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Nasza szkoła w tym roku kończy 60 lat. Wychowała wiele pokoleń
przez ten czas. Pewnie się domyślacie, że nie zawsze wyglądała tak,

jak teraz. Cofnijmy się zatem o 30 lat, o 50 i jeszcze dalej...

Zacznijmy od sali gimnastycznej, na której odbywało się wiele
ważnych uroczystości.

 
Tak wygląda ona współcześnie, 

jednak po przeniesieniu się 40 lat wstecz 
widzimy wszystko nieco inaczej.

Bem na 
osi czasu
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Następnym miejscem, które przeszło ogromną metamorfozę, jest
sala fizyczna. Miała ona od zawsze wyjątkowy wygląd.
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Kiedyś przypomniała jakąś alternatywną rzeczywistość, dziś, dzięki
niej, możemy się przenieść na Marsa.



 
Wszystkie te miejsca składają się na jeden wspólny budynek.

Aż trudno dziś uwierzyć, że w 1959 roku, kiedy szkoła była w trakcie 
budowy, wyglądaliśmy tak.

 

4

 
A maturę kiedyś pisaliśmy tak...

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nasza szkoła ma bardzo długą historię. Ogromną listę osiągnięć.
Dziś, w 2022 roku, mamy nadzieję, że za kolejnych 60 lat historia

Bema będzie jeszcze ciekawsza niż obecnie.

Opracował Kuba Matyjaszek
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CV patrona pod lupĄ
Józef Zachariasz Bem urodził się 14 marca 1794 roku na przedmieściu Tarnowa. Kiedy
miał sześć lat, razem z rodziną wyprowadzili się do Krakowa, gdzie skończył gimnazjum
Św. Anny. Jego rodzice, by zapewnić chłopcu dobrą przyszłość, zapisali go do elitarnej

warszawskiej szkoły Szkoły Aplikacyjnej Artylerii i Inżynierii. Na dwanaście miejsc
przypadało trzydziestu sześciu kandydatów, jednak, mimo dużej konkurencji, został

przyjęty. 
 

Przez kolejnych kilka lat uczył się arytmetyki, geometrii teoretycznej i praktycznej,
trygonometrii, algebry i topografii. Kształcił także swoje umiejętności językowe, szkoła
oferowała bowiem zajęcia z języka polskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego.

Uczęszczał także na zajęcia praktyczne, obejmujące tematykę inżynierską, a nawet
strzelanie. W celu szkolenia praktycznego został przydzielony do artylerii konnej. Patrząc

na jego wykształcenie, można by chyba nazwać Bema erudytą.
 

W 1801 r. ukończył szkołę. Jako absolwent, został nominowany przez Józefa
Poniatowskiego do tytułu porucznika II Artylerii Konnej. Nie był to jednak koniec

zasłużonych awansów. Jako osiemnastolatek został mianowany na porucznika pierwszej
klasy.

 
Niedługo potem, został przydzielony baterii Władysława Tomasza Ostrowskiego z korpusu
Macdonalda. Wysłano go jako dowódcę zwiadu na misję, złamał jednak dany mu rozkaz 

i zaatakował rosyjski posterunek. Wziął wtedy do niewoli pięćdziesięciu żołnierzy carskich.
Działając na własną rękę, nawet jeśli z sukcesem, wykazał się jednak nieposłuszeństwem

w stosunku do przełożonych, za co później musiał odbyć areszt.
 

Podobno jeden z francuskich dowódców w ten sposób wypowiedziało się o Józefie Bemie:
Jeśli ten chłopiec nie skręci za młodu karku, to z pewnością zajdzie wysoko.

 
Mimo potknięcia w karierze wojskowej, odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Legii

Honorowej za zasługi w obronie Gdańska przed połączoną armią rosyjsko-pruską w 1813
roku.

 
Po klęsce Napoleona zdecydował się wrócić w rodzinne strony i wykupić dwie wsie.

Jednak początkowy spokój nie trwał długo, szybko został z powrotem powołany do służby
wojskowej. Oprócz niej, w tamtym okresie zajmował się doświadczeniami nad bronią

rakietową. Badał to zresztą bardzo rzetelnie. Wszystko skrupulatnie zapisywał. W 1819
roku doszło do wypadku przy badaniach, na skutek czego miał całą poparzoną twarz. 

