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Przeszłosć zachowana w  pamięci 
jest częścią teraźniejszości (...) 

    
     (Tadeusz Kotarbiński) 

 
 

4.Takie były początki ... 
 

Wypowiedź  założyciela  szkoły  profesora Józefa Wierzbickiego w reportażu  redaktora  Bronisława 

Banaszczyka pt. "Szkoła życia", nadawanym przez Polskie Radio w dniu 25 maja 1976 roku.  

 

 

"W  46  roku  kiedy  tutaj przywędrowałem, skłoniła 

mnie do tego sława   Lidzbarka  Warmińskiego,  grodu  

Krasickiego.  Tu  gdzie dzisiaj ta nasza szkoła jest, 

zastałem dosłownie tylko cały dach i  mury.  Poza tym 

nic nie było. Centralne ogrzewanie - rozbite. Światło  

zniszczone.  Nie  było  wody,  nie było opału, nie było 

jedzenia.  A szkoła miała być. Krótko i węzłowato 

powiedziano mi w Urzędzie Wojewódzkim: Proszę pana, 

szkoła ma być!" - nie dając mi na to ani grosika. Trzeba 

było być cudotwórcą.  
Jeżeli  się  cośkolwiek zrobiło, to zawdzięczam przede 

wszystkim nadzwyczaj   serdecznym   stosunkom   władz  

powiatowych,  władz politycznych  i  wyjątkowo  dzielnej 

młodzieży. Mówię to dzisiaj nie dlatego, że to już 30 lat 

minęło, że te wszelkie szorstkości jakie były, te wszystkie 

biedy mamy za sobą, ale to rzeczywiście była  zacna  

młodzież,  ogromnie zahartowana. Uczyć się w takich 

warunkach,  w  jakich  zaczęliśmy  szkołę  -  bez  książek,  

bez zeszytów,  bez  głupiego  ołówka  -  to rzeczywiście 

trzeba było dużego   poświęcenia,   zamiłowania,   

jakiegoś  takiego  hartu, zaciętości i uporu, żeby móc 

podołać.  
 Przybyła  tu  młodzież w wieku od 15 do 26 lat, o 

najrozmaitszym przygotowaniu,  od  dwóch  klas  szkoły  

podstawowej.  Najwyższe wykształcenie, ba  sześć  klas 

szkoły podstawowej, miała obecna nauczycielka  szkoły  pani mgr Nadzieja Wasilonok. Trzeba było z tą  

młodzieżą przerobić gimnazjum rolnicze, a potem przeprowadzić ich  do  liceum  rolniczego. Więc tu 

było Gimnazjum Gospodarstwa Rolniczego,  które miało następnie przejść w Liceum Gospodarstwa 

Wiejskiego.  

Rekrutacja,  jaką  ja  przeprowadziłem  tej  młodzieży, o której mówiłem, dała wcale niezłe wyniki. 

Zgłosiło się 71 osób do klasy I,  mimo  że  powiat  jeszcze  nie  był  zamieszkały. Można było spotkać  
gminy,  gdzie mógł pan chodzić cały dzień i nie spotkać człowieka. Jednak 71 osób zgłosiło się do nauki.  

 Powoli  zjawiła  się  w  Lidzbarku  woda,  powoli  zjawiło się i światło, można było i jakiś ołówek 

kupić. Podręczników w dzlszym ciągu oczywiście nie było i być nie mogło. Zrekrutowane   przeze  mnie  

grono  nauczycielskie  różnorodnymi drogami i sposobami jakoś tę wiedzę do mózgów wprowadzało. 

Jedna tylko  osoba  nie  zdała  do  następnej  klasy.  Pierwszą maturę zdawano  w  1950  roku. I ta 

młodzież, nigdyś niedouczona, zdała wobec  delegata  Ministerstwa  Rolnictwa prawie w 100 procentach 

egzamin  dojrzałości.  

 Znów  tylko jedna osoba nie zdała matury. Czyż  to  nie  była  dzielna  młodzież?  Życie  pokazało, że nie 

omyliliśmy  się  dając  im świadectwa dojrzałości. To są dzisiaj ludzie na wysokich stanowiskach. 

Pracują na pożytek krajowi.  

 Dzisiejsza  młodzież, ta która w tej chwili ma zdobyć maturę, to również  młodzież  dobra,  

uczciwa.  Stosunek  ich do szkoły jest prawdziwie uczniowski. Sami sprzątają, sami myją korytarze, sami 
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myją  schody.  Samorząd  jest  w ich rękach. Internat w zasadzie sami  prowadzą.  Ja tę młodzież lubię, 
mało tego, ja ich szanuję za  ten  wysiłek,  bo  przedmiotów  narosło  tyle, ile gwiazd na niebie.  Ile  oni  

tu  energii  i  sił  wkładają  w gospodarstwo przy szkole! To trzeba podziwiać. Mróz nie mróz, słota nie 

słota, błoto  nie  błoto,  idą  karni,  cichutko,  spokojnie do roboty. Dlatego ja ich szanuję".  

 
Red. B. Banaszczyk: "Mimo tego, że pan pracował w Olsztynie jako wizytator, nie zrywał pan kontaktów 

tutaj z technikum".  

 

Prof.  J.  Wierzbicki:  "Ja  otrzymałem  oficjalne  zezwolenie w Ministerstwie  na to, żeby raz w 

tygodniu przyjechać do szkoły i uczyć chemii".  

 
Red. B. Banaszczyk: "Tak że pan widział ten rozwój szkoły".  

 

Prof.  J.  Wierzbicki:  "Cały  czas.  Wiedziałem  jak  wybudował internat,  jak  się  tu  remontowało 

szkołę i doprowadzało ją do porządku.  Niemały wysiłek włożył tutaj kolega Rusin, późniejszy dyrektor  w  

Gródkach  koło  Działdowa, wiedziałem póżniej pracę Smolińskiego,  zresztą  absolwenta  tej  szkoły, a 

po Smolińskim przyszedł  kolega  Zapisek  i dalej tę szkołę rozwijał. No i jak pan widzi przy wejściu już 
nie ma miejsca na tablice. Tyle w tym maleńkim budyneczku mieści się szkół. Dosłownie praca trwa tu 

od ósmej rano do ósmej wieczorem.” 
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