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Wstęp

Znany historyk polski Józef Szujski, wychowanek gimnazjum tarnowskiego  
w jego najtrudniejszym okresie, bo latach germanizacji po Wiośnie Ludów, 

pisał: „Ale tarnowskie gimnazjum miało falangę profesorów świeżych, młodych,  
u których natchnienie i miłość młodzieży za doświadczenie stało, z których każdy 
jak zapalona pochodnia gorzał rzeczywistą nauki miłością. Ciepło też jego udzielało 
się młodym sercom, słowo nieledwie każde odsłaniało odczute raczej niż zrozumia-
ne od razu horyzonty wiedzy; istniała ta iskra magnetyczna ducha, co przelatuje  
z duszy nauczyciela w duszę ucznia, porywa go i budzi w nim świat myśli i usiłowań 
szlachetnych…“.

Słowa te można odnieść również do wielu profesorów tarnowskiego Liceum  
w mrocznym okresie stalinowskim jak i w następnych epokach, kiedy rozluźniały 
się okowy systemu i ideologii aż po jego kres w roku 1989 oraz do współczesnej 
doby. Silna i wciąż żywa tradycja dawnej kolonii Akademii Krakowskiej mobili-
zowała nauczycieli, decydowała o specyficznej atmosferze szkolnej, nie pozwalała 
za bardzo zbaczać od wypróbowanego od dawna kierunku ideowego. Sława wybit-
nych uczniów gimnazjalnych Brodzińskich i Szujskich opromieniała Szkołę, pod-
nosiła dumę młodzieży uczęszczającej do niej i stanowiła wyzwanie dla wszystkich 
wstępujących w jej mury.

Niezależnie od indywidualnych przypadków i czasowych epizodów Szkoła, jej 
zespół nauczający starali się spełnić swe zadania edukacyjne. Losy wielu absolwen-
tów i świadectwa dawane przez nich wskazują jaką rolę odgrywało tarnowskie gim-
nazjum w ich życiu. Przez cały omawiany okres 1945-2000 Szkoła uczyła, prze-
kazywała wiedzę. Początkowo funkcja ta była dominującą. Z czasem, gdy zaczęło 
ukazywać się mnóstwo podręczników konkurencyjnych i alternatywnych, gdy roz-
winęły się różnorodne formy masowej komunikacji i informacji naukowej, przeka-
zywanie wiedzy w dotychczasowych formach utraciło swe znaczenie i rangę. Przez 
całą, ponad półwieczną epokę Szkoła starała się rozwijać swych uczniów, odkrywa-
ła przed nimi świat. Raz był to fascynujący świat historii, innym razem literatury, 
kiedy indziej matematyki, urzekający swą głębią i abstrakcją, często geografii i tu-
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Od Autorki

I Liceum Ogólnokształcące należy do najstarszych szkół w Polsce. W swoich dzie-
jach zapisało wiele ważnych wydarzeń związanych z historii kraju. Mury jego 

opuściło już tysiące absolwentów, a wielu z spośród nich wpisało się na trwałe w pol-
ską kulturę, naukę, politykę. Wielu zapisało swoje imię w dziejach ojczyzny oddając 
życie za jej wolność. 

Mając tak długie tradycje, licznych i znanych wychowanków, szkoła docze-
kała się kilku opracowań swojej historii, poświęcono jej też miejsce w kilku war-
tościowych opublikowanych pamiętnikach. Najnowszą pracą opisującą losy szkoły 
jest książka napisana przez wychowanka I LO, Zygmunta Rutę oraz Jana Rysia, pt. 
„I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie do 1939 
roku“.1

