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PA STWOWE GIMNAZJUM I LICEUM W ALESSANO 
(1945–1946). Z DZIEJÓW SZKOLNICTWA 2. KORPUSU 
POLSKIEGO WE W OSZECH

Po zako czeniu II wojny wiatowej, w tym walk we W oszech, wzmocniony 

i zreorganizowany 2. Korpus Polski, licz cy oko o stu tysi cy o nierzy, prze-

bywa  na terenie W och jeszcze ponad rok. Dowództwo, 3. Dywizja Strzelców 

Karpackich i 2. Dywizja Pancerna stacjonowa y w okolicy Marche, a 5. Kresowa 

Dywizja Piechoty w regionach Emilia Romagna i Veneto. W rejonie Bazy, w po-

udniowych W oszech, powstawa y nowe jednostki polskie.

Genera  W adys aw Anders przejawia  szczególn  trosk  o poziom o wiaty 

i kultury swoich o nierzy. Odpowiednie wydzia y 2. Korpusu prowadzi y szero-

k  akcj  wydawnicz  czasopism, ksi ek i podr czników. Dzia alno  ta, orga-

nizowana niezwykle konsekwentnie i starannie, doprowadzi a do powstania na 

terenie W och organizmu spo ecznego, który nazywano Ma  Polsk . Nie dziwi 

zatem fakt, e w tak sprzyjaj cych warunkach nast pi  rozwój szkolnictwa, uru-

chamianego w trosce o przysz o  o nierzy przechodz cych do ycia cywilnego, 

tym bardziej e pocz tek ich „normalnego” ycia zosta  o kilka lat opó niony. 

Wiele szkó  reaktywowano (m.in. s ynn  Szko  Karpack )1, powstawa y tak e 

nowe, g ównie na terenie Pó wyspu Salenty skiego. Jedn  z nich by o Pa stwowe 

Gimnazjum i Liceum w Alessano2, które w oÞ cjalnym j zyku wojskowym nosi o 

1 Zob. M. Kuczy ski, Szko a Karpacka 1943–1948. Gimnazjum i Liceum 3. Dywizji Strzelców Kar-

packich, Londyn, Zarz d G ówny Karpatczyków 3 DSK, 1992; J. Ma ecki, Gimnazjum i Liceum 3 Dywizji 

Strzelców Karpackich 2. Korpusu Polskich Si  Zbrojnych na Zachodzie, w: Nauczyciele – uczniowie. Soli-

darno  pokole . Szkolnictwo i o wiata polska na Zachodzie w czasie drugiej wojny wiatowej, red. T. Za-

niewska, Warszawa, Wydawnictwo SGGW, 2007, s. 68–85; B. Znowski, Gimnazjum i Liceum 3. DSK, „Go-

niec Karpacki” 1992, nr 319, s. 107–109.
2 Jeden z uczniów tej szko y tak oto charakteryzuje po o enie miasteczka: Uwa aj  nie tylko Polacy, ale 

równie  W osi, e miasteczko Alessano umie ci o si  na ko cu wiata. S awna Via Adriatica, nazwana tak 
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nazw  Kursów Maturalnych nr 1. Szko a obejmowa a 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. Kontynuacj  Pa stwowego Gimnazjum 
i Liceum w Alessano by o Gimnazjum i Liceum Nr 2 Cannon Hall Camp Caw-
thorne Barnsley, istniej ce od 24 lipca do 1 grudnia 1946 roku.
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Budynek szkolny w Alessano.

Szko a mie ci a si  w jednopi trowym budynku szko y w oskiej, wybudo-
wanym jeszcze przed wojn . W pobli u znajdowa y si  Kolegiata San Salvatore 
i plac miejski. Istniej ca tu dotychczas w oska placówka zmuszona by a zmie-
ni  czas swoich zaj . Przeniesiono je na godziny popo udniowe. Po po udniu 

– wspomina Olgierd Terlecki3 – wraca y do szko y miejscowe dzieci, oswajaj c 

si  powoli z dziwnymi dla nich dekoracjami, god em Or a Bia ego, portretami 

urz dowo droga pa stwowa numer szesna cie, biegnie wzd u  Adriatyku od Rawenny poprzez Rimini, An-

con , Pescar , Foggi  i Bari, znane nam z pochodzenia dobrej, czy jak kto woli niedobrej królowej Bony; 

przecinaj c jej w o ci apulijskie zmierza nast pnie do Brindisi i dalej do Lecce, miasta bardzo ma o w wie-

cie i we W oszech znanego, acz b d cego stolic  prowincji. Potem b dzie jeszcze Maglie, znane ju  jedynie 

miejscowym, a niektórym Polakom dlatego, e stacjonowa  tam batalion kolejowy 2. Korpusu. Koleje nie by y 

nam wówczas do niczego potrzebne, ale batalion utworzono z my l  o konieczno ci odbudowania kolejnictwa 

w Polsce. Od Maglie s awna droga odbija w lewo, do Otranto, gdzie ko czy swój d ugi bieg, jej natomiast 

odnoga prowadzi prosto, jak strzeli , do przyl dka Santa Maria di Leuca, który jest nad Morzem Jo skim 

ostatnim gwo dziem wbitym w obcas w oskiego buta. I otó  w jedenastu kilometrach przed Santa Maria di 

Leuca le y 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 

wst pi  do armii gen. W adys awa Andersa. S u y  w 2. Korpusie Polskim; uczestnik bitwy o Monte Cassino. 
Ucze  liceum w Alessano. Jako poeta debiutowa  na amach „Gazety o nierza”. W 1947 roku wróci  do 
Polski i zamieszka  w Krakowie. W latach 1947–1951 redaktor „Dziennika Polskiego”, a od 1955 roku „ ycia 
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nieznanych dostojników, mapami dalekiego pó nocnego kraju  4. Polscy ucznio-
wie w o nierskich mundurach uczyli si  tu do po udnia. Pomieszczenia szkolne 
by y do  du e, awki, w których zasi  mieli doro li m czy ni – ma e i cia-
sne. Nauka rozpoczyna a si  o ósmej i trwa a sze  godzin dziennie. Organizacj  
i program szko y oparto na obowi zuj cym przed II wojn  wiatow  programie 
dwustopniowej szko y redniej, zreformowanej przez Janusza J drzejewicza5 
– czteroletniego gimnazjum i dwuletniego liceum6. Dowódca Bazy 2. Korpusu 
gen. Marian Przew ocki 7 zadba  o pomoce naukowe, skompletowa  kilka podr cz-
ników i lektur do j zyka polskiego. Zakupi  podstawowe pomoce do nauczania 
geograÞ i, Þ zyki i biologii. Wszystkiego tego by o po trosze – wspomina Micha  
Czartoryski, nauczyciel j zyka polskiego w Alessano – ale wszystko to na pocz -

tek stanowi o do  ubogie jeszcze zaopatrzenie, które dopiero z up ywem czasu 

wydatnie si  poprawi o 8. Odczuwano dotkliwy brak podr czników. Cz  z nich 
wydrukowano jeszcze w Ziemi wi tej (Jerozolima), w ramach „Szkolnej Bi-

blioteczki na Wschodzie”, gdzie ca o ci  wydawnictw szkolnych na rodkowym 

Wschodzie kierowa  doc. ukasz Kurdybacha9, i pó niej we W oszech, w Sekcji 

Literackiego”. Autor ksi ek o tematyce historycznej, m.in.: Concertina, Gen. Sikorski, Kierunek Cassino 

(trylogia Polskie drogi), Monte Cassino 1944, Najkrótsza historia II wojny wiatowej, Pu kownik Beck, 

Z dziejów II Rzeczypospolitej. Zob. L. Bartelski, Polscy pisarze wspó cze ni 1939–1991, Warszawa, Wyd. 

Naukowe PWN, 1995.
4 O. Terlecki, Concertina…, s. 221.
5 Reforma j drzejewiczowska – reforma polskiego szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego, 

opracowana przez ministra Janusza J drzejewicza, wdro ona od lipca 1932 roku, której zasady obowi zywa y 

do 1948 roku. By a ona efektem d e  w adz Polski (po odzyskaniu niepodleg o ci w 1918 roku) do opano-

wania programowego i organizacyjnego chaosu w szkolnictwie polskim, b d cego pozosta o ci  po czasach 

zaborów, gdy  akty prawne z lat 1919–1931 nie zagwarantowa y jednolitego szkolnictwa na terenie ca ego 

kraju. Reforma zosta a uchwalona przez sejm 11 marca 1932 roku. Zob. Historia wychowania. Wiek XX,

red. J. Mi so, t. 1, Warszawa, PWN, 1980, s. 58–98; S. Mauersberg, Komu s u y a szko a w Drugiej Rzeczypo-

spolitej? Wroc aw, Ossolineum, 1988; J. Mi so, Szko y zawodowe w Polsce w latach 1918–1939. Ich rozwój, 

organizacja i funkcje spo eczne, Wroc aw 1988; Z. Osi ski, Janusz J drzejewicz. Pi sudczyk i reformator 

edukacji (1885–1951), Lublin 2007; J. Sadowska, Ku szkole na miar  Drugiej Rzeczypospolitej. Geneza, 

za o enia i realizacja reformy j drzejewiczowskiej, Bia ystok, Wyd. Uniwersytetu w Bia ymstoku, 2001.
6 Wspomnienia A. Niemczyka, W. Nar bskiego, Z. E. Wa aszewskiego – uczniów szko y. Teksty wspo-

mnie  w posiadaniu autorki; zob. te : M. Czartoryski, Na ko cu w oskiego 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 Przew ocki – kawalerzysta armii rosyjskiej, u schy ku I wojny wiatowej w stopniu majora 

szef sztabu 1 Korpusu Polskiego w Rosji; w Polsce niepodleg ej m.in. dyrektor naukowy s ynnego Centrum 

Wyszkolenia Kawalerii w Grudzi dzu, dowódca 14 Pu ku U anów Jaz owieckich, w kampanii wrze niowej 

dowódca (ju  jako genera ), Grupy Operacyjnej w armii „Modlin”. Przezywano go ironicznie „Pria k ”, co 

oznacza w j zyku rosyjskim klamr  pasa, na której po ysk mia  by  szczególnie uczulony. Zob. O. Terlecki, 

Concertina…, s. 213.
8 M. Czartoryski, Na ko cu…, s. 15.
9 Z. Broncel, Sto ksi ek dla m odzie y, dla o nierza i dla wszystkich, „W Drodze” 1944, nr 14; zob. te  

m.in.: J. Draus, Dzia alno  o wiatowa ukasza Kurdybachy, „Rozprawy z Dziejów O wiaty”, t. XXIV, Wro-

c aw 1984, s. 211–228; J. Draus, O wiata i nauka polska na Bliskim i rodkowym Wschodzie 1939–1950, 

Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, 1993; J. Draus, Polskie o rodki naukowe na Bliskim i rodkowym 

Wschodzie 1939–1950, „Rozprawy z Dziejów O wiaty” 1986, t. XXIX, s. 133–167; J. Mi so, Pracownia Dzie-

jów O wiaty Polskiej Akademii Nauk 1953–1974, „Rozprawy z Dziejów O wiaty” 2000, t. XL, s. 111–165.
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Wydawniczej 2. Korpusu Polskiego, mieszcz cej si  przy Komendzie Miasta 
w Bari, której komendantem by  pu kownik Stanis aw Tworzyd o10. By y te  ta-
kie, które zast piono podr cznikami pisanymi w obcych j zykach lub skryptami 
przygotowywanymi przez samych wyk adowców. I tak, np., skrypt do literatury 
polskiej opracowa  dr Tadeusz Rawicz-Kosi ski, do chemii mgr Leon Bertisz, 
a do historii i nauki zagadnie  ycia wspó czesnego mgr Alfons Mrowiec. Rok 
szkolny trwa  sze  miesi cy, po czym nast powa a dwutygodniowa przerwa, 
tzw. ferie, czyli wakacje. W tym czasie uczniowie musieli pozna  program dwóch 
klas licealnych, je li nie mieli uko czonej przed wojn  klasy pierwszej. Liceum 
podzielono na dwa oddzia y – typu humanistycznego i typu matematyczno-Þ -
zycznego. Powsta a te  klasa gimnazjalna, przeznaczona dla uczniów po przed-
wojennej klasie trzeciej. 