To nie zniechęciło jednak Józefa Bema do działania. Swoje badania ukończył i opublikował,
a dzięki jego pracy utworzono w armii polskiej pierwsze oddziały rakietników. 
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Na tym etapie Józef Bem miał już stopień kapitana. W pewnym momencie został
wykładowcą w swojej starej szkole, choć nie potrwało to długo. W 1822 roku aresztowano
go i oskarżono o przynależność do Wolnomularstwa Narodowego, które było nielegalną
organizacją powstańczą, bardzo tępioną przez rząd. Zarzucono mu także uczestnictwo 

w pojedynku i znaczące zaniedbania w prowadzeniu finansów. Nie został jednak w
więzieniu zbyt długo, ostatecznie wrócił do służby. Po pewnym czasie jednak wyrzucono
go z wojska za zabicie w pojedynku, nieznanego mu, człowieka. Sam otrzymał głęboką

ranę w udzie, przez którą później do końca życia kulał. 
 

Nie było na ten moment możliwości, by do wojska wrócił, dlatego wyjechał do Galicji, gdzie
zainteresował się gospodarką. Jego dalsze plany przerwał mu wybuch powstania

listopadowego. Wiele się nie zastanawiając, wyruszył do Warszawy, by wziąć w nim udział.
W stopniu majora objął dowództwo IV baterii lekkokonnej w sile w Brygadzie Artylerii
Lekkokonnej. Do dyspozycji mieli dwanaście armat i dwieście dziewięćdziesiąt jeden

żołnierzy.
 

Brał udział w zwycięskiej bitwie pod Domanicami, która miała miejsce 10 kwietnia. Zasłynął
także w bitwie pod Ostrołęką, choć został wtedy ranny. 1 lipca 1831 r. odznaczono go
Złotym Krzyżem Orderu Virtuti Militari. Ostatecznie jednak powstanie upadło. Bemowi

udało się wycofać wraz ze swoją jednostką do Prus, gdzie jednak jego oddział został
rozwiązany. Po upadku powstania udał się na emigrację. Do Paryża przybył w styczniu

1832 roku. Miał bliskie powiązania z Hôtelem Lambert i samym Adamem Jerzym
Czartoryskim, był też członkiem Związku Jedności Narodowej. 

 
Mało osób o tym wie, jednak generał Bem miał duże zdolności artystyczne. Zajmował się

malarstwem, które z czasem stało się jego źródłem zarobku. Jeden z namalowanych przez
niego obrazów, został sprezentowany królowej Portugalii Marii.

Przez swoją żywą działalność społeczną i kulturalną, Józef Bem popadł w duże długi i miał
spore problemy finansowe. Doprowadziło go to do bankructwa. By móc z czegoś żyć,
udzielał korepetycji, sprzedawał swoje prace, a także pracował w wylęgarni kurcząt.

Jednak nie przeszkodziło mu to w pracy nad swoją następną publikacją z działu
mnemotechniki. Otrzymał nagrodę za wkład w popularyzację wiedzy. 

 
Życie w stresie i ciągłym przepracowaniu w końcu dało paskudne owoce. Oprócz

problemów finansowych, pojawiły się problemy zdrowotne. Dużo chorował, a rana
odniesiona w udo zaczęła ropieć. Padł także ofiarą włamania, gdyby nie przepisany mu

majątek zmarłej krewnej, różnie mogło się to skończyć.
 

Bem zyskał ogromną sławę za swoje zasługi w okresie Wiosny Ludów. Został bohaterem
narodowym Węgrów, na znak czego odznaczono go Krzyżem Wielkim Orderu Świętego
Stefana z gwiazdą orderową. Diament został wyjęty z korony pierwszego króla Węgier. 

W miejsce wyjętego z fragmentu korony diamentu, Węgrzy wstawili plakietkę 
z nazwiskiem generała „Józef Bem”.

 
 



7 sierpnia 1849 roku Bem został mianowany na dowódcę powstania, jednak na początku
walk dotkliwie go raniono, przez co oddział poniósł porażkę. Rewolucja na Węgrzech
wkrótce upadła. Bem przekroczył z pozostałościami swojej jednostki granicę turecką.

