanowicz Antoni 13, 
15, 17, 96,  123


