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Historia Naszej Klasy 

1954 – 1965 

Pewno każdy po latach wspominając szkołę myśli, że jego klasa była wyjątkowa. Nasza klasa 

oprócz tego, że była wyjątkowa, była jeszcze szczególna. A ta szczególność wynikała z co 

najmniej dwóch powodów: 

1. od 1 do 11 klasy mieliśmy tego samego wychowawcę, 

2. od 1 do 11 klasy skład klasy niewiele się zmieniał. 

No i jeszcze to, że wszyscy byliśmy z Powiśla, mieszkaliśmy bardzo blisko siebie, a czasem 

nawet w jednym domu. 

Nasza historia zaczyna się w środę, września 1954 r. Ze starych zdjęć wynika, że na początku 

była nas 50-ka! Cóż, powojenny wyż demograficzny. 

Już nigdy się nie dowiemy co zadecydowało, że właśnie ta gromadka została przydzielona do 

jednej klasy, której wychowawcą został nauczyciel - Stefan Pieńkowski.  

 

Szkoła na Dobrej, klasa II b - wrzesień 1955 roku. 

Nikt z nas, ani naszych rodziców, ani nauczycieli nie przypuszczał, że większość tych dzieci 

przejdzie razem przez całe 11 lat szkoły. W historii szkolnictwa mało chyba było takich klas, 

ale też niewielu tak oddanych uczniom wychowawców, jak profesor Stefan Pieńkowski. 

Te jedenaście lat spędzone razem z jednym wychowawcą to piękne karty historii 

„Czackiego”. 

 

Nasz wychowawca Stefan Pieńkowski (1913-1990) 
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1 września 1954 roku Stefan Pieńkowski miał 41 lat i za sobą ukończone przedwojenne 

studium nauczycielskie i podchorążówkę oraz jako jej absolwent, udział w Kampanii 

Wrześniowej. 

Poświęcił nam 11 lat swojego życia, aby móc nas uczyć w liceum w latach 60-tych ukończył 

eksternistyczne studia na wydziale pedagogiki. 

Po naszej maturze odszedł z Czackiego do Liceum Batorego, gdzie na przełomie lat 60-tych  

i 70-tych ubiegłego wieku był dyrektorem. 

Nasza aktywność 

Nasza klasa „opanowała szkołę”. Byliśmy wszędzie: w samorządzie, ZMS, harcerstwie, 

Promieniu Szkolnym, kółkach zainteresowań, próbach artystycznej wypowiedzi. Wszędzie, 

oczywiście, „na kierowniczych stanowiskach”. 

• Organizacje społeczne 

Janusz Hamerszmit był Pierwszym Sekretarzem ZMS klas VIII i IX, Basia Madej 

Przewodniczącą PCK. 

• Kółka zainteresowań  

W chwili reaktywowania Kółka Historycznego jego trzon stanowili uczniowie naszej 

ówczesnej klasy VII. 

Przewodniczącym został Andrzej Olechowski, jego 

zastępcą Andrzej Prus (obaj na zajęciu obok), 

sekretarzem Tomasz Miłkowski. Kierownikami 

sekcji byli Janusz Hamerszmit, Jerzy Langer, Bohdan 

Szuszkiewicz, Wojciech Szuszkiewicz i Stanisław 

Życiński. Aktywnie działali w Kółku Piotr Chyliński, 

Jan Rey i Anna Rudzińska. 

 

Powstało również Koło Astronautyczne, którego przewodniczącym został Jurek Langer. 

• Samorząd 

Przewodnicząca samorządu na rok 1963/64 została Krystyna Broda, I wiceprzewodniczącym 

Janusz Hamerszmit.  

• Promień szkolny 

Najstarszy numer Promienia Szkolnego, jaki się zachował, to 1/87 z 1 października 1962 r. 

Sądząc z numeru „1” jest to pierwszy numer po przerwie, ale nie wiadomo jak długiej. 

Redaktorem naczelnym był Jerzy Langer, w Komitecie redakcyjnym byli Tomek Miłkowski  

i Krzysztof Matusik. 

Jurek Langer był redaktorem naczelnym do maja 1964 r. Od numeru 2/88 redakcja 

powiększyła się o redaktora technicznego – Bohdana Szuszkiewicza i redaktora 

administracyjnego – Krystynę Brodę. 

