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c.d. str. 14
jak mas³o, ser, wêdliny, a Roman Michalski ze Stefanem 
Tamowskim dzielili je miêdzy ca³y zespó³, który posi-
liwszy siê rozpoczyna³ prowadzenie lekcji. Stopniowo, 
powolutku zaczê³o siê robiæ lepiej, ale d³ugo jeszcze 
odczuwa³o siê k³opoty z dostêpem do podrêczników i 
pomocy szkolnych.

Pan Michalski uczy³ œpiewu i geografii. W realizowa-
nym wówczas programie mieœci³a siê tak¿e podstawowa 
wiedza z astronomii, która by³a równie¿ przedmiotem 
jego zainteresowañ. Poszukiwa³ materia³ów na ten temat, 
by uzyskaæ jak najwiêcej informacji. Znalezienie odpo-
wiednich publikacji, jak wspomina, nastrêcza³o wówczas 
pewne k³opoty, jednak z perspektywy czasu stwierdza, ¿e 
czêsto wiêksz¹ trudnoœæ sprawia³o pogodzenie „nieba 
religijnego”, z „niebem astronomicznym”, bo tu ³atwo 
by³o wpaœæ w konflikt ze „stra¿nikami” naukowego 
pogl¹du na œwiat.

Choæ program szkolny obejmowa³ tylko astronomiê 
„w zal¹¿kach”, profesor, z myœl¹ o zainteresowanych, 
zgromadzi³ trochê pomocy. Zestaw umo¿liwia³ m.in. 
obserwowanie wschodu i 
zachodu s³oñca (o ile¿ cie-
kawszych ni¿ widziane 
go³ym okiem), ruchy cia³ 
niebieskich na niebie itp. 
Niestety zestaw ukradzio-
no. Co ciekawe nast¹pi³o to 
gdy zaczyna³a siê „od-
wil¿”, czyli jak dodaje 
¿artobliwie “kiedy na zain-
teresowanie „niebem” za-
czêto ju¿ patrzeæ mniej 
podejrzliwie”. Zapytany 
jak ocenia postawê i umie-
jêtnoœci uczniów w ró¿-
nych okresach swej pracy 
nie daje jednoznacznej odpowiedzi. Uwa¿a, ¿e zawsze 
zdarzali siê ró¿ni uczniowie, lepsi i gorsi, chêtni do nauki i 
leniwi. Ale zawsze mo¿na by³o osi¹gn¹æ po¿¹dane wy-
niki, gdy wziê³o siê pod uwagê mo¿liwoœci m³odzie¿y i 
pobudzi³o jej motywacjê do nauki, a tak¿e nie szczêdzi³o 
trudu, by jak najwiêcej daæ z siebie. Tak¹ postawê ucz-
niowie doceniaj¹, ona dzia³a inspiruj¹co, zachêca do wy-
si³ku. Bo „¿eby coœ w ¿yciu osi¹gn¹æ trzeba pracowaæ”.

Nie s¹dzi te¿, by zawsze nale¿a³o uciekaæ siê do 
ostrych sankcji wobec uczniowskich przewinieñ. Cza-
sem wystarczy s³owo. Przypomina ró¿ne sytuacje, które 
udawa³o siê rozwi¹zaæ przy pomocy rozmów i upom-
nieñ. Jeszcze po latach znajduje potwierdzenie s³usznoœci 
takiej postawy i przytacza wymowny dowód. Dostarczyli 
go dwaj byli uczniowie profesora - policjant i w³aœciciel 
„kurnika”, którzy go odwiedzili po latach i „odgrzebali” 
star¹ historiê, kwalifikuj¹c¹ siê do wyci¹gniêcia „odpo-
wiednich konsekwencji”. Mê¿czyŸni ci jako licealiœci 
zostali „przy³apani” przez dyrektora Michalskiego w 
szkolnej ubikacji na paleniu papierosów. W tamtych cza-
sach praktykê tê ostro têpiono. Nawet brak tarczy na 

rêkawie, stanowi¹cej niejako znak identyfikuj¹cy ucznia 
okreœlonej szko³y, nara¿a³ delikwenta na du¿e nieprzy-
jemnoœci, a có¿ dopiero papierosy. „Wpadkê” ch³opców 
pog³êbia³ fakt, ¿e w pó³mroku, w k³êbach dymu nie 
rozpoznali wchodz¹cego pedagoga i rzucili ostre pytanie: 
„a ty tu co robisz smarkaczu?”. Jego sylwetka (szczup³y, 
niewysoki) najwyraŸniej kojarzy³a im siê z jakimœ ucz-
niem z m³odszej klasy. Po incydencie zostali wezwani do 
dyrektora rodzice ch³opców. Napiêcie by³o niema³e. Zas-
tanawiano siê, jaka kara spotka podwójnych winowaj-
ców. Tymczasem Pan Michalski ostro zgani³ naruszenie 
przepisów szkolnych, uœwiadomi³ g³êboki sens zakazu 
palenia w tak m³odym wieku i... to wszystko. Delikwenci 
bardzo siê zawstydzili i przyznali, ¿e zrobi³o to na nich 
wiêksze wra¿enie ni¿ mog³aby to uczyniæ jakakolwiek, 
nawet dotkliwa kara.

Rozmowa o m³odzie¿y zachêci³a mnie do jeszcze jed-
nego pytania - czy profesor pamiêta kogoœ ze swoich 
uczniów, kto zas³ugiwa³by na szczególn¹ uwagê. Pan Mi-
chalski wymieni³ grupê osób zajmuj¹cych wa¿n¹ pozycjê 
w spo³eczeñstwie, ale z najwiêksz¹ sympati¹ mówi³ o 

Andrzeju Jakubiaku, profe-
sorze Warszawskiej Poli-
techniki. Uwa¿a go za 
cz³owieka wyj¹tkowego - 
nie tylko wybitnie zdolne-
go, ale niezwykle sympa-
tycznego i ujmuj¹cego 
swoj¹ kultur¹. Z przyjem-
noœci¹ mówi o wspólnym 
zdjêciu z profesorem 
Jakubiakiem zrobionym w 
liceum na zjeŸdzie absol-
wentów.

Zdarzali siê oczywiœcie 
i tacy, którzy próbowali 
zrzuciæ winê za swoje nie-

uctwo czy lenistwo na szko³ê i jeszcze nadaæ temu 
„wymiar polityczny”. Jeden z uczniów, gdy nie zda³ 
matury z powodu dwójki z jêzyka polskiego obnosi³ siê ze 
swoj¹ wielk¹ pretensj¹, „bo chcia³ s³u¿yæ Polsce 
Ludowej, iœæ do wojska, a dyrektor utrudnia mu to”.

Interesuj¹c¹ rozmowê nale¿a³o koñczyæ, by nie zmê-
czyæ za bardzo goœcinnego gospodarza. pozosta³o jesz-
cze obejrzenie albumu z jego zdjêciami, udostêpnionego 
przez Pani¹ Jadwigê Michalsk¹, troskliwie opiekuj¹c¹ siê 
swoim teœciem. To tak¿e by³o bardzo ciekawe. Bo foto-
grafie - stare, m.in. pochodz¹ce z oflagu w Woldenbergu, 
póŸniejsze z czasów pracy w liceum i te najnowsze z 
obchodzonego w sierpniu 2008r. jubileuszu stulecia uro-
dzin dyrektora, to kawa³ historii. 
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