 
Generał, by móc dołączyć do armii sułtana, musiał przejść na islam. Razem z Jerzym Kmety

i Miksą Steinem, formalnie zmienił religię. Przyjął imię Murad, oznaczającego po persku
‘pożądany” oraz tytułu ‘Pasza’

 
Po ugodzie Rosji z Turcją, zawartej 29 grudnia 1849 roku jego sytuacja się zmieniła, wraz 

z węgierskimi oficerami musieli zamieszkać w wojskowych koszarach. Nie mogli odwiedzać
żadnych miejsc kultów religijnych. Nie mogli mieć kontaktu z mieszkańcami, poruszali się
w asyście tureckich strażników. Mimo doświadczonych przykrości, razem z grupą polskich

oficerów Bem opracował plan reorganizacji armii turecki i zaprojektował fortyfikację.
 

W 1850 roku zauważył, że grunt na którym zbudowane było miasto tureckie, posiada 
w sobie bogate złoża saletry, siarki, oraz żelaza. Wykorzystał tą okazję założyć własną

manufakturę saletry i prochu. Złożył propozycję tureckiemu rządowi dotyczącą
wybudowania fabryki. Jesienią otrzymał pozwolenie i pieniądze na ten cel. Bem rozpoczął

produkcję na skalę przemysłową.
 

Został mianowany na generała tureckiej armii. W październiku 1850 roku wybuchły
krwawe zamieszki w Aleppo. Przyczyną sporu była polityka wymierzona przez rząd 

w przedstawicieli innej religii. Przeciwko trzydziestu tysiącom wojsk powstańczych stało
tysiąc dwieście żołnierzy i szesnaście armat dowodzonych przez Bema. Akcja jednak

zakończyła się sukcesem.
 

W listopadzie 1850 roku Józef Bem zachorował na malarię azjatycką. Zmarł 10 grudnia. 
Podobno przed śmiercią powiedział: „Polsko, Polsko! Ja cię już nie zbawię”. Pochowany

został w Turcji.
 

7 Opracowała Zuzanna Korzębska



Czym byłaby szkoła, gdyby nie miała dobrego gospodarza?
 

Jak się okazało, przez te sześćdziesiąt lat Zespół Szkół nr 2 
im. gen. J. Bema powierzony został pod opiekę siedmiu dyrektorom.  

To niezwykłe, że mimo upływu lat, ich cel pozostawał wciąż taki sam - jak
najlepiej dbać o rozwój i dobre imię naszej szkoły. Specjalne wydanie

gazetki nie mogłoby obyć się bez krótkiego przypomnienia nazwisk tych
bohaterów. Dlaczego bohaterów? Gdyż zarządzać szkołą, to niełatwe
zadanie. Wiele wyzwań czekało i czeka na gospodarzy takiej placówki.
Przywołajmy zatem nazwiska drogich dyrektorów Bema oraz lata ich

działalności: 
 

Krystyna Czerw 1962 - 1972 r.
 

Tadeusz Ratyński 1972 - 1979 r.
 

Jan Sawicz 1979 - 1980r. 
 

Wacław Majchrzak 1980 - 1985 r. 
 

Krystyna Barańska 1985 - 1998 r. 
 

Maria Swolkień-Osiecka 1998 - 2007 r.
 

Agnieszka Zegarłowicz 2007 - do dziś 
 

8

NasI drodzy
Dyrektorzy
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W tym roku minie 30 lat, odkąd szkoła im. gen. Józefa Bema w
Milanówku i szkoła Wilhelm-Hofmann-Gymnasium w Nadrenii

prowadzą wymiany międzyszkolne. Jest to najstarsza, dalej trwająca
wymiana, zarówno w Niemczech, jak i w Polsce. 

   W wymianie bierze średnio udział ok. 14 uczniów. Aby uczestniczyć
w takim przedsięwzięciu, należy się dobrze uczyć jęz. niemieckiego 

i chodzić do klasy 1 albo 2. Uczniowie wyjeżdżają na 9 dni. Przez 2 dni
uczą się w szkole, następnie są na 3-dniowej wycieczce, po czym

znowu 2 dni się uczą i ostatnie 2 dni spędzają w domu lub jeżdżