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PAēSTWOWE GIMNAZJUM I LICEUM W ALESSANO
(1945–1946). Z DZIEJÓW SZKOLNICTWA 2. KORPUSU
POLSKIEGO WE WàOSZECH
Po zakoĔczeniu II wojny Ğwiatowej, w tym walk we Wáoszech, wzmocniony
i zreorganizowany 2. Korpus Polski, liczący okoáo stu tysiĊcy Īoánierzy, przebywaá na terenie Wáoch jeszcze ponad rok. Dowództwo, 3. Dywizja Strzelców
Karpackich i 2. Dywizja Pancerna stacjonowaáy w okolicy Marche, a 5. Kresowa
Dywizja Piechoty w regionach Emilia Romagna i Veneto. W rejonie Bazy, w poáudniowych Wáoszech, powstawaáy nowe jednostki polskie.
Generaá Wáadysáaw Anders przejawiaá szczególną troskĊ o poziom oĞwiaty
i kultury swoich Īoánierzy. Odpowiednie wydziaáy 2. Korpusu prowadziáy szeroką akcjĊ wydawniczą czasopism, ksiąĪek i podrĊczników. DziaáalnoĞü ta, organizowana niezwykle konsekwentnie i starannie, doprowadziáa do powstania na
terenie Wáoch organizmu spoáecznego, który nazywano Maáą Polską. Nie dziwi
zatem fakt, Īe w tak sprzyjających warunkach nastąpiá rozwój szkolnictwa, uruchamianego w trosce o przyszáoĞü Īoánierzy przechodzących do Īycia cywilnego,
tym bardziej Īe początek ich „normalnego” Īycia zostaá o kilka lat opóĨniony.
Wiele szkóá reaktywowano (m.in. sáynną SzkoáĊ Karpacką)1, powstawaáy takĪe
nowe, gáównie na terenie Póáwyspu SalentyĔskiego. Jedną z nich byáo PaĔstwowe
Gimnazjum i Liceum w Alessano2, które w oÞcjalnym jĊzyku wojskowym nosiáo

1
Zob. M. KuczyĔski, Szkoáa Karpacka 1943–1948. Gimnazjum i Liceum 3. Dywizji Strzelców Karpackich, Londyn, Zarząd Gáówny Karpatczyków 3 DSK, 1992; J. Maáecki, Gimnazjum i Liceum 3 Dywizji
Strzelców Karpackich 2. Korpusu Polskich Siá Zbrojnych na Zachodzie, w: Nauczyciele – uczniowie. SolidarnoĞü pokoleĔ. Szkolnictwo i oĞwiata polska na Zachodzie w czasie drugiej wojny Ğwiatowej, red. T. Zaniewska, Warszawa, Wydawnictwo SGGW, 2007, s. 68–85; B. Znowski, Gimnazjum i Liceum 3. DSK, „Goniec Karpacki” 1992, nr 319, s. 107–109.
2
Jeden z uczniów tej szkoáy tak oto charakteryzuje poáoĪenie miasteczka: UwaĪają nie tylko Polacy, ale
równieĪ Wáosi, Īe miasteczko Alessano umieĞciáo siĊ na koĔcu Ğwiata. Sáawna Via Adriatica, nazwana tak
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nazwĊ Kursów Maturalnych nr 1. Szkoáa obejmowaáa trzy turnusy. Pierwszy od
21 stycznia do 5 sierpnia 1945 roku, drugi od sierpnia roku 1945 do stycznia 1946
i trzeci od 1 marca do 15 lipca 1946 roku. Kontynuacją PaĔstwowego Gimnazjum
i Liceum w Alessano byáo Gimnazjum i Liceum Nr 2 Cannon Hall Camp Cawthorne Barnsley, istniejące od 24 lipca do 1 grudnia 1946 roku.

Budynek szkolny w Alessano.

Szkoáa mieĞciáa siĊ w jednopiĊtrowym budynku szkoáy wáoskiej, wybudowanym jeszcze przed wojną. W pobliĪu znajdowaáy siĊ Kolegiata San Salvatore
i plac miejski. Istniejąca tu dotychczas wáoska placówka zmuszona byáa zmieniü czas swoich zajĊü. Przeniesiono je na godziny popoáudniowe. Po poáudniu
– wspomina Olgierd Terlecki3 – wracaáy do szkoáy miejscowe dzieci, oswajając
siĊ powoli z dziwnymi dla nich dekoracjami, godáem Oráa Biaáego, portretami

urzĊdowo droga paĔstwowa numer szesnaĞcie, biegnie wzdáuĪ Adriatyku od Rawenny poprzez Rimini, AnconĊ, PescarĊ, FoggiĊ i Bari, znane nam z pochodzenia dobrej, czy jak kto woli niedobrej królowej Bony;
przecinając jej wáoĞci apulijskie zmierza nastĊpnie do Brindisi i dalej do Lecce, miasta bardzo maáo w Ğwiecie i we Wáoszech znanego, acz bĊdącego stolicą prowincji. Potem bĊdzie jeszcze Maglie, znane juĪ jedynie
miejscowym, a niektórym Polakom dlatego, Īe stacjonowaá tam batalion kolejowy 2. Korpusu. Koleje nie byáy
nam wówczas do niczego potrzebne, ale batalion utworzono z myĞlą o koniecznoĞci odbudowania kolejnictwa
w Polsce. Od Maglie sáawna droga odbija w lewo, do Otranto, gdzie koĔczy swój dáugi bieg, jej natomiast
odnoga prowadzi prosto, jak strzeliá, do przylądka Santa Maria di Leuca, który jest nad Morzem JoĔskim
ostatnim gwoĨdziem wbitym w obcas wáoskiego buta. I otóĪ w jedenastu kilometrach przed Santa Maria di
Leuca leĪy miasteczko Alessano. Zob. O. Terlecki, Concertina, Kraków, KAW, 1983, s. 211–212.
3
Olgierd Terlecki (1922–1986), znany pisarz historyczny. W 1939 roku wywieziony do ZSRR; w 1941
wstąpiá do armii gen. Wáadysáawa Andersa. SáuĪyá w 2. Korpusie Polskim; uczestnik bitwy o Monte Cassino.
UczeĔ liceum w Alessano. Jako poeta debiutowaá na áamach „Gazety ĩoánierza”. W 1947 roku wróciá do
Polski i zamieszkaá w Krakowie. W latach 1947–1951 redaktor „Dziennika Polskiego”, a od 1955 roku „ĩycia
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nieznanych dostojników, mapami dalekiego póánocnego kraju 4. Polscy uczniowie w Īoánierskich mundurach uczyli siĊ tu do poáudnia. Pomieszczenia szkolne
byáy doĞü duĪe, áawki, w których zasiąĞü mieli doroĞli mĊĪczyĨni – maáe i ciasne. Nauka rozpoczynaáa siĊ o ósmej i trwaáa szeĞü godzin dziennie. OrganizacjĊ
i program szkoáy oparto na obowiązującym przed II wojną Ğwiatową programie
dwustopniowej szkoáy Ğredniej, zreformowanej przez Janusza JĊdrzejewicza5
– czteroletniego gimnazjum i dwuletniego liceum6. Dowódca Bazy 2. Korpusu
gen. Marian Przewáocki 7 zadbaá o pomoce naukowe, skompletowaá kilka podrĊczników i lektur do jĊzyka polskiego. Zakupiá podstawowe pomoce do nauczania
geograÞi, Þzyki i biologii. Wszystkiego tego byáo po trosze – wspomina Michaá
Czartoryski, nauczyciel jĊzyka polskiego w Alessano – ale wszystko to na początek stanowiáo doĞü ubogie jeszcze zaopatrzenie, które dopiero z upáywem czasu
wydatnie siĊ poprawiáo 8. Odczuwano dotkliwy brak podrĊczników. CzĊĞü z nich
wydrukowano jeszcze w Ziemi ĝwiĊtej (Jerozolima), w ramach „Szkolnej Biblioteczki na Wschodzie”, gdzie caáoĞcią wydawnictw szkolnych na ĝrodkowym
Wschodzie kierowaá doc. àukasz Kurdybacha9, i póĨniej we Wáoszech, w Sekcji

Literackiego”. Autor ksiąĪek o tematyce historycznej, m.in.: Concertina, Gen. Sikorski, Kierunek Cassino
(trylogia Polskie drogi), Monte Cassino 1944, Najkrótsza historia II wojny Ğwiatowej, Puákownik Beck,
Z dziejów II Rzeczypospolitej. Zob. L. Bartelski, Polscy pisarze wspóáczeĞni 1939–1991, Warszawa, Wyd.
Naukowe PWN, 1995.
4
O. Terlecki, Concertina…, s. 221.
5
Reforma jĊdrzejewiczowska – reforma polskiego szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego,
opracowana przez ministra Janusza JĊdrzejewicza, wdroĪona od lipca 1932 roku, której zasady obowiązywaáy
do 1948 roku. Byáa ona efektem dąĪeĔ wáadz Polski (po odzyskaniu niepodlegáoĞci w 1918 roku) do opanowania programowego i organizacyjnego chaosu w szkolnictwie polskim, bĊdącego pozostaáoĞcią po czasach
zaborów, gdyĪ akty prawne z lat 1919–1931 nie zagwarantowaáy jednolitego szkolnictwa na terenie caáego
kraju. Reforma zostaáa uchwalona przez sejm 11 marca 1932 roku. Zob. Historia wychowania. Wiek XX,
red. J. Miąso, t. 1, Warszawa, PWN, 1980, s. 58–98; S. Mauersberg, Komu sáuĪyáa szkoáa w Drugiej Rzeczypospolitej? Wrocáaw, Ossolineum, 1988; J. Miąso, Szkoáy zawodowe w Polsce w latach 1918–1939. Ich rozwój,
organizacja i funkcje spoáeczne, Wrocáaw 1988; Z. OsiĔski, Janusz JĊdrzejewicz. Piásudczyk i reformator
edukacji (1885–1951), Lublin 2007; J. Sadowska, Ku szkole na miarĊ Drugiej Rzeczypospolitej. Geneza,
zaáoĪenia i realizacja reformy jĊdrzejewiczowskiej, Biaáystok, Wyd. Uniwersytetu w Biaáymstoku, 2001.
6
Wspomnienia A. Niemczyka, W. NarĊbskiego, Z. E. Waáaszewskiego – uczniów szkoáy. Teksty wspomnieĔ w posiadaniu autorki; zob. teĪ: M. Czartoryski, Na koĔcu wáoskiego buta, Kraków, KAW, 1986, s. 15;
O. Terlecki, Concertina…; Gli „Alessanesi” di Anders.Un Liceo-Ginnasio Polacco in Alessano 1945–46.
Ricordi e testimonianze, A cura di Antonio Caloro, Alessano, Ginobleveditore, 2005.
7
Gen. Marian Przewáocki – kawalerzysta armii rosyjskiej, u schyáku I wojny Ğwiatowej w stopniu majora
szef sztabu 1 Korpusu Polskiego w Rosji; w Polsce niepodlegáej m.in. dyrektor naukowy sáynnego Centrum
Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu, dowódca 14 Puáku Uáanów Jazáowieckich, w kampanii wrzeĞniowej
dowódca (juĪ jako generaá), Grupy Operacyjnej w armii „Modlin”. Przezywano go ironicznie „PriaĪką”, co
oznacza w jĊzyku rosyjskim klamrĊ pasa, na której poáysk miaá byü szczególnie uczulony. Zob. O. Terlecki,
Concertina…, s. 213.
8
M. Czartoryski, Na koĔcu…, s. 15.
9
Z. Broncel, Sto ksiąĪek dla máodzieĪy, dla Īoánierza i dla wszystkich, „W Drodze” 1944, nr 14; zob. teĪ
m.in.: J. Draus, DziaáalnoĞü oĞwiatowa àukasza Kurdybachy, „Rozprawy z Dziejów OĞwiaty”, t. XXIV, Wrocáaw 1984, s. 211–228; J. Draus, OĞwiata i nauka polska na Bliskim i ĝrodkowym Wschodzie 1939–1950,
Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, 1993; J. Draus, Polskie oĞrodki naukowe na Bliskim i ĝrodkowym
Wschodzie 1939–1950, „Rozprawy z Dziejów OĞwiaty” 1986, t. XXIX, s. 133–167; J. Miąso, Pracownia Dziejów OĞwiaty Polskiej Akademii Nauk 1953–1974, „Rozprawy z Dziejów OĞwiaty” 2000, t. XL, s. 111–165.
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Wydawniczej 2. Korpusu Polskiego, mieszczącej siĊ przy Komendzie Miasta
w Bari, której komendantem byá puákownik Stanisáaw Tworzydáo10. Byáy teĪ takie, które zastąpiono podrĊcznikami pisanymi w obcych jĊzykach lub skryptami
przygotowywanymi przez samych wykáadowców. I tak, np., skrypt do literatury
polskiej opracowaá dr Tadeusz Rawicz-KosiĔski, do chemii mgr Leon Bertisz,
a do historii i nauki zagadnieĔ Īycia wspóáczesnego mgr Alfons Mrowiec. Rok
szkolny trwaá szeĞü miesiĊcy, po czym nastĊpowaáa dwutygodniowa przerwa,
tzw. ferie, czyli wakacje. W tym czasie uczniowie musieli poznaü program dwóch
klas licealnych, jeĞli nie mieli ukoĔczonej przed wojną klasy pierwszej. Liceum
podzielono na dwa oddziaáy – typu humanistycznego i typu matematyczno-Þzycznego. Powstaáa teĪ klasa gimnazjalna, przeznaczona dla uczniów po przedwojennej klasie trzeciej.
OpiekĊ nad szkoáą z ramienia Ministerstwa WyznaĔ Religijnych i OĞwiecenia Publicznego w Londynie sprawowaá ppák dr Jerzy Stanisáaw Alexandrowicz
(1886–1970)11, który co póá roku wyznaczaá komisjĊ egzaminacyjną, a wczeĞniej
czĊsto wizytowaá szkoáĊ w czasie jej póátorarocznego istnienia we Wáoszech,
w czasie trzech szeĞciomiesiĊcznych turnusów, tj. od 15 stycznia 1945 roku do
15 lipca 1946 roku. Jako byáy profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie,
a nastĊpnie profesor i rektor Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie
i wiceminister WyznaĔ Religijnych i OĞwiecenia Publicznego, potraÞá w bardzo trudnych warunkach stworzyü dobrze funkcjonujący system szkóá Ğrednich
i dobraü wykwaliÞkowane kadry pedagogiczne. Dyrektorem szkoáy byá kapitan
dr Tadeusz Szela, biolog, czáowiek pogodny, uczniom Īyczliwy i chodzący o lasce
ze wzglĊdu na niedowáad nogi, z którego to powodu nazywano go, jak chyba wszĊdzie na Ğwiecie chromych przeáoĪonych, Hefajstosem12. Wojskowym komendantem szkoáy byá podpuákownik Edmund Zimmer.
W styczniu 1945 roku dowódcy róĪnych jednostek 2. Korpusu otrzymali rozkaz odesáania na poáudnie Wáoch máodzieĪy, której wybuch wojny uniemoĪliwiá
ukoĔczenie szkoáy Ğredniej. Po upáywie piĊciu lat byáa to juĪ máodzieĪ doĞwiadczona w twardej szkole wojennego Īycia i zahartowana w boju. Wojna obniĪyáa
o dwie klasy licealne cenzus konieczny w podchorąĪówkach, toteĪ wielu z tych
máodych ludzi byáo juĪ dowódcami druĪyn, czasem plutonów, podchorąĪymi lub
nawet podporucznikami13. W styczniu 1945 roku do Alessano przybyáo ponad
10
Zob. R. Piracci, Trani in guerra. La vita di Trani durante la seconda guerra mondiale, Il Giornale di
Trani, Trani 2001; T. Zaniewska, DziaáalnoĞü oĞwiatowa porucznik DĪennet DĪabagi-Skibniewskiej. „Dziatwa” 1944–1947, w: Przez burze – pod wiatr. Szkolnictwo i oĞwiata polska na zachodzie w czasie drugiej wojny
Ğwiatowej. Ukáad, opracowanie i redakcja naukowa T. Zaniewska, Biaáystok, Wydawnictwo Uniwersyteckie
„Trans Humana”, 2001, s. 120–142; T. Zaniewska, Funkcja wychowawcza „Dziatwy” 1944–1947, „Test”.
Kwartalnik Naukowy Wydziaáu Pedagogiki i Psychologii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Biaáymstoku
1996, nr 3, s. 41–57; T. Zaniewska, DĪennet znaczy raj, Biaáystok, Wydawnictwo Uniwersyteckie „Trans Humana” 2002, s. 87 i nast.; T. Zaniewska, WierzĊ w kismet, Warszawa, Wydawnictwo SGGW, 2010, s. 51–71.
11
P. Sysa, Profesor Jerzy Stanisáaw Aleksandrowicz. Wychowawca akademicki, organizator szkolnictwa
czasu wojny, w: Nauczyciele – uczniowie. SolidarnoĞü pokoleĔ…, s. 147–154.
12
O. Terlecki, Concertina…, s. 219.
13
Por. TamĪe, s. 212.
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trzystu polskich Īoánierzy, kandydatów na maturzystów, aby uzupeániü tu swoje
wyksztaácenie przez zdobycie maáej i duĪej matury, aby skoĔczyü gimnazjum
i liceum, czyli uzyskaü peáne wyksztaácenie Ğrednie, uprawniające do podjĊcia
studiów wyĪszych na którymĞ z uniwersytetów zagranicznych lub po powrocie
do kraju. Przybyli do Wáoch z róĪnych oddziaáów róĪnymi drogami. W Alessano okreĞlano ich wedáug starych nazw przyjĊtych w dawno juĪ sformowanych
oddziaáach. Byli wĞród przybywających do Alessano ci z dalekiego Związku
Radzieckiego, z którego wyjechawszy w roku 1942 przez Morze Kaspijskie do
Persji poprzez Irak, PalestynĊ, Liban, SyriĊ, Egipt i Morze ĝródziemne, dotarli
do Italii. Tych okreĞlano tu, jak dawniej, „prawosáawnymi”. Inni przybyli na poáudnie Wáoch z Afryki, przez Tobruk i El GazalĊ, zyskując miano „Ramzesów”.
Byáy wĞród nich sáynne „szczury Tobruku”. Przybyli teĪ „lordowie” – Īoánierze,
którzy po kampanii francuskiej znaleĨli siĊ na Wyspach Brytyjskich. Wraz z nimi
w áawach szkolnych zasiadali równieĪ wyszkoleni w Anglii spadochroniarze.
Przeznaczeni do zadaĔ w kraju, w koĔcowej fazie wojny zostali przewiezieni
do Wáoch, gdzie pod Brindisi znajdowaáa siĊ polska baza przerzutowa. WĞród
uczniów szkoáy alessaĔskiej byáo wielu uwolnionych przez aliantów jeĔców,
gáównie zaĞ máodych powstaĔców warszawskich oraz rodaków uciekinierów
z Wehrmachtu14.
Uczniowie byli zróĪnicowani pod wzglĊdem posiadanych stopni wojskowych. NajwiĊcej byáo szeregowców, którzy przewaĪali w klasach gimnazjalnych,
mniej liczna grupa to uczniowie w stopniu podoÞcerskim – kaprale, plutonowi
i sierĪanci, którzy zasiadali tak w áawach gimnazjum, jak i liceum. W klasach
licealnych byli zaĞ podchorąĪowie w róĪnej randze oraz kilkunastu podporuczników. Ta, zdawaáo siĊ, zbieranina uczniów w wojskowych mundurach – wspomina
polonista Michaá Czartoryski – tak zróĪnicowana pod wzglĊdem terytorialnego
pochodzenia i róĪnych stopni wojskowych oraz róĪnych poziomów wyksztaácenia,
siedząc wspólnie w jednych klasach i áawach szkolnych, stosunkowo w bardzo
krótkim czasie przeszáa z jednej strony proces adaptacji do nowych warunków
bytowania, a z drugiej teĪ szybko siĊ zintegrowaáa, tak – Īe juĪ po kilku tygodniach
moĪna byáo mówiü o wytworzeniu siĊ z tej róĪnorodnej masy Īoánierskiej jakiegoĞ
uczniowskiego monolitu. Kiedy przyszli do szkoáy, kiedy otoczyáa ich i zagarnĊáa
Īmudna i trudna, szybka, nerwowa i wymagająca duĪego samozaparcia i niezwykle silnej woli szkolna atmosfera – początkowo upadli nieco na duchu, ale niebawem otrząsnĊli siĊ z tego i zabrali na caáego do roboty 15.
Przybywających kandydatów na maturzystów dowództwo garnizonu rozmieĞciáo w kilkudziesiĊciu kwaterach prywatnych oraz w „paáacu” – duĪym, masywnym budynku z wieĪyczką i zegarem, który tak wáaĞnie okreĞlaáa miejscowa
ludnoĞü. Zamieszkaáo w nim piĊüdziesiĊciu uczniów.

14
15

W. NarĊbski, Wspomnienia. W posiadaniu autorki.
M. Czartoryski, Na koĔcu…, s. 31.
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21 stycznia 1945 roku o godz. 15.00 odbyáo siĊ uroczyste otwarcie PaĔstwowego Gimnazjum i Liceum w Alessano, z naboĪeĔstwem i koncertem w Ğwietlicy.
Nastąpiáa peána mobilizacja i solidna, systematyczna praca uczniów i nauczycieli.
W okresie szeĞciu miesiĊcy uczniowie zaliczali jedną lub dwie klasy. Ci, którzy
mieli np. tylko dwie klasy gimnazjalne, musieli zrobiü w póá roku dwie nastĊpne
klasy, tzn. trzecią i czwartą, aby zdobyü maáą maturĊ. Podobnie ci, którzy mieli
juĪ trzy klasy. Tak samo w liceum – przez szeĞü miesiĊcy uczyli siĊ zarówno ci,
którzy posiadali ukoĔczoną pierwszą licealną, jak i ci, którzy mieli tylko maáą maturĊ. Ci ostatni musieli w ciągu póá roku ukoĔczyü dwie klasy, licealne, aby móc
przystąpiü do egzaminu dojrzaáoĞci. Mówiąc inaczej – w jednym turnusie, czyli
w póá roku i w jednej klasie, trzeba byáo zaliczyü zarówno drugą licealną, jeĞli
ktoĞ miaá ukoĔczoną pierwszą, jak i obydwie licealne, jeĪeli ktoĞ miaá ukoĔczone
gimnazjum, czyli cztery klasy. Zatem kurs byá podzielony na dwie klasy: gimnazjalną i licealną. W pierwszej znaleĨli siĊ uczniowie po trzech, a czasami tylko po
dwóch klasach gimnazjalnych; ta grupa miaáa zdobyü tzw. maáą maturĊ. W klasie
licealnej zgromadzono tych wszystkich, którzy posiadali tylko maáą maturĊ albo
pierwszą licealną. Ci mieli zdaü duĪą maturĊ16.
Nauczyciele w mundurach przybywali do Alessano ze wszystkich stron Apulii i dalszych regionów poáudniowych Wáoch, z róĪnych jednostek wojskowych.
ZróĪnicowane byáy ich stopnie wojskowe – od zwykáych strzelców z cenzusem,
podoÞcerów i podchorąĪych do oÞcerów. StopieĔ kapitana byá najwyĪszą rangą
wĞród nauczycieli przybyáych do Alessano 17. Nauczyciele, którzy nie posiadali
Īadnego stopnia wojskowego, otrzymywali angielski stopieĔ zastĊpczy, tzw.
oÞcera oĞwiatowego. Jego symbolem zewnĊtrznym byáa noszona na zielonych
naramiennikach záota nakáadka z angielskim skrótem PRO (Public Relations OfÞcer). StopieĔ ten upowaĪniaá do pobierania wyĪszego niĪ szeregowi Īoádu (gaĪy
podporucznika). Posiadali go: sierĪ. podch. Alfons Mrowiec, st. strz. Bernard Paáąk, st. strz. Józef ĩelawski, szeregowi: Leon Bertisz, Karol Fel, Ludwik Szoátysik, Ryszard Wiaterek, Antoni Wojaczek, Wincenty Staniczek, Edward Pokorny,
Henryk Dąbrowski oraz ochotniczki: Irena Antonowicz i ZoÞa Mucho18.
Grono nauczycielskie Gimnazjum i Liceum w Alessano tworzyli:
– ks. Antoni ĝwida – salezjanin, kapelan w stopniu kapitana, powaĪny i skupiony,
sztywny i ponury, suchy i oÞcjalny w obejĞciu z innymi […] zasuszony, jak liĞü
w zielniku, […] asceta, niski, chudy o woskowato bladej twarzy 19;
– mgr Ryszard Wiaterek – germanista; pochodziá z Knurowa; nauczyciel z prawdziwego zdarzenia 20;

16

Zob. tamĪe, s. 30.
TamĪe, s. 24.
18
TamĪe.
19
Wspomnienia Michaáa Czartoryskiego, nauczyciela jĊzyka polskiego w Alessano. W posiadaniu autorki.
20
TamĪe.
17
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Grono pedagogiczne Kursów Maturalnych Nr 1 w Alessano. Stoją w pierwszym rzĊdzie od lewej: por. Braniewicz, NN, B. Paáąk, kpt. J. Pisarek, mgr R. Wiaterek, ks. A. ĝwida, mgr Z. Mucho, wizytator Ministerstwa
WRiOP, mgr I. Antonowicz, dyr. dr T. Szela, inĪ. H. Dąbrowski i dr E. Pokorny. W drugim rzĊdzie od lewej:
dr T. Rawicz-KosiĔski, J. ĩelawski, mgr M. Czartoryski, mgr Z. RząĪewski, NN, dr J. àopuski, mgr W. Staniczek, mgr L. Bertisz i mgr A. Mrowiec.

– dr Janusz àopuski – wykáadaá propedeutykĊ ÞlozoÞi i áacinĊ; studiowaá przed
wojną ÞlologiĊ klasyczną i ÞlozoÞĊ w Polsce, Szwajcarii i we Wáoszech; bardzo
dobrze znaá wáoski; cieszyá siĊ szacunkiem i uznaniem uczniów; byá opiekunem
(wychowawcą) humanistycznej klasy licealnej; nauczyciel bardzo wymagający
– od siebie i od uczniów. Przybyá do Alessano z Oddziaáu Informacji 7. Dywizji
Piechoty w stopniu ogniomistrza. Jeden z uczniów szkoáy wspomina: Miaáem
w Īyciu tylko dwu wychowawców, do których czuáem szacunek tak wielki, Īe aĪ
graniczący z obawą. Nie wobec ich surowoĞci w pojĊciu niejako dyscyplinarnym,
gdyĪ ich surowoĞü, co jakoĞ rozumiaáem, byáa tylko stanowczym stawianiem
uczniowi wymagaĔ podáug jego miary, podáug jego zdolnoĞci i moĪliwoĞci, lecz
wobec ich intelektu i charakteru. Obaj byli áacinnikami: doktor Bronisáaw Tyszkowski w Jaworowie i doktor Janusz àopuski w Alessano. Nie jest wiĊc wykluczone, jak dziĞ pozwalam sobie przypuszczaü, Īe wychowawcy zdolni rzeczywiĞcie
wychowywaü rodzą siĊ czĊsto z gleby przedwiecznie klasycznej, umiejąc zrozumieü i wyjaĞniü nie tylko wielkoĞü Katona, lecz i sáaboĞü przeciĊtnego máodzika.
Dodaü tu muszĊ, iĪ na pewno áatwiej byáo Tyszkowskiemu wychowywaü nastolatka, niĪ àopuskiemu máodego wprawdzie, ale dorosáego mĊĪczyznĊ, na domiar
niedawnego dowódcĊ zespoáu starszych od niego mĊĪczyzn 21;
21

TamĪe, s. 217.
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– mgr Michaá Czartoryski – nauczyciel szkóá Ğrednich i dziaáacz spoáeczno-kulturalny w Czortkowie; gimnazjum i studia polonistyczne ukoĔczyá we Lwowie.
W latach 1938–1939 pracowaá jako nauczyciel jĊzyka polskiego i áaciny w prywatnym Gimnazjum w Nadwornej w województwie stanisáawowskim. W lutym
1940 roku wywieziony w gáąb Związku Sowieckiego. Amnestionowany w lutym
1940 roku zgáosiá siĊ do formującej siĊ armii gen. Wáadysáawa Andersa. Przeszedá
z nią caáy jej szlak bojowy, od Kujbyszewa po AnkonĊ. CiĊĪko ranny w bitwie
o Monte Cassino. W Alessano nauczaá jĊzyka polskiego. Wymagający, przyjaĨnie
nastawiony do uczniów w Īoánierskich mundurach i bardzo przez nich lubiany22;
– mgr Alfons Mrowiec – nauczyciel historii i zagadnieĔ Īycia wspóáczesnego;
z duĪą áatwoĞcią uczyá siĊ jĊzyków obcych; biegle mówiá po niemiecku i wáosku,
doĞü dobrze po angielsku; poza szkoáą czáowiek towarzyski, serdeczny i koleĪeĔski. Jako nauczyciel – bardzo wymagający, szczególnie faktów i dat. Stąd
maáo wyszukane przezwisko nadane mu przez Īaków – „Muá Przedatowany”.
Jego uczeĔ, Olgierd Terlecki wspomina: […] byá maszyną do produkowania dat
i miaá zdecydowany wstrĊt do jakiegoĞ syntetycznego ujmowania przedmiotu.
Nie umiaá, a moĪe nie chciaá przedyskutowaü Īadnego problemu 23. Pochodziá ze
ĝląska, z wielodzietnej rodziny górniczej; w okresie wakacji pracowaá w kopalni
wĊgla pod ziemią jako rĊbacz; w ten sposób zarabiaá na wáasną naukĊ. UkoĔczyá
oĞmioletnie gimnazjum, a nastĊpnie historiĊ na Uniwersytecie JagielloĔskim. Do
Wáoch przybyá z Afryki, gdzie w Libii braá udziaá w walkach o Tobruk;
– mgr Henryk Panas – z wyksztaácenia historyk; miaá duĪe zdolnoĞci plastyczne
(áadnie rysowaá). W Alessano uczyá matematyki; z duĪym poczuciem humoru,
rubaszny, z dystansem do Ğwiata; bardzo lubiany przez uczniów; przybyá jako
podporucznik z Obozu PrzejĞciowego;
– dr Tadeusz Rawicz-KosiĔski – z wyksztaácenia prawnik; w Alessano nauczaá
jĊzyka polskiego; niezbyt lubiany przez uczniów, którzy uwaĪali go za „najlepszego polonistĊ wĞród prawników i najlepszego prawnika wĞród polonistów”;
– kpt Jan Pisarek – nauczyciel matematyki; serdeczny i bardzo kulturalny w odniesieniu do uczniów dziĊki czemu zyskaá ich sympatiĊ;
– Józef ĩelawski – aktor; starszy wiekiem, doskonaáy znawca literatury polskiej
i obcej; wraĪliwy na piĊkno, zakochany w teatrze;
– mgr Leon Bertisz-Warszawski – nauczyciel chemii; dobroduszny i z poczuciem
humoru. Pewnego ranka – wspomina jeden z uczniów – po jakichĞ wiĊkszych
imieninach, widząc przed sobą klasĊ peáną osobników o wciąĪ zamglonych spojrzeniach powiedziaá: „Panowie, alkohol istotnie rozkáada táuszcze, ale czy wy
przypadkiem nie chcecie za bardzo schudnąü?” 24

22
Zob. H. DudziĔska, Michaá Czartoryski (1911–1986), „Rocznik Kolbuszowski” 1987, nr 2, s. 165–167;
Wspomnienia Wojciecha NarĊbskiego oraz Bolesáawa Wojciecha Fijaákowskiego. W posiadaniu autorki.
23
O. Terlecki, Pokonani, w: tegoĪ, Concertina…, s. 412.
24
O. Terlecki, Concertina…, s. 220.
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– Bernard Pająk – nauczyciel biologii;
– Julian Mojsiewicz – nauczyciel biologii;
– Henryk Dąbrowski – nauczyciel matematyki;
– dr Edward Pokorny – nauczyciel matematyki, Þzyki i astronomii;
– mgr Z. RząĪewski – nauczyciel Þzyki;
– Ludwik Szoátysik – nauczyciel wychowania Þzycznego;
– mgr ZoÞa Mucho – germanistka;
– Irena Antonowicz – nauczycielka Þzyki.
NajwiĊkszy procent nauczycieli (okoáo jednej trzeciej) stanowili ĝlązacy
z pochodzenia. Byli to: mgr Leon Chudoba z Gieraátowic, germaniĞci: mgr Wincenty Staniczek z Ryduátów i mgr Ryszard Wiaterek z Knurowa, mgr Antoni
Wojaczek z Jejkowic uczący áaciny, mgr Zdzisáaw CiĊtak z przedwojennego gimnazjum w Rybniku, równieĪ pochodzący z Rybnika Józef ĩelawski i mgr Alfons
Mrowiec 25.
Oryginalną inicjatywą uczniów i nauczycieli byáa „Rzeczpospolita Studencka”, zwana popularnie przez uczniów „Pospolitą Studencką”, aby odróĪniü maáą,
Īakowską „pospolitą rzecz” od wielkiej „Rzeczypospolitej” 26. OkreĞlany w ten
sposób samorząd uczniowski realizowaá trzy zasadnicze cele – organizacyjny,
oĞwiatowy i kulturalny. Jego zadaniem byáy gáównie sprawy związane z utrzymaniem porządku w klasach i oddziaáach oraz w caáej szkole. W kaĪdej klasie
i w kaĪdym, oddziale samorząd klasowy, skáadający siĊ ze starosty, sekretarza
i skarbnika, pilnowaá porządku w swoich klasach, dyĪurów, przygotowania pomocy naukowych, zbierania skáadek na cele ogólne. Starosta byá áącznikiem miĊdzy
klasą a wychowawcą i dyrektorem. Poszczególne samorządy klasowe tworzyáy
sejmik szkolny, który zyskaá miano Rady Szkolnej. Wybieraáa ona ze swego grona rząd skáadający siĊ z przewodniczącego, dwóch zastĊpców, sekretarza i jego
zastĊpcy, skarbnika i jego zastĊpcy oraz trzech czáonków. Rząd organizowaá caáe
Īycie szkolne, poĞrednicząc miĊdzy dyrektorem i Radą Pedagogiczną oraz miĊdzy
uczniami w mundurach a ich bezpoĞrednią wáadzą wojskową czyli komendantem
garnizonu szkolnego i administracją 27. Do zadaĔ samorządu naleĪaáo inicjowanie prac o charakterze kulturalno-oĞwiatowym na terenie szkoáy i w Ğrodowisku
uczniowskim, ale takĪe tych adresowanych do mieszkaĔców Alessano.
„Pospolita Studencka” zorganizowaáa wiele ciekawych i poĪytecznych akcji.
I tak np. postanowiáa wydawaü wáasny tygodnik pt. „Prosto z áawy”, gdzie mogáa
swobodnie wypowiadaü siĊ na tematy polityczne, spoáeczne i dydaktyczno-wychowawcze28. Zorganizowaáa teĪ wáasny chór szkolny, chór rewelersów i zespóá

25

Zob. M. Czartoryski, W. NarĊbski, Wspomnienia…
M. Czartoryski, Na koĔcu…, s. 48.
27
TamĪe.
28
Tygodnikowi nadano […] nazwĊ niezbyt wymyĞlną, ale wielce sympatyczną: miaáa ona bowiem ĞciĞle
byü związana ze szkoáa i jej bystrym nurtem nauki oraz pracy, miaáa z jednej strony uzewnĊtrzniaü drukiem
Īycie szkolne i tematycznie z nim siĊ áączyü, a z drugiej strony równoczeĞnie stanowiü jak gdyby uczniowską
26
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teatralny, które wspóádziaáając ze sobą, urządzaáy w kaĪdą niedzielĊ wystĊpy artystyczne – w formie tzw. Tygodników mówionych 29 – dla polskich Īoánierzy przebywających w Alessano oraz urządzaáa tzw. Spettacoli 30 czyli poranki artystyczne
dla miejscowej ludnoĞci. „Pospolita Studencka” organizowaáa takĪe wycieczki,
spotkania towarzyskie, zabawy, kąpiele nad morzem, wystĊpy chóru w okresie
ĝwiąt BoĪego Narodzenia oraz akcje charytatywne dla najbiedniejszej ludnoĞci
miasta.
Pierwszy turnus w Alessano zakoĔczyá siĊ w lipcu 1945 roku. Maáą maturĊ uzyskaáo 234 uczniów, a duĪą maturĊ – 85 absolwentów liceum. Uczniowie
I turnusu wmurowali w alessaĔskiej Kolegiacie San Salvatore marmurową tablicĊ w ksztaácie ryngrafu z áaciĔskim napisem upamiĊtniającym pobyt polskich
uczniów-Īoánierzy w tym mieĞcie. Drugi turnus szkoáy w Alessano trwaá od
6 sierpnia 1945 do 6 lutego 1946 roku. W wyniku reorganizacji i zwiĊkszenia
klas liczba uczniów wzrosáa do 530 osób. Po miesiĊcznej przerwie zajĊcia trzeciego turnusu rozpoczĊáy siĊ 1 marca 1946 roku. Po przeniesieniu (w sierpniu) do
Wielkiej Brytanii obydwie szkoáy zakwaterowano w tym samym obozie Cannon
Hall Camp koáo Cawthorne. Trzeci turnus Gimnazjum i Liceum nr 1 zakoĔczyá
siĊ 3 listopada 1946 roku. Maáą maturĊ uzyskaáo 56 uczniów, a egzamin dojrzaáoĞci zdaáo 62 absolwentów liceum. Wielu „alessaĔczyków”, którzy otrzymali
Ğwiadectwo dojrzaáoĞci, podjĊáo studia we Wáoszech – w Neapolu, Rzymie, Bolonii oraz w paryskiej Sorbonie i na uniwersytetach angielskich – w Oxfordzie
i Cambridge.

trybunĊ, w której nasi uczniowie mogliby drukowaü artykuáy z róĪnych dziedzin: naukowej, spoáecznej i politycznej oraz z Īycia szkolnego, i gdzie by teĪ mieli miejsce na oryginalną, wáasną twórczoĞü literacką czy rysowniczą. Otrzymaáa nazwĊ „Prosto z áawy”. Zob. M. Czartoryski, Na koĔcu…, s. 53. Naczelnym redaktorem
pisma i jednoczeĞnie jego sekretarzem byá Fryderyk Pietrzyk, ilustratorem Zygmunt Kolek, a redaktorami
technicznymi: Stefan Redzimski, A. Pomerenka oraz Aleksander Niemczyk. Autorami artykuáów zaĞ m.in.:
R. Gackowski, T. Kotas, S. Furman i A. Dic.
29
Tygodniki mówione byáy to poranki lub wieczory artystyczne, którym przyĞwiecaáa dewiza: Inter arma
non silent musae (W czasie wojny nie milczą muzy). Ich caáoĞcią kierowaá Michaá Czartoryski. Miaáy one charakter skáadanek, byáy podobne do rewii. Sáowo wstĊpne wygáaszaá jeden z nauczycieli, pieĞni Ğpiewaá chór
szkolny i rewelersów. Ponadto ich program obejmowaá deklamacje solowe i zbiorowe, skecze, popisy muzyczne
na skrzypcach i akordeonie oraz wystĊpy szkolnej orkiestry. Odczyty wygáaszali najczĊĞciej dr Janusz àopuski,
mgr Alfons Mrowiec oraz mgr Michaá Czartoryski.
30
Tak okreĞlali te widowiska Wáosi. Z repertuaru artystycznego wybierano najlepsze pozycje recytatorskie,
wokalne, muzyczne oraz skecze i dawano dla wszystkich mieszkaĔców Alessano bezpáatne wystĊpy. Sala widowiskowa zawsze byáa wypeániona po brzegi. KonferansjerkĊ prowadziá uczeĔ Fryderyk Pietrzyk, sáowo wstĊpne
wygáaszali dr Janusz àopuski i mgr Alfons Mrowiec, biegle wáadający jĊzykiem wáoskim. Nad caáoĞcią czuwaá
mgr M. Czartoryski. Na pierwszym spektaklu – wspomina M. Czartoryski – publicznoĞü wáoska obdarzyáa nas
grzmotem oklasków i gáoĞnymi pochwaáami, bo usáyszaáa Ğwietnie po wáosku prowadzoną konferansjerkĊ oraz
wspaniale recytowane wáoskie utwory poetyckie i piĊknie Ğpiewane po wáosku pieĞni. […] W ten sposób popularyzowaliĞmy wĞród Wáochów kulturĊ dalekiej dla nich (i dla nas) Polonii. Zob. M. Czartoryski, Na koĔcu…,
s. 63–64.
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PaĔstwowe Gimnazjum i Liceum w Alessano to tylko jedna ze „szkóá gen.
Wáadysáawa Andersa”. Byáo ich znacznie wiĊcej: m.in. Kursy Maturalne nr 2
w Matino31, Gimnazjum i Liceum 3. Dywizji Strzelców Karpackich w Amandoli,
które wpisaáo siĊ w biograÞĊ Ryszarda Kaczorowskiego, póĨniejszego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na UchodĨstwie, Szkoáa Techniczna i Gimnazjum
Mechaniczne w Fermo32, ĪeĔskie gimnazja i licea – Gimnazjum i Liceum Ochotniczek PSK/WSK 2. Korpusu w San Giorgio, Gimnazjum i Liceum Ogólnoksztaácące w Trani33. Byáy teĪ Szkoáy PodchorąĪych Rezerwy34 w Materze 35 – Piechoty,
Artylerii, àącznoĞci oraz Szkoáa PodchorąĪych Rezerwy SáuĪby Zaopatrywania
i Transportu. W Gallipoli, piĊknym portowym mieĞcie, poáoĪonym nad Morzem
JoĔskim, zorganizowano SzkoáĊ PodchorąĪych Kawalerii im. Wáadysáawa Andersa, która dziaáaáa od 24 wrzeĞnia 1945 roku do 10 lipca 1946 roku36. W Lecce
w 1945 roku, na bazie La Regia Scuola di Agricoltura im. Giovanni Presta, szkoáy, której powstanie datuje siĊ na rok 1879, utworzono natomiast Istituto Tecnico
Agrario Militare Polacco di Lecce (Wojskowy Instytut Rolniczy w Lecce), którego komendantem byá kapitan Iwo Andrusiewicz 37.
Generaá Wáadysáaw Anders doskonale rozumiaá potrzebĊ szybkiego przekucia mieczy na lemiesze, aby swym Īoánierzom daü jak najszybciej intelektualne
„uzbrojenie”, pozwalające im samodzielnie Īyü na obczyĨnie bądĨ sáuĪyü Polsce, po powrocie do ojczyzny. DziĊki tym szkoáom wielu máodych ludzi miaáo
moĪliwoĞü uzupeánienia swego wyksztaácenia i uzyskania matury oraz podjĊcia
studiów wyĪszych.
W Sáowie wstĊpnym do Szkoáy Karpackiej 38, jej dyrektor mgr Józef Kapica
wspomina: Kiedy we wrzeĞniu 1939 roku, w dniu swoich urodzin i lat Chrystusowych,) przekroczyáem granicĊ polsko-wĊgierską i znalazáem siĊ na placu zbiórki
w kraju narodu nam bardzo oddanego, zauwaĪyáem, Īe gdzieĞ na uboczu máodzie31
Z. Gáąb, Kursy Maturalne Nr 2 w Matino, w: Nauczyciele – uczniowie. SolidarnoĞü pokoleĔ...,
s. 117–129; S. PáosiĔski, Wspomnienia Īoánierza 2. Korpusu Polskich Siá Zbrojnych na Zachodzie – ucznia
Gimnazjum Ogólnoksztaácącego (Kursów Maturalnych Nr 2 w Matino – Italia, oraz w Cawthorne – Anglia), w: Nauczyciele – uczniowie. SolidarnoĞü pokoleĔ…, s. 86–117.
32
Z. Gáąb, Szkoáa Techniczna w Fermo, w: ĝwiatáo wĞród burzy. Materiaáy II MiĊdzynarodowej Konferencji Szkolnictwo i oĞwiata polska na Zachodzie w czasie drugiej wojny Ğwiatowej, red. T. Zaniewska, N. Pospieszny, Z. Stankiewicz, Biaáystok, Wyd. Uniwersyteckie „Trans Humana”, 2004, s. 120–131.
33
R. àukasik, Moje wspomnienia wojenne, „Zesáaniec” 2008, nr 34, s. 103–130.
34
R. Ch. Gallera, Antologia Szkóá PodchorąĪych PSZ na Zachodzie w czasie II Wojny ĝwiatowej, Londyn, Wyd. Fundacji Koáa Szkóá PodchorąĪych Piechoty, 2002.
35
W. NarĊbski, Szkoáa PodchorąĪych w Materze – gáówny oĞrodek ksztaácenia kadry oÞcerskiej 2. Korpusu Polskiego we Wáoszech, w: Nauczyciele – uczniowie. SolidarnoĞü pokoleĔ…, s. 129–146.
36
R. Kobecki, Szkoáa PodchorąĪych Kawalerii, w: tegoĪ, Wszystkie drogi prowadzą do kraju, Warszawa,
Czytelnik, 1969, s. 237–263.
37
Zob. T. Zaniewska, Notatnik liryczny. Agenda lirica, w: M.G. Nitti, PamiĊtnik mój. Il mio diario, Warszawa, Wyd. SGGW, 2013, s. 5–6.
38
M. KuczyĔski, Szkoáa Karpacka…
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niec lat szkolnych páacze, jak maáe dziecko. Podszedáem do niego i dowiedziaáem
siĊ, ze ten cháopak páacze za swoją szkoáą – uczeĔ drugiej licealnej.
– Co bĊdzie z moją wielką maturą? – narzekaá. […] Jako nauczyciel z powoáania i zawodu pocieszaáem go i dodawaáem mu otuchy, mówiąc:
– Gáowa do góry, Ğwiat przed nami otworem stoi, maturĊ na pewno gdzieĞ
i kiedyĞ záoĪysz.
JuĪ wtedy w duszy mojej zauwaĪyáem przed sobą wielu podobnych máodzieĔców, szukających moĪliwoĞci ukoĔczenia szkóá 39.
Podobne uczucia przeĪywali „cháopcy z Alessano”. Decyzja generaáa W. Andersa wychodziáa naprzeciw ich marzeniom. WiĊkszoĞü z nich wróciáa do kraju,
wyznając zasadĊ Ibi bene – ubi nostra Patria (Tam dobrze – gdzie nasza Ojczyzna)40.

