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         Puławy 9 IV 1959 r. 
 
 
Szanowny Kolego! 
 
 
 Przesyłając w załączeniu kilka drobiazgów związanych z historią 
gimnazjum „Czackiego”, podaję garść szczegółów o organizacji Szkoły po 
wrześniu 1939 r. A więc gdzieś od połowy października 1939 r. rozpoczęła się 
normalna nauka wg niezmienionego programu w gmachu przy ul. Mazowieckiej 
12. Wykładowcy z tego okresu – Polski Prof. Ratyński, Historia Prof. 
Radziwonowicz, Łacina prof. Lechicki, Chemia i Fizyka Prof. Harabaszewski, 
Matematyka Prof. Sobolewski, Geografia Prof. Kociejowski, Zajęcia praktyczne 
Prof. Prochera, Gimnastyka Prof. Kacperski, Religia ks. Pyrzakowski, niemiecki 
prof. Wójcik. Powyższe nazwiska obejmują wykładowców mojej klasy, tj. IIIa. 
 Nauka w tym ustawieniu trwała do końca listopada bądź też początków 
grudnia 1939 r., tj. do momentu zamknięcia przez Niemców polskiego 
szkolnictwa wg przedwojennego programu, od tej pory gimnazjum rozpoczęło 
tajną naukę na tzw. kompletach. 
 Od września 1940 r. organizacja nauki przyjęła częściowo oficjalną formę 
w postaci tzw. Kursów Przygotowawczych do Szkół Zawodowych II st. Wykłady 
prowadzili dawni prof. „Czackiego”, a Dyrektorem był jak poprzednio prof. 
Sopoćko. Lokal szkolny mieścił się wtedy przy ul. Wspólnej 81, następnie w 
gmachu „Politechniki” na Koszykowej, a w końcu w byłym  gmachu gimnazjum 
„Lelewela” Złota 53. 
 Przedmiotów nie objętych „kursem”, tj. historii, łaciny i szerzej ujętego 
polskiego, uczyliśmy się na tajnych kompletach. Ja uczestniczyłem w komplecie 
zbierającym się przy ul. Nowomiejskiej 21 lub 23(?) dom róg Mostowej w 
mieszkaniu u kol. Galińskiego Jurka. Uczyli tam historii i polskiego prof. 
Ratyński, łaciny prof. Lechicki. 
 Wykładowcy na kursie w mojej klasie, tj. Ia, polski prof. Ratyński, chemia 
prof. Harabaszewski, fizyka prof. Sobolewski, matematyka dyr. Sopoćko, 
geografia prof. Radziwonowicz, a później prof. Lechicka, język niemiecki  
prof. Wójcik, zajęcia praktyczne i rysunek prof. Prochera, religia  
ks. Pyrzakowski, gimnastyka prof. Kacperski, biologia prof. Kociejowski,  
a później prof. Samotyka. 
 Uczyliśmy się zawsze w godz. poobiednich b. często przy świecach lub 
karbidówkach. Był to bardzo trudny okres i wiele zawdzięczamy wysiłkowi 
całego grona profesorskiego, który dbał nie tylko o poziom nauki, ale zwłaszcza 
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o zachowanie Polskości. Spośród kolegów szkolnych z tego okresu 
przypominam sobie: Rosińskiego Wiesława, Stażewskiego Włodzimierza, 
Lipnickiego Stanisława, Maraska Włodzimierza, Paszkiewicza Franciszka, 
Galińskiego Jerzego(?), Geislera Jerzego, Schwalbendorfa Ryszarda, Filepowicza 
Jacka, Ryszkowskiego Jerzego(?), Zieniewicza Stefana, Królikiewicza Zbigniewa, 
Filaka Adama, Gerewicza, Bąkowskiego, Badera Jerzego(?), Zakrzewskiego,  
Wierzbickiego, Janochę, Pawelca, Ostrowskiego, Kozłowskiego, 
Zambrowskiego, Geyera Wiesława, Zacharewicza(?). 
 Przedwojenni Koledzy z mojej klasy IIa: Zawadzki Andrzej, Zagórski 
Stefan, Kubalski Tadeusz (Jerzy?), Kiełbiński Mieczysław(?) Tarwid Konrad, 
Wyszyński Jerzy, Szulczyński, Terajewicz Gustaw, Jesion Pejsak, Filak Adam, 
Przedpełski Jan, Pieniążek Karol, Traczyk Zdzisław, Zieniewicz Stefan, Marasek 
Włodzimierz, Majer, Rosiński Wiesław, Makowski Jerzy, Ryszkowski Jerzy(?), 
Geyer Wiesław, Cieśliński, Danilewicz, Brzeski Zbigniew(?), Bąkowski(?), 
Makarewicz. 
 Lista powyższa nie obejmuje niestety wszystkich. Jeśli odszukam w 
pamięci nowe nazwiska, to podam w następnym liście. Pytajniki odnoszą się 
przeważnie do imion kolegów. 
 W Toruniu przebywa Kol. Traczyk Zdzisław posiadający przedwojenne 
zdjęcie naszej klasy, a może i inne. Nie znam niestety bliższego adresu. A może 
już nawiązaliście z nim kontakt. W powstaniu zginął Kol. Jacek Filepowicz – 
szczegóły nie są mi znane. 
 Łączę dużo serdecznych  pozdrowień 
            
         ???  