Niniejsza praca jest zatem kontynuacją opisu dziejów najstarszej tarnowskiej 
szkoły obejmującą okres od 1939 do 2000 roku. Powojenne dzieje tarnowskiej 
„Jedynki“ nie mają jednak tylu publikacji, jakimi dysponowali autorzy opisujący 
losy szkoły do 1939 r. Niemniej w 2001 roku nakładem Janusza Sułkowskiego, ab-
solwenta I LO, ukazała się ważna pozycja, której autorem jest wychowanek I LO, 
tarnowski historyk-publicysta – Antoni Sypek. Jest to praca pt. „I LO im. Kazi-
mierza Brodzińskiego w Tarnowie 1945-1966“. Pierwsze dwa jej rozdziały zostały 
poświęcone historii szkoły, trzeci – licealnej klasie autora i jego kolegom, natomiast  
w czwartym rozdziale zamieszczono częściowy wybór biografii nauczycieli uczą-
cych w szkole w XIX i XX w. W aneksach zaś znalazły się krótkie wspomnienia 
kilku uczniów oraz wykaz absolwentów z lat 1945-1966.

Jest to w zasadzie jedyna ale istotna publikacja. Zatem przy opracowaniu całej 
prawie sześćdziesięcioletniej historii I LO po 1939 r., praca ta okazała się niezwy-
kle przydatna i wielokrotnie w niniejszym opracowaniu jest przywoływana. Cenne 
okazały się zarówno ustalenia autora, jak wspomnienia jego własne oraz kolegów. 

1  Z. Ruta, J. Ryś, I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie do 1939 roku, Kraków 
1999 

rystyki, wędrówek pienińskich i tatrzańskich. Szkoła uczyła i dalej uczy rozumieć 
świat. Owe różnorodne funkcje spełnia w dużym stopniu dzięki pasji nauczycieli. 
Książka dr Krystyny Samsonowskiej ukazuje wielu nauczycieli, którzy swą pracę 
traktowali jako misję. Wiele wypowiedzi absolwentów, którzy pełnią ważne funk-
cje społeczne, podkreśla taką rolę nauczycieli. 

Książka dr Krystyny Samsonowskiej opracowana na podstawie skrzętnych po-
szukiwań archiwalnych i zebranych w ten sposób materiałów źródłowych ukazuje 
wszechstronny obraz pracy Szkoły. Będzie nie tylko interesującą lekturą dla jej ab-
solwentów i mieszkańców Tarnowa, ale także dokumentem ilustrującym fragment 
życia miejskiego, kultury i nauki.

Prof. Julian Dybiec
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Ponadto, zamieszczony przez autora jako Rozdział IV wybór not bibliograficznych, 
wydał mi się bardzo dobrym pomysłem, zatem pozwoliłam sobie „ściągnąć go“  
i już nie jako rozdział pracy, ale jako aneks zamieściłam krótkie noty większości 
nauczycieli, którzy na dłużej związani byli z I LO po II wojnie światowej. 

Omawiając stan badań oraz źródła, trzeba czytelnikom zwrócić szczególną 
uwagę na cenną i niepublikowaną pozycję, jaką jest praca J. Rylewicza. Stanowi ona 
fragment dziejów I LO, napisany wspólnie przez kilku nauczycieli z okazji jubile-
uszu przypadającego na rok 1959. Opracowanie to wykorzystał również A. Sypek. 
Właśnie ta część monografii I LO zasługuje tutaj na szczególną uwagę. Okazała się 
bowiem wartościowym opracowaniem, ale przede wszystkim cennym „zbiorem“ 
nieistniejących dziś źródeł. Rylewicz, sam będąc świadkiem tych wydarzeń, w bar-
dzo wielu miejscach odwołuje do swoich doświadczeń, obserwacji i ocen, a przede 
wszystkim do licznych materiałów źródłowych, jakimi dysponował. Zatem zarów-
no ustalenia Rylewicza jak również jego własna relacja są często przywoływane  
w trzech krótkich rozdziałach pracy. A nawet w imię uczciwości w Rozdziałach II 
i III mojej pracy może być uznany za współautora, choć dokonało się to bez jego 
wiedzy. A przyczyna tego jest ta, że po prostu do pierwszych lat powojennej historii 
szkoły w zasadzie nie zachowały się żadne źródła. Z wielkim trudem, prawie przez 
przypadek w archiwaliach szkolnych odnalazłam zaledwie jedno sprawozdanie 
dyrektora, w Archiwum IPN kilka drobnych informacji na temat nauczycieli oraz 
udało mi się dotrzeć do kilku wspomnień dawnych uczniów. Do mojej dyspozycji 
pozostawała literatura jak również materiały źródłowe o charakterze prawnym wy-
dawane przez Ministerstwo. Natomiast pisma KOSK kierowane wówczas do szkół 
nader często wykorzystywałam z fragmentów, które zamieścił J. Rylewicz. 