Wojciech NarĊbski, uczeĔ szkoáy w Alessano przed budynkiem szkolnym (10 paĨdziernika 2005 r.).

Najbardziej znani „alessaĔczycy” to Olgierd Terlecki z Krakowa, znany pisarz historyczny i – takĪe osiadáy w grodzie Kraka – profesor Wojciech NarĊbski41. Za granicą sáawĊ zyskaá Jerzy Dunin-BrzeziĔski (pseudonim artystyczny
39

J. Kapica, Sáowo wstĊpne, w: M. KuczyĔski, Szkoáa Karpacka…, s. 8.
Zob. M. Czartoryski, Na koĔcu…, s. 121.
41
Wojciech NarĊbski, ur. 14 kwietnia 1925 roku we Wáocáawku; polski geolog specjalizujący siĊ w geochemii, naukach mineralogicznych i petrologii wulkanitów i metabazytów. W 1928 roku przeniósá siĊ z rodziną do Wilna, gdzie ukoĔczyá gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta. Po zajĊciu Wilna przez sowietów prowadziá dziaáalnoĞü konspiracyjną w Związku Wolnych Polaków (kolportowaá gazetki „Za naszą i waszą wolnoĞü”). W 1941 roku zostaá aresztowany przez NKWD i uwiĊziony na àukiszkach, po czym traÞá do wiĊzienia
w mieĞcie Gorki. Po ogáoszeniu amnestii wstąpiá do armii gen. W. Andersa, do 22 Kompanii Zaopatrywania
40
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ħródáo: archiwum Wojciecha NarĊbskiego

Jerzy Karo), graÞk, projektant znaczków poczty brytyjskiej, b. dziekan Wydziaáu
GraÞki UĪytkowej na politechnice w Leicester. Poza granicami pozostali takĪe:
w Anglii – Józef Cwirko (specjalista od turbin), Joachim Grzesik (inĪynier chemik), nadzorowaá z ramienia duĪego koncernu brytyjskiego montaĪ urządzeĔ
angielskich w páockiej raÞnerii, Ernest Koeck (dyrektor fabryki tekstylnej),
w Kanadzie (Calgary) – Stefan Poniecki (sekretarz sądowy)42.

ĝwiadectwo Wojciecha NarĊbskiego ukoĔczenia I klasy liceum ogólnoksztaácącego typu matematyczno-Þzycznego w Alessano.

WiĊkszoĞci uczniów zasiadających w áawach gimnazjum i liceum w Alessano
nie ma juĪ wĞród Īywych. Profesor Wojciech NarĊbski jest jednym z ostatnich
Ğwiadków tamtych dni, popularyzatorem wiedzy o tej niezwykáej szkole, jej wychowankach i nauczycielach
Artylerii. W wojsku uzupeániá edukacjĊ, odbyá kursy maturalne zakoĔczone „maáą maturą”, którą zdaá w Palestynie w 1943 roku. MaturĊ uzyskaá w Gimnazjum i Liceum dziaáającym przy 2. Korpusie Polskim (Alessano
– Cawthorne). W 1947 roku wróciá do kraju i rozpocząá studia chemiczne w Toruniu, skąd przeprowadziá siĊ
do Krakowa i związaá swą karierĊ naukową z Uniwersytetem JagielloĔskim (Instytut Nauk Geologicznych).
W 1957 roku uzyskaá na AGH stopieĔ doktora (Mineralogia i geochemiczne warunki genezy syderytów ßiszu
karpackiego), a w 1965 stopieĔ doktora habilitowanego na UJ (Petrochemia law puklistych Gór Kaczawskich
i niektóre ogólne problemy petrogenezy spilitów). W 1973 r. otrzymaá tytuá profesora nadzwyczajnego, w 1986
– profesora zwyczajnego nauk o Ziemi. Czáonek Polskiej Akademii UmiejĊtnoĞci. Aktywnie dziaáa w Polskim
Towarzystwie Geologicznym i Polskim Towarzystwie Mineralogicznym. Warto dodaü, Īe jeden z bazaltowych
przylądków Wyspy Króla Jerzego na Antarktydzie zostaá nazwany Przylądkiem NarĊbskiego. Zob. J. Kupiec,
Niezwykli Īoánierze armii generaáa Andersa, „Elity” 2016, nr 44, s. 234–237; Pracownicy nauk i dydaktyki
Uniwersytetu Mikoáaja Kopernika 1945–2004. Materiaáy do biograÞi, red. S. Kalembka, ToruĔ, Wydawnictwo
UMK, 2006, s. 492; M. Bajer, NarĊbscy, „Forum Akademickie” 2000, nr 1.
42
Zob. M. Czartoryski, Na koĔcu…, s. 119.
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State Junior High School and High School in Alessano (1945–1946). The
history of education of the Polish II Corps in Italy
Summary
In this article, the circumstances of the establishment, the organization and
the program of the State Junior High School and High School in Alessano (Italy),
which existed from 1945 to 1946, are described. The schools were established
on the initiative of General Wáadysáaw Anders for the Polish soldiers who had to
stop their education in their country because of the Second World War. This paper
outlines the problems which had to be solved, so that the school could operate
systematically and provide soldiers with a thorough education, enabling them to
study at Italian universities. This article also includes short descriptions of the
teachers connected with the school, memories of a few students and some statistic
data related to the matura exams conducted at the school.
Keywords: Polish schools in exile.