W listopadzie 1963 r. następuje zmiana redaktora naczelnego, zostaje nim Bohdan 

Szuszkiewicz, a Z-cą redaktora - Tomasz Miłkowski. 

• Teatr (spektakle) 

Teatrem „zaraziliśmy się” dość wcześnie już jako 11-latkowie i to nam zostało na długie lata 

po ukończeniu Szkoły, a dla niektórych na całe życie. 
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W IV klasie, jeszcze w Szkole na ul. Dobrej 

wystawiamy sztukę Jurgelewiczowej „Osiem 

lalek jeden miś” – na przedstawieniu obecna 

była autorka. 

 

Następnie była Balladyna i nagrana na 

taśmę magnetofonową Antygona. 

W 1963 r. działalność rozpoczyna Teatrzyku Małych Eksperymentów ambitnie, bo premierą 

„Ogniem i mieczem”. Kilka razy wyjeżdżaliśmy z tą inscenizacją na gościnne występy do 

szkół podstawowych. 

W 1964 r. premiera „Nikt mnie nie zna” Fredry. 

W 1964 r. premiera „Potop” wg scenariusza Bohdana Szuszkiewicza. 

W 1965 r. VII wieków Warszawy, o tym przedstawieniu napisano w Nr 13 „Stolicy” z dnia 

28.III.65 r.). 

 

 

Teatrzyk Małych Eksperymentów przekształcił się w Uniwersytecki Teatr Wagant 

prowadzony prze studenta polonistyki Tomka Miłkowskiego, w którym grały Krystyna Broda 

i Teresa Krasnodębska.  

Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie ukończyli Janusz Hamerszmit i Andrzej 

Prus.  
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• Talenty literackie 

Nie zabrakło nam też talentów literackich. Nasze klasa brała udział w konkursie „Stolicy” na 

wypracowanie o Warszawie. Na 7 nagrodzonych z naszej Szkoły, 4 osoby to uczniowie 

naszej klasy! 

Niektóre wypracowania zostały wydrukowane w tygodniku Stolica nr 3 (898) z 17.01.1965 r. 

i nr 7 (897) z 14.02.1965 r. 

 

Działalność pozaszkolna 

Nasza aktywność nie ograniczała się do terenu Szkoły. Jak wspomina w jednym z wywiadów 

Wojtek Mann:  

„Byliśmy fanami muzyki, współpracowaliśmy z Rozgłośnią Harcerską, mieliśmy niezłą 

kolekcję zagranicznych płyt. Założyliśmy, więc klub Pop-Fan-Club. Nie mógł on niestety 

mieścić się w szkole, więc przenieśli go do budynku Warszawskiego Towarzystwa 

Muzycznego”. 
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Prezesem Pop-Fan-Clubu był Wojtek Mann, wiceprezesem Andrzej Olechowski a należeli do 

niego uczniowie z naszej klasy i nie tylko … 

Udzielaliśmy się też czynnie w kółku teatralnym w Domu Kultury „Energetyk” na Wybrzeżu 

Kościuszkowskim. Obecnie ten budynek należy do Akademii Sztuk Pięknych. 

Matura 

Nazwiska 1965 r. maturzystów zostały opublikowane  

w Kurierze Polskim.  

Niestety nikomu nie przyszło do głowy wspólne 

zdjęcie po maturze. 

 

 
 

Bal maturalny 

W Kronice Stowarzyszenia zachował się bilet na nasz bal maturalny, a w Promieniu 

Szkolnym notatka z Balu. Zdjęć niestety nie ma. 
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W Promieniu szkolnym opublikowany został wiersz z podziękowaniem dla Naszego 

Wychowawcy. 

 

 
Po maturze 

Co z nas wyrosło??? 

40 lat temu, w 100 lecie Szkoły Prof. Pieńkowski napisał o nas w Kronice szkoły: 

Kilka słów o samych uczniach. 

„O palmę pierwszeństwa w aranżowaniu prac wewnątrzklasowych współzawodniczyli dwaj 

ruchliwi chłopcy: Jurek Langer (obecnie doktor fizyki i adiunkt na Uniwersytecie 

Warszawskim) oraz Tomek Miłkowski (obecnie redaktor jednego z pism młodzieżowych). 

Z dziewcząt wybijała się Krysia Broda (obecnie starszy asystent Politechniki Warszawskiej). 
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Dużą rolę w integrowaniu klasy odegrała Basia Madej (obecnie w Londynie). 

Bez przesady mogę powiedzieć, że wszystkie ważniejsze agendy życia szkolnego  

w samorządzie szkolnym, w redagowaniu „Promienia”, w organizowaniu imprez szkolnych, 

w kołach zainteresowań, w wycieczkach, imprezach sportowych itd. 

Pierwsze Koło astronautyczne – szkolne właśnie zostało utworzone w naszej szkole pod 

przewodnictwem wyżej wspomnianego Jerzego Langera. 

Interesujące jest, ze nawet ci uczniowie, którzy na ławie szkolnej byli niedostrzegani, po 

ukończeniu szkół wyższych przejawiali ambicje w osiąganiu dalszych stopni naukowych  

i zdobywaniu pozycji zawodowej i społecznej. 

Do takich należą: Andrzej Musiał (obecnie asystent, doktorant na wydziale geografii UW), 

Stanisław Życiński (obecnie przygotowuje rozprawę doktorską na temat Krakowskiego 

Przedmieścia w Warszawie). Na pewno nie mam wystarczających informacji o wszystkich 

naszych wychowankach. 

Z całym jednak przekonaniem twierdzę, że nie tylko lekcja uczy i wychowuje. Bogate życie 

pozalekcyjne, różne formy działalności wyrobiły w naszych wychowankach odwagę 

podejmowania inicjatyw, swobodne nawiązywanie kontaktów, samodzielność w myśleniu  

i działaniu. 

Niewątpliwie niepowtarzalna praca społeczna aktywu klasowego rodziców i uczniów 

wytworzyła zdrową opinię zespołu klasy, co trwale odcisnęło się w kształtowaniu postaw 

życiowych naszych absolwentów. 

A ufam im, że nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Jestem przekonany, że jeszcze nie raz  

o nich będziemy mieli okazję usłyszeć, jeszcze nie raz będziemy się nimi chlubić. 

Niech to, co o Nich napisałem, będzie odebrane jako zobowiązanie wobec tych, którzy 

poświęcili im kawał swego życia zawodowego i społecznego. 

Oby się powiodło wszystkim w ich marzeniach i poczynaniach.  

A człowiek jest tyle wart, na ile do czegoś dąży”. 

Minęło 40 lat  

a my ciągle aktywni: 

• Znani wszystkim: dziennikarz muzyczny Wojciech Mann i polityk dr Andrzej 

Olechowski, są wymienieni na stronie internetowej Szkoły jako „Wybitni 

absolwenci”. 

• Ludzie teatru: Andrzej Prus – aktor, dr Tomasz Miłkowski – krytyk teatralny, 

wiceprzewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych,  

wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie, Teresa Krasnodębska – inspicjent 

Teatru Wielkiego. Nie ma już wśród nas niestety Janusza Hamerszmita aktora  

i reżysera. 

• Ludzie nauki: prof. Jerzy Langer - Prezes Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań 

EIT+, dr inż. Krystyna Chróst (Broda), dr Anna Rudzińska. 

Nasze spotkania 

Pierwsze nasze „prywatne” spotkanie odbyło się 30 lat od rozpoczęci szkoły w 1984 r. Było 

na nim 15 osób i oczywiście Profesor Stefan Pieńkowski. 

Następne spotkanie było w smutnych okolicznościach, na pogrzebie naszego kolegi Andrzeja 

Musiała w 1995 r.  
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Poszliśmy na Rynek Starego Miasta i wtedy postanowiliśmy spotykać się regularnie.  

I rzeczywiście spotkaliśmy się w jeszcze w tym roku. Były wzruszenia, kwiaty dla koleżanek 

od Jurka Langera i nareszcie wspólne zdjęcie! 

 

Spotkanie klasy w 1995 r.  

Niestety musiało upłynąć jeszcze 10 lat, od 2005 roku spotykany się co najmniej raz w roku,  

a szczególnie uroczyste były spotkania z okazji 60 rocznicy rozpoczęcia nauki i z okazji  

50-lecia matury.  

Na 60-lecie wydaliśmy „prywatny” numer Promienia szkolnego. Liczył 78 stron i zawierał 

wiele wspomnień z tamtych pięknych, szkolnych lat. 

O serdeczności naszych spotkań świadczy poniższe zdjęcie. Na spotkaniu zabrakło Jurka 

Langera (stąd ten napis). 

 

Spotkanie z okazji 60-lecia naszej znajomości (czerwiec 2015) 