Protokoły Rad Pedagogicznych, które stały się podstawowym źródłem, za-
chowały się dopiero od roku 1949. Są one ważnym materiałem, jednak dość nie-
równym. Zasady protokołowania posiedzeń były różnie ustalane w poszczególnych 
latach. Jedni przywiązywali do nich większą wagę, inni traktowali dość zdawkowo. 
Zmieniała się również tematyka posiedzeń, dla przykładu w latach pięćdziesiątych 
przedmiotem obrad o wiele częściej były szkolenia ideologiczne aniżeli bieżące 
sprawy szkoły. W latach sześćdziesiątych posiedzenia Rad pod kierownictwem dyr. 
Bartosza były dla odmiany bardzo szeroko protokołowane, a Rady trwające czasem 
dwa dni znajdują odzwierciedlenie nieraz na 50 stronach sprawozdania. Dodatkowo 
po dyr. Bartoszu pozostały kopie obszernych sprawozdań pisanych do kuratorium.  
W latach późniejszych protokoły stały się krótsze, nie znalazł tam odbicia cały 
szereg szkolnych wydarzeń, ale ważnym uzupełnieniem okazały się zachowane  
w części Kroniki szkolne. Natomiast do okresu lat dziewięćdziesiątych cennym ma-
teriałem stały się drukowane „Sprawozdania dyrekcji I LO“ za lata 1992/93, 1993/94  
i 1994/95 i 1995/96. Istotnym uzupełnieniem były również relacje nauczycieli i by-

łych uczniów, choć ze względu na ułomność pamięci ludzkiej nie zawsze jednakowo 
pewnym.

Praca została podzielona na osiem rozdziałów. Cezury lat pokrywają się z prze-
łomami politycznymi w Polsce, a te z kolei znajdowały swoje odzwierciedlenie  
w polityce oświatowej władz. W roku 1948, 1961, 1989 i 1999 przełomy zaowoco-
wały wprowadzeniem kolejnych reform szkolnych. Wydarzenia polityczne w więk-
szości wypadków wpływały również na zmiany na stanowisku dyrektorów. Kolejne 
ekipy partyjnych przywódców w PRL-u, w zasadniczy sposób określały również 
działanie niemal wszystkich organizacji działających wówczas w szkole, a szczegól-
nie takich jak kolejno ZMP, ZMS, ZSMP i innych. One też określały zadania rucho-
wi harcerskiemu. W totalitarnym systemie niemal wszystkie płaszczyzny życia spo-
łecznego określane były odgórnie i odgórnie były również sterowane. Zatem 
przyjęty przeze mnie podział odzwierciedla także rolę, działalność i oddziaływanie 
organizacji młodzieżowych na terenie I LO oraz innych stowarzyszeń.

Ponadto taki podział dyktowany był względami praktycznymi i był odpowiedzią 
na oczekiwania czytelników. Najliczniejszą grupą odbiorców tej pracy będą właśnie 
byli uczniowie, a ci w pierwszej kolejności najbardziej zainteresowani są tym okre-
sem w historii szkoły, w którym sami byli uczniami. Zatem zaproponowany podział 
najpełniej spełnia ich oczekiwania, i pozwala bez trudu znaleźć te wydarzenia, któ-
rych obecni absolwenci, kiedyś sami byli uczestnikami i współtwórcami. 

Ponieważ wstępnie ustalono, że kolejnym przedsięwzięciem wydawniczym 
Fundacji I LO „Semper Primus“ ma być opracowanie katalogu wychowanków I LO,  
w pracy tej zrezygnowano z omówienia losów absolwentów. 