Opiek  nad szko  z ramienia Ministerstwa Wyzna  Religijnych i O wiece-
nia Publicznego w Londynie sprawowa  pp k dr Jerzy Stanis aw Alexandrowicz 
(1886–1970)11, który co pó  roku wyznacza  komisj  egzaminacyjn , a wcze niej 
cz sto wizytowa  szko  w czasie jej pó torarocznego istnienia we W oszech, 
w czasie trzech sze ciomiesi cznych turnusów, tj. od 15 stycznia 1945 roku do 
15 lipca 1946 roku. Jako by y profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, 
a nast pnie profesor i rektor Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie 
i wiceminister Wyzna  Religijnych i O wiecenia Publicznego, potraÞ  w bar-
dzo trudnych warunkach stworzy  dobrze funkcjonuj cy system szkó  rednich 
i dobra  wykwaliÞ kowane kadry pedagogiczne. Dyrektorem szko y by  kapitan 
dr Tadeusz Szela, biolog, cz owiek pogodny, uczniom yczliwy i chodz cy o lasce 

ze wzgl du na niedow ad nogi, z którego to powodu nazywano go, jak chyba wsz -

dzie na wiecie chromych prze o onych, Hefajstosem12. Wojskowym komendan-
tem szko y by  podpu kownik Edmund Zimmer.

W styczniu 1945 roku dowódcy ró nych jednostek 2. Korpusu otrzymali roz-
kaz odes ania na po udnie W och m odzie y, której wybuch wojny uniemo liwi  
uko czenie szko y redniej. Po up ywie pi ciu lat by a to ju  m odzie  do wiad-
czona w twardej szkole wojennego ycia i zahartowana w boju. Wojna obni y a 
o dwie klasy licealne cenzus konieczny w podchor ówkach, tote  wielu z tych 
m odych ludzi by o ju  dowódcami dru yn, czasem plutonów, podchor ymi lub 
nawet podporucznikami13. W styczniu 1945 roku do Alessano przyby o 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, Dzia alno  o wiatowa porucznik D ennet D abagi-Skibniewskiej. „Dzia-

twa” 1944–1947, w: Przez burze – pod wiatr. Szkolnictwo i o wiata polska na zachodzie w czasie drugiej wojny 

wiatowej. Uk ad, opracowanie i redakcja naukowa T. Zaniewska, Bia ystok, Wydawnictwo Uniwersyteckie 
„Trans Humana”, 2001, s. 120–142; T. Zaniewska, Funkcja wychowawcza „Dziatwy” 1944–1947, „Test”. 
Kwartalnik Naukowy Wydzia u Pedagogiki i Psychologii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Bia ymstoku 
1996, nr 3, s. 41–57; T. Zaniewska, D ennet znaczy raj, Bia ystok, Wydawnictwo Uniwersyteckie „Trans Hu-
mana” 2002, s. 87 i nast.; T. Zaniewska, Wierz  w kismet, Warszawa, Wydawnictwo SGGW, 2010, s. 51–71.

11 P. Sysa, Profesor Jerzy Stanis aw Aleksandrowicz. Wychowawca akademicki, organizator szkolnictwa 

czasu wojny, w: Nauczyciele – uczniowie. Solidarno  pokole …, s. 147–154.
12 O. Terlecki, Concertina…, s. 219.
13 Por. Tam e, s. 212.
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trzystu polskich o nierzy, kandydatów na maturzystów, aby uzupe ni  tu swoje 
wykszta cenie przez zdobycie ma ej i du ej matury, aby sko czy  gimnazjum 
i liceum, czyli uzyska  pe ne wykszta cenie rednie, uprawniaj ce do podj cia 
studiów wy szych na którym  z uniwersytetów zagranicznych lub po powrocie 
do kraju. Przybyli do W och z ró nych oddzia ów ró nymi drogami. W Alessa-
no okre lano ich wed ug starych nazw przyj tych w dawno ju  sformowanych 
oddzia ach. Byli w ród przybywaj cych do Alessano ci z dalekiego Zwi zku 
Radzieckiego, z którego wyjechawszy w roku 1942 przez Morze Kaspijskie do 
Persji poprzez Irak, Palestyn , Liban, Syri , Egipt i Morze ródziemne, dotarli 
do Italii. Tych okre lano tu, jak dawniej, „prawos awnymi”. Inni przybyli na po-

udnie W och z Afryki, przez Tobruk i El Gazal , zyskuj c miano „Ramzesów”. 

By y w ród nich s ynne „szczury Tobruku”. Przybyli te  „lordowie” – o nierze, 

którzy po kampanii francuskiej znale li si  na Wyspach Brytyjskich. Wraz z nimi 

w awach szkolnych zasiadali równie  wyszkoleni w Anglii spadochroniarze. 

Przeznaczeni do zada  w kraju, w ko cowej fazie wojny zostali przewiezieni 

do W och, gdzie pod Brindisi znajdowa a si  polska baza przerzutowa. W ród 

uczniów szko y alessa skiej by o wielu uwolnionych przez aliantów je ców, 

g ównie za  m odych powsta ców warszawskich oraz rodaków uciekinierów 

z Wehrmachtu14.

Uczniowie byli zró nicowani pod wzgl dem posiadanych stopni wojsko-

wych. Najwi cej by o szeregowców, którzy przewa ali w klasach gimnazjalnych, 

mniej liczna grupa to uczniowie w stopniu podoÞ cerskim – kaprale, plutonowi 
i sier anci, którzy zasiadali tak w awach gimnazjum, jak i liceum. W klasach 
licealnych byli za  podchor owie w ró nej randze oraz kilkunastu podporuczni-
ków. Ta, zdawa o si , zbieranina uczniów w wojskowych mundurach – wspomina 
polonista Micha  Czartoryski – tak zró nicowana pod wzgl dem terytorialnego 

pochodzenia i ró nych stopni wojskowych oraz ró nych poziomów wykszta cenia, 

siedz c wspólnie w jednych klasach i awach szkolnych, stosunkowo w bardzo 

krótkim czasie przesz a z jednej strony proces adaptacji do nowych warunków 

bytowania, a z drugiej te  szybko si  zintegrowa a, tak – e ju  po kilku tygodniach 

mo na by o mówi  o wytworzeniu si  z tej ró norodnej masy o nierskiej jakiego  

uczniowskiego monolitu. Kiedy przyszli do szko y, kiedy otoczy a ich i zagarn a 

mudna i trudna, szybka, nerwowa i wymagaj ca du ego samozaparcia i niezwy-

kle silnej woli szkolna atmosfera – pocz tkowo upadli nieco na duchu, ale nieba-

wem otrz sn li si  z tego i zabrali na ca ego do roboty 15.

Przybywaj cych kandydatów na maturzystów dowództwo garnizonu rozmie-
ci o w kilkudziesi ciu kwaterach prywatnych oraz w „pa acu” – du ym, ma-

sywnym budynku z wie yczk  i zegarem, który tak w a nie okre la a miejscowa 

ludno . Zamieszka o w nim pi dziesi ciu uczniów.

14 W. Nar bski, Wspomnienia. W posiadaniu autorki.
15 M. Czartoryski, Na ko cu…, s. 31.
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21 stycznia 1945 roku o godz. 15.00 odby o si  uroczyste otwarcie Pa stwo-
wego Gimnazjum i Liceum w Alessano, z nabo e stwem i koncertem w wietlicy. 
Nast pi a pe na mobilizacja i solidna, systematyczna praca uczniów i nauczycieli. 
W okresie sze ciu miesi cy uczniowie zaliczali jedn  lub dwie klasy. Ci, którzy 
mieli np. tylko dwie klasy gimnazjalne, musieli zrobi  w pó  roku dwie nast pne 
klasy, tzn. trzeci  i czwart , aby zdoby  ma  matur . Podobnie ci, którzy mieli 
ju  trzy klasy. Tak samo w liceum – przez sze  miesi cy uczyli si  zarówno ci, 
którzy posiadali uko czon  pierwsz  licealn , jak i ci, którzy mieli tylko ma  ma-
tur . Ci ostatni musieli w ci gu pó  roku uko czy  dwie klasy, licealne, aby móc 
przyst pi  do egzaminu dojrza o ci. Mówi c inaczej – w jednym turnusie, czyli 
w pó  roku i w jednej klasie, trzeba by o zaliczy  zarówno drug  licealn , je li 
kto  mia  uko czon  pierwsz , jak i obydwie licealne, je eli kto  mia  uko czone 
gimnazjum, czyli cztery klasy. Zatem kurs by  podzielony na dwie klasy: gimna-
zjaln  i licealn . W pierwszej znale li si  uczniowie po trzech, a czasami tylko po 
dwóch klasach gimnazjalnych; ta grupa mia a zdoby  tzw. ma  matur . W klasie 
licealnej zgromadzono tych wszystkich, którzy posiadali tylko ma  matur  albo 
pierwsz  licealn . Ci mieli zda  du  matur 16.

Nauczyciele w mundurach przybywali do Alessano ze wszystkich stron Apu-
lii i dalszych regionów po udniowych W och, z ró nych jednostek wojskowych. 
Zró nicowane by y ich stopnie wojskowe – od zwyk ych strzelców z cenzusem, 
podoÞ cerów i podchor ych do oÞ cerów. Stopie  kapitana by  najwy sz  rang  
w ród nauczycieli przyby ych do Alessano 17. Nauczyciele, którzy nie posiadali 
adnego stopnia wojskowego, otrzymywali angielski stopie  zast pczy, tzw. 

oÞ cera o wiatowego. Jego symbolem zewn trznym by a noszona na zielonych 
naramiennikach z ota nak adka z angielskim skrótem PRO (Public Relations Of-
Þ cer). Stopie  ten upowa nia  do pobierania wy szego ni  szeregowi o du (ga y 
podporucznika). Posiadali go: sier . podch. Alfons Mrowiec, st. strz. Bernard Pa-

k, st. strz. Józef elawski, szeregowi: Leon Bertisz, Karol Fel, Ludwik Szo ty-
sik, Ryszard Wiaterek, Antoni Wojaczek, Wincenty Staniczek, Edward Pokorny, 
Henryk D browski oraz ochotniczki: Irena Antonowicz i ZoÞ a Mucho18.

Grono nauczycielskie Gimnazjum i Liceum w Alessano tworzyli:
– ks. Antoni wida – salezjanin, kapelan w stopniu kapitana, powa ny i skupiony, 

sztywny i ponury, suchy i oÞ cjalny w obej ciu z innymi […] zasuszony, jak li  

w zielniku, […] asceta, niski, chudy o woskowato bladej twarzy 19;
– mgr Ryszard Wiaterek – germanista; pochodzi  z Knurowa; nauczyciel z praw-

dziwego zdarzenia 20;

16 Zob. tam e, s. 30.
17 Tam e, s. 24.
18 Tam e.
19 Wspomnienia Micha a Czartoryskiego, nauczyciela j zyka polskiego w Alessano. W posiadaniu autorki.
20 Tam e.
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Grono pedagogiczne Kursów Maturalnych Nr 1 w Alessano. Stoj  w pierwszym rz dzie od lewej: por. Bra-
niewicz, NN, B. Pa k, kpt. J. Pisarek, mgr R. Wiaterek, ks. A. wida, mgr Z. Mucho, wizytator Ministerstwa 
WRiOP, mgr I. Antonowicz, dyr. dr T. Szela, in . H. D browski i dr E. Pokorny. W drugim rz dzie od lewej: 
dr T. Rawicz-Kosi ski, J. elawski, mgr M. Czartoryski, mgr Z. Rz ewski, NN, dr J. opuski, mgr W. Sta-
niczek, mgr L. Bertisz i mgr A. Mrowiec. 

– dr Janusz opuski – wyk ada  propedeutyk  Þ lozoÞ i i acin ; studiowa  przed 
wojn  Þ lologi  klasyczn  i Þ lozoÞ  w Polsce, Szwajcarii i we W oszech; bardzo 
dobrze zna  w oski; cieszy  si  szacunkiem i uznaniem uczniów; by  opiekunem 
(wychowawc ) humanistycznej klasy licealnej; nauczyciel bardzo wymagaj cy 
– od siebie i od uczniów. Przyby  do Alessano z Oddzia u Informacji 7. Dywizji 
Piechoty w stopniu ogniomistrza. Jeden z uczniów szko y wspomina: Mia em 

w yciu tylko dwu wychowawców, do których czu em szacunek tak wielki, e a  

granicz cy z obaw . Nie wobec ich surowo ci w poj ciu niejako dyscyplinarnym, 

gdy  ich surowo , co jako  rozumia em, by a tylko stanowczym stawianiem 

uczniowi wymaga  pod ug jego miary, pod ug jego zdolno ci i mo liwo ci, lecz 

wobec ich intelektu i charakteru. Obaj byli acinnikami: doktor Bronis aw Tysz-

kowski w Jaworowie i doktor Janusz opuski w Alessano. Nie jest wi c wykluczo-

ne, jak dzi  pozwalam sobie przypuszcza , e wychowawcy zdolni rzeczywi cie 

wychowywa  rodz  si  cz sto z gleby przedwiecznie klasycznej, umiej c zrozu-

mie  i wyja ni  nie tylko wielko  Katona, lecz i s abo  przeci tnego m odzika. 

Doda  tu musz , i  na pewno atwiej by o Tyszkowskiemu wychowywa  nasto-

latka, ni  opuskiemu m odego wprawdzie, ale doros ego m czyzn , na domiar 

niedawnego dowódc  zespo u starszych od niego m czyzn 21;

21 Tam e, s. 217.
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– mgr Micha  Czartoryski – nauczyciel szkó  rednich i dzia acz spo eczno-kul-
turalny w Czortkowie; gimnazjum i studia polonistyczne uko czy  we Lwowie. 
W latach 1938–1939 pracowa  jako nauczyciel j zyka polskiego i aciny w pry-
watnym Gimnazjum w Nadwornej w województwie stanis awowskim. W lutym 
1940 roku wywieziony w g b Zwi zku Sowieckiego. Amnestionowany w lutym 
1940 roku zg osi  si  do formuj cej si  armii gen. W adys awa Andersa. Przeszed  
z ni  ca y jej szlak bojowy, od Kujbyszewa po Ankon . Ci ko ranny w bitwie 
o Monte Cassino. W Alessano naucza  j zyka polskiego. Wymagaj cy, przyja nie 
nastawiony do uczniów w o nierskich mundurach i bardzo przez nich lubiany22;
– mgr Alfons Mrowiec – nauczyciel historii i zagadnie  ycia wspó czesnego; 
z du  atwo ci  uczy  si  j zyków obcych; biegle mówi  po niemiecku i w osku, 
do  dobrze po angielsku; poza szko  cz owiek towarzyski, serdeczny i kole-
e ski. Jako nauczyciel – bardzo wymagaj cy, szczególnie faktów i dat. St d 

ma o wyszukane przezwisko nadane mu przez aków – „Mu  Przedatowany”. 

Jego ucze , Olgierd Terlecki wspomina: […] by  maszyn  do produkowania dat 

i mia  zdecydowany wstr t do jakiego  syntetycznego ujmowania przedmiotu. 

Nie umia , a mo e nie chcia  przedyskutowa  adnego problemu  23. Pochodzi  ze 

l ska, z wielodzietnej rodziny górniczej; w okresie wakacji pracowa  w kopalni 

w gla pod ziemi  jako r bacz; w ten sposób zarabia  na w asn  nauk . Uko czy  

o mioletnie gimnazjum, a nast pnie histori  na Uniwersytecie Jagiello skim. Do 

W och przyby  z Afryki, gdzie w Libii bra  udzia  w walkach o Tobruk;

– mgr Henryk Panas – z wykszta cenia historyk; mia  du e zdolno ci plastyczne 

( adnie rysowa ). W Alessano uczy  matematyki; z du ym poczuciem humoru, 

rubaszny, z dystansem do wiata; bardzo lubiany przez uczniów; przyby  jako 

podporucznik z Obozu Przej ciowego;

– dr Tadeusz Rawicz-Kosi ski – z wykszta cenia prawnik; w Alessano naucza  

j zyka polskiego; niezbyt lubiany przez uczniów, którzy uwa ali go za „najlep-

szego polonist  w ród prawników i najlepszego prawnika w ród polonistów”; 

– kpt Jan Pisarek – nauczyciel matematyki; serdeczny i bardzo kulturalny w od-

niesieniu do uczniów dzi ki czemu zyska  ich sympati ;

– Józef elawski – aktor; starszy wiekiem, doskona y znawca literatury polskiej 

i obcej; wra liwy na pi kno, zakochany w teatrze;

– mgr Leon Bertisz-Warszawski – nauczyciel chemii; dobroduszny i z poczuciem 

humoru. Pewnego ranka – wspomina jeden z uczniów – po jakich  wi kszych 

imieninach, widz c przed sob  klas  pe n  osobników o wci  zamglonych spoj-

rzeniach powiedzia : „Panowie, alkohol istotnie rozk ada t uszcze, ale czy wy 

przypadkiem nie chcecie za bardzo schudn ?” 24

22 Zob. H. Dudzi ska, Micha  Czartoryski (1911–1986), „Rocznik Kolbuszowski” 1987, nr 2, s. 165–167; 

Wspomnienia Wojciecha Nar bskiego oraz Boles awa Wojciecha Fija kowskiego. W posiadaniu autorki.
23 O. Terlecki, Pokonani, w: tego , Concertina…, s. 412.
24 O. Terlecki, Concertina…, s. 220.
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– Bernard Paj k – nauczyciel biologii;
– Julian Mojsiewicz – nauczyciel biologii;
– Henryk D browski – nauczyciel matematyki;
– dr Edward Pokorny – nauczyciel matematyki, Þ zyki i astronomii;
– mgr Z. Rz ewski – nauczyciel Þ zyki;
– Ludwik Szo tysik – nauczyciel wychowania Þ zycznego;
– mgr ZoÞ a Mucho – germanistka; 
– Irena Antonowicz – nauczycielka Þ zyki.

Najwi kszy procent nauczycieli (oko o jednej trzeciej) stanowili l zacy 
z pochodzenia. Byli to: mgr Leon Chudoba z Giera towic, germani ci: mgr Win-
centy Staniczek z Rydu tów i mgr Ryszard Wiaterek z Knurowa, mgr Antoni 
Wojaczek z Jejkowic ucz cy aciny, mgr Zdzis aw Ci tak z przedwojennego gim-
nazjum w Rybniku, równie  pochodz cy z Rybnika Józef elawski i mgr Alfons 
Mrowiec 25.

Oryginaln  inicjatyw  uczniów i nauczycieli by a „Rzeczpospolita Studenc-

ka”, zwana popularnie przez uczniów „Pospolit  Studenck ”, aby odró ni  ma , 

akowsk  „pospolit  rzecz” od wielkiej „Rzeczypospolitej” 26. Okre lany w ten 

sposób samorz d uczniowski realizowa  trzy zasadnicze cele – organizacyjny, 

o wiatowy i kulturalny. Jego zadaniem by y g ównie sprawy zwi zane z utrzy-

maniem porz dku w klasach i oddzia ach oraz w ca ej szkole. W ka dej klasie 

i w ka dym, oddziale samorz d klasowy, sk adaj cy si  ze starosty, sekretarza 

i skarbnika, pilnowa  porz dku w swoich klasach, dy urów, przygotowania pomo-

cy naukowych, zbierania sk adek na cele ogólne. Starosta by  cznikiem mi dzy 

klas  a wychowawc  i dyrektorem. Poszczególne samorz dy klasowe tworzy y 

sejmik szkolny, który zyska  miano Rady Szkolnej. Wybiera a ona ze swego gro-

na rz d sk adaj cy si  z przewodnicz cego, dwóch zast pców, sekretarza i jego 

zast pcy, skarbnika i jego zast pcy oraz trzech cz onków. Rz d organizowa  ca e 

ycie szkolne, po rednicz c mi dzy dyrektorem i Rad  Pedagogiczn  oraz mi dzy 

uczniami w mundurach a ich bezpo redni  w adz  wojskow  czyli komendantem 

garnizonu szkolnego i administracj   27. Do zada  samorz du nale a o inicjowa-

nie prac o charakterze kulturalno-o wiatowym na terenie szko y i w rodowisku 

uczniowskim, ale tak e tych adresowanych do mieszka ców Alessano.

„Pospolita Studencka” zorganizowa a wiele ciekawych i po ytecznych akcji. 

I tak np. postanowi a wydawa  w asny tygodnik pt. „Prosto z awy”, gdzie mog a 

swobodnie wypowiada  si  na tematy polityczne, spo eczne i dydaktyczno-wy-

chowawcze28. Zorganizowa a te  w asny chór szkolny, chór rewelersów i zespó  

25 Zob. M. Czartoryski, W. Nar bski, Wspomnienia…
26 M. Czartoryski, Na ko cu…, s. 48.
27 Tam e.
28 Tygodnikowi nadano […] nazw  niezbyt wymy ln , ale wielce sympatyczn : mia a ona bowiem ci le 

by  zwi zana ze szko a i jej bystrym nurtem nauki oraz pracy, mia a z jednej strony uzewn trznia  drukiem 

ycie szkolne i tematycznie z nim si  czy , a z drugiej strony równocze nie stanowi  jak gdyby uczniowsk
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teatralny, które wspó dzia aj c ze sob , urz dza y w ka d  niedziel  wyst py ar-
tystyczne – w formie tzw. Tygodników mówionych  29 – dla polskich o nierzy prze-
bywaj cych w Alessano oraz urz dza a tzw. Spettacoli  30 czyli poranki artystyczne 

dla miejscowej ludno ci. „Pospolita Studencka” organizowa a tak e wycieczki, 
spotkania towarzyskie, zabawy, k piele nad morzem, wyst py chóru w okresie 

wi t Bo ego Narodzenia oraz akcje charytatywne dla najbiedniejszej ludno ci 
miasta.

Pierwszy turnus w Alessano zako czy  si  w lipcu 1945 roku. Ma  matu-
r  uzyska o 234 uczniów, a du  matur  – 85 absolwentów liceum. Uczniowie 
I turnusu wmurowali w alessa skiej Kolegiacie San Salvatore marmurow  ta-
blic  w kszta cie ryngrafu z aci skim napisem upami tniaj cym pobyt polskich 
uczniów- o nierzy w tym mie cie. Drugi turnus szko y w Alessano trwa  od 
6 sierpnia 1945 do 6 lutego 1946 roku. W wyniku reorganizacji i zwi kszenia 
klas liczba uczniów wzros a do 530 osób. Po miesi cznej przerwie zaj cia trze-
ciego turnusu rozpocz y si  1 marca 1946 roku. Po przeniesieniu (w sierpniu) do 
Wielkiej Brytanii obydwie szko y zakwaterowano w tym samym obozie Cannon 
Hall Camp ko o Cawthorne. Trzeci turnus Gimnazjum i Liceum nr 1 zako czy  
si  3 listopada 1946 roku. Ma  matur  uzyska o 56 uczniów, a egzamin dojrza-
o ci zda o 62 absolwentów liceum. Wielu „alessa czyków”, którzy otrzymali 
wiadectwo dojrza o ci, podj o studia we W oszech – w Neapolu, Rzymie, Bo-

lonii oraz w paryskiej Sorbonie i na uniwersytetach angielskich – w Oxfordzie 
i Cambridge.

trybun , w której nasi uczniowie mogliby drukowa  artyku y z ró nych dziedzin: naukowej, spo ecznej i poli-

tycznej oraz z ycia szkolnego, i gdzie by te  mieli miejsce na oryginaln , w asn  twórczo  literack  czy ry-

sownicz . Otrzyma a nazw  „Prosto z awy”. Zob. M. Czartoryski, Na ko cu…, s. 53. Naczelnym redaktorem 

pisma i jednocze nie jego sekretarzem by  Fryderyk Pietrzyk, ilustratorem Zygmunt Kolek, a redaktorami 

technicznymi: Stefan Redzimski, A. Pomerenka oraz Aleksander Niemczyk. Autorami artyku ów za  m.in.: 

R. Gackowski, T. Kotas, S. Furman i A. Dic.
29 Tygodniki mówione by y to poranki lub wieczory artystyczne, którym przy wieca a dewiza: Inter arma 

non silent musae (W czasie wojny nie milcz  muzy). Ich ca o ci  kierowa  Micha  Czartoryski. Mia y one cha-

rakter sk adanek, by y podobne do rewii. S owo wst pne wyg asza  jeden z nauczycieli, pie ni piewa  chór 

szkolny i rewelersów. Ponadto ich program obejmowa  deklamacje solowe i zbiorowe, skecze, popisy muzyczne 

na skrzypcach i akordeonie oraz wyst py szkolnej orkiestry. Odczyty wyg aszali najcz ciej dr Janusz opuski, 

mgr Alfons Mrowiec oraz mgr Micha  Czartoryski. 
30 Tak okre lali te widowiska W osi. Z repertuaru artystycznego wybierano najlepsze pozycje recytatorskie, 

wokalne, muzyczne oraz skecze i dawano dla wszystkich mieszka ców Alessano bezp atne wyst py. Sala wido-

wiskowa zawsze by a wype niona po brzegi. Konferansjerk  prowadzi  ucze  Fryderyk Pietrzyk, s owo wst pne 

wyg aszali dr Janusz opuski i mgr Alfons Mrowiec, biegle w adaj cy j zykiem w oskim. Nad ca o ci  czuwa  

mgr M. Czartoryski. Na pierwszym spektaklu – wspomina M. Czartoryski – publiczno  w oska obdarzy a nas 

grzmotem oklasków i g o nymi pochwa ami, bo us ysza a wietnie po w osku prowadzon  konferansjerk  oraz 

wspaniale recytowane w oskie utwory poetyckie i pi knie piewane po w osku pie ni. […] W ten sposób popu-

laryzowali my w ród W ochów kultur  dalekiej dla nich (i dla nas) Polonii. Zob. M. Czartoryski, Na ko cu…, 

s. 63–64.
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Pa stwowe Gimnazjum i Liceum w Alessano to tylko jedna ze „szkó  gen. 

W adys awa Andersa”. By o ich znacznie wi cej: m.in. Kursy Maturalne nr 2 

w Matino31, Gimnazjum i Liceum 3. Dywizji Strzelców Karpackich w Amandoli, 

które wpisa o si  w biograÞ  Ryszarda Kaczorowskiego, pó niejszego prezyden-

ta Rzeczypospolitej Polskiej na Uchod stwie, Szko a Techniczna i Gimnazjum 

Mechaniczne w Fermo32, e skie gimnazja i licea – Gimnazjum i Liceum Ochot-

niczek PSK/WSK 2. Korpusu w San Giorgio, Gimnazjum i Liceum Ogólnokszta -

c ce w Trani33. By y te  Szko y Podchor ych Rezerwy34 w Materze 35 – Piechoty, 

Artylerii, czno ci oraz Szko a Podchor ych Rezerwy S u by Zaopatrywania 

i Transportu. W Gallipoli, pi knym portowym mie cie, po o onym nad Morzem 

Jo skim, zorganizowano Szko  Podchor ych Kawalerii im. W adys awa An-

dersa, która dzia a a od 24 wrze nia 1945 roku do 10 lipca 1946 roku36. W Lecce 

w 1945 roku, na bazie La Regia Scuola di Agricoltura im. Giovanni Presta, szko-

y, której powstanie datuje si  na rok 1879, utworzono natomiast Istituto Tecnico 

Agrario Militare Polacco di Lecce (Wojskowy Instytut Rolniczy w Lecce), które-

go komendantem by  kapitan Iwo Andrusiewicz 37.

Genera  W adys aw Anders doskonale rozumia  potrzeb  szybkiego przeku-

cia mieczy na lemiesze, aby swym o nierzom da  jak najszybciej intelektualne 

„uzbrojenie”, pozwalaj ce im samodzielnie y  na obczy nie b d  s u y  Pol-

sce, po powrocie do ojczyzny. Dzi ki tym szko om wielu m odych ludzi mia o 

mo liwo  uzupe nienia swego wykszta cenia i uzyskania matury oraz podj cia 

studiów wy szych.

W S owie wst pnym do Szko y Karpackiej  38, jej dyrektor mgr Józef Kapica 

wspomina: Kiedy we wrze niu 1939 roku, w dniu swoich urodzin i lat Chrystuso-

wych,) przekroczy em granic  polsko-w giersk  i znalaz em si  na placu zbiórki 

w kraju narodu nam bardzo oddanego, zauwa y em, e gdzie  na uboczu m odzie-

31 Z. G b, Kursy Maturalne Nr 2 w Matino, w: Nauczyciele – uczniowie. Solidarno  pokole ..., 

s. 117–129; S. P osi ski, Wspomnienia o nierza 2. Korpusu Polskich Si  Zbrojnych na Zachodzie – ucznia 

Gimnazjum Ogólnokszta c cego (Kursów Maturalnych Nr 2 w Matino – Italia, oraz w Cawthorne – An-

glia), w: Nauczyciele – uczniowie. Solidarno  pokole …, s. 86–117.
32 Z. G b, Szko a Techniczna w Fermo, w: wiat o w ród burzy. Materia y II Mi dzynarodowej Konfe-

rencji Szkolnictwo i o wiata polska na Zachodzie w czasie drugiej wojny wiatowej, red. T. Zaniewska, N. Po-

spieszny, Z. Stankiewicz, Bia ystok, Wyd. Uniwersyteckie „Trans Humana”, 2004, s. 120–131.
33 R. ukasik, Moje wspomnienia wojenne, „Zes aniec” 2008, nr 34, s. 103–130.
34 R. Ch. Gallera, Antologia Szkó  Podchor ych PSZ na Zachodzie w czasie II Wojny wiatowej, Lon-

dyn, Wyd. Fundacji Ko a Szkó  Podchor ych Piechoty, 2002.
35 W. Nar bski, Szko a Podchor ych w Materze – g ówny o rodek kszta cenia kadry oÞ cerskiej 2. Korpu-

su Polskiego we W oszech, w: Nauczyciele – uczniowie. Solidarno  pokole …, s. 129–146.
36 R. Kobecki, Szko a Podchor ych Kawalerii, w: tego , Wszystkie drogi prowadz  do kraju, Warszawa, 

Czytelnik, 1969, s. 237–263.
37 Zob. T. Zaniewska, Notatnik liryczny. Agenda lirica, w: M.G. Nitti, Pami tnik mój. Il mio diario, War-

szawa, Wyd. SGGW, 2013, s. 5–6.
38 M. Kuczy ski, Szko a Karpacka…
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niec lat szkolnych p acze, jak ma e dziecko. Podszed em do niego i dowiedzia em 

si , ze ten ch opak p acze za swoj  szko  – ucze  drugiej licealnej. 

– Co b dzie z moj  wielk  matur ? – narzeka . […] Jako nauczyciel z powo-

ania i zawodu pociesza em go i dodawa em mu otuchy, mówi c: 

– G owa do góry, wiat przed nami otworem stoi, matur  na pewno gdzie  

i kiedy  z o ysz.

Ju  wtedy w duszy mojej zauwa y em przed sob  wielu podobnych m odzie -

ców, szukaj cych mo liwo ci uko czenia szkó    39.

Podobne uczucia prze ywali „ch opcy z Alessano”. Decyzja genera a W. An-
dersa wychodzi a naprzeciw ich marzeniom. Wi kszo  z nich wróci a do kraju, 
wyznaj c zasad  Ibi bene – ubi nostra Patria (Tam dobrze – gdzie nasza Ojczy-

zna)40.

F
ot
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Wojciech Nar bski, ucze  szko y w Alessano przed budynkiem szkolnym (10 pa dziernika 2005 r.).

Najbardziej znani „alessa czycy” to Olgierd Terlecki z Krakowa, znany pi-

sarz historyczny i – tak e osiad y w grodzie Kraka – profesor Wojciech Nar b-

ski41. Za granic  s aw  zyska  Jerzy Dunin-Brzezi ski (pseudonim artystyczny 

39 J. Kapica, S owo wst pne, w: M. Kuczy ski, Szko a Karpacka…, s. 8.
40 Zob. M. Czartoryski, Na ko cu…, s. 121.
41 Wojciech Nar bski, ur. 14 kwietnia 1925 roku we W oc awku; polski geolog specjalizuj cy si  w geo-

chemii, naukach mineralogicznych i petrologii wulkanitów i metabazytów. W 1928 roku przeniós  si  z rodzi-

n  do Wilna, gdzie uko czy  gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta. Po zaj ciu Wilna przez sowietów pro-

wadzi  dzia alno  konspiracyjn  w Zwi zku Wolnych Polaków (kolportowa  gazetki „Za nasz  i wasz  wol-

no ”). W 1941 roku zosta  aresztowany przez NKWD i uwi ziony na ukiszkach, po czym traÞ  do wi zienia 

w mie cie Gorki. Po og oszeniu amnestii wst pi  do armii gen. W. Andersa, do 22 Kompanii Zaopatrywania
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Jerzy Karo), graÞ k, projektant znaczków poczty brytyjskiej, b. dziekan Wydzia u 
GraÞ ki U ytkowej na politechnice w Leicester. Poza granicami pozostali tak e: 
w Anglii – Józef Cwirko (specjalista od turbin), Joachim Grzesik (in ynier che-
mik), nadzorowa  z ramienia du ego koncernu brytyjskiego monta  urz dze  
angielskich w p ockiej raÞ nerii, Ernest Koeck (dyrektor fabryki tekstylnej), 
w Kanadzie (Calgary) – Stefan Poniecki (sekretarz s dowy)42.
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wiadectwo Wojciecha Nar bskiego uko czenia I klasy liceum ogólnokszta c cego typu matematyczno-

-Þ zycznego w Alessano.

Wi kszo ci uczniów zasiadaj cych w awach gimnazjum i liceum w Alessano 
nie ma ju  w ród ywych. Profesor Wojciech Nar bski jest jednym z ostatnich 
wiadków tamtych dni, popularyzatorem wiedzy o tej niezwyk ej szkole, jej wy-

chowankach i nauczycielach

Artylerii. W wojsku uzupe ni  edukacj , odby  kursy maturalne zako czone „ma  matur ”, któr  zda  w Pale-

stynie w 1943 roku. Matur  uzyska  w Gimnazjum i Liceum dzia aj cym przy 2. Korpusie Polskim (Alessano 

– Cawthorne). W 1947 roku wróci  do kraju i rozpocz  studia chemiczne w Toruniu, sk d przeprowadzi  si  

do Krakowa i zwi za  sw  karier  naukow  z Uniwersytetem Jagiello skim (Instytut Nauk Geologicznych). 

W 1957 roku uzyska  na AGH stopie  doktora (Mineralogia i geochemiczne warunki genezy syderytów ß iszu 

karpackiego), a w 1965 stopie  doktora habilitowanego na UJ (Petrochemia law puklistych Gór Kaczawskich 

i niektóre ogólne problemy petrogenezy spilitów). W 1973 r. otrzyma  tytu  profesora nadzwyczajnego, w 1986 

– profesora zwyczajnego nauk o Ziemi. Cz onek Polskiej Akademii Umiej tno ci. Aktywnie dzia a w Polskim 

Towarzystwie Geologicznym i Polskim Towarzystwie Mineralogicznym. Warto doda , e jeden z bazaltowych 

przyl dków Wyspy Króla Jerzego na Antarktydzie zosta  nazwany Przyl dkiem Nar bskiego. Zob. J. Kupiec, 

Niezwykli o nierze armii genera a Andersa, „Elity” 2016, nr 44, s. 234–237; Pracownicy nauk i dydaktyki 

Uniwersytetu Miko aja Kopernika 1945–2004. Materia y do biograÞ i, red. S. Kalembka, Toru , Wydawnictwo 

UMK, 2006, s. 492; M. Bajer, Nar bscy, „Forum Akademickie” 2000, nr 1.
42 Zob. M. Czartoryski, Na ko cu…, 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 W adys aw 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.