Kończąc pracę nad dziejami I tarnowskiego liceum, pragnę zaznaczyć, że  
w przeciwieństwie do większości dotychczasowych autorów zajmujących się histo-
rią tej szkoły, nie byłam do tej pory związana ani ze szkołą, ani nawet z miastem. 
Ten fakt zadecydował, że mój stosunek do I LO i jego środowiska, w sposób natural-
ny i oczywisty musiał cechować znacznie większy dystans aniżeli moich poprzed-
ników. Muszę jednak przyznać, że moim ważnym osobistym doświadczeniem stało 
się „spotkanie“ z gronem nauczycieli z „Jedynki“. Mój duży szacunek i niekłamany 
podziw wzbudziły postawy wielu profesorów. Dla przykładu wymienię tylko trzech 
nieżyjących już: matematyka Zeneona Ziębę, polonistę Mariana Barana, bibliote-
karza Józefa Rylewicza. Pozwolę sobie na kilka zdań uzasadnienia. Profesor Zięba 
zaimponował mi ogromną konsekwencją jako nauczyciel matematyki. Mój szacu-
nek budzi jego pasja jaką potrafił przelać w młodych uczniów oraz to, że potrafił 
zainwestować wiele czasu i wysiłku w rozwój tych, którzy chcieli uczyć się mate-
matyki. Myślę, że sukcesy jego wychowanków były potwierdzeniem nie tylko jego 
zdolności pedagogicznych, ale również dobrze zrealizowanego powołania. Ponadto 
nie sposób przejść obojętnie wobec jego drugiej pasji jaką była turystyka. Przez po-



nad ćwierć wieku zorganizował kilkaset wycieczek, rajdów, złazów, zachęcając do 
udziału liczne rzesze wychowanków. Z pewnym podziwem czytałam jego krótkie, 
ale pełne treści relacje na temat systematycznie odbywanych spotkań Koła PTTK, 
podczas których uczniowie poznawali zasady zdobywania odznak turystycznych, 
studiowali mapy, przewodniki, przygotowywali trasy wycieczek i rajdów, poznawa-
li okolicę i historię swojego regionu, gromadzili dokumentację. 

Moją wielka sympatię zdobył też prof. Rylewicz. A to z kilku powodów: po 
pierwsze, za wysiłek włożony w przygotowanie omawianej już historii I LO; po dru-
gie, za systematycznie prowadzone, mimo choroby, Kółko Miłośników Książki, za 
wysiłek włożony w stworzenie zniszczonej w czasie wojny biblioteki; i po trzecie, za 
wielką pasję jego życia, jaką była misjologia. Ze zdumieniem odkryłam, że należał 
on do najlepszych znawców tej problematyki w Polsce, był autorem podręczników  
i opracowań w tej dziedzinie. Na bezsprzeczny szacunek zasługuje też jego postawa 
jako człowieka i nauczyciela. 

I trzecia postać, o której chcę wspomnieć, to również polonista – profesor Ma-
rian Baran. Zaimponował mi jako pedagog, zaangażowany i bardzo życzliwy, zatro-
skany o uczniów, podziwiałam jego pasję filatelisty i to, jak bardzo potrafił zainte-
resować nią setki uczniów a nawet kolegów nauczycieli. A niekłamany mój podziw 
zyskał, gdy znalazłam informację, że jako sędziwy już nauczyciel obronił doktorat 
z zakresu polonistyki w UJ. 

Myślę, że na takie spotkanie z wieloma pięknymi sylwetkami nauczycieli i wy-
chowanków I LO warto było poświęcić wieleset godzin, które zajęło mi studiowanie 
i pisanie historii I LO.

Kończąc pragnę zaznaczyć, iż zdaję sobie sprawę, że to opracowanie może być 
uzupełniane właściwie przez każdego ucznia i nauczyciela z „Jedynki“, bo każdy  
z nich może dopisać swoje doświadczenia i swoją historię w I LO. Myślę, że wszyst-
kie te uzupełnia i wspomnienia warto zebrać, by stały się one cennym materiałem 
dla następnych pokoleń i następnego autora dziejów najstarszej tarnowskiej szkoły. 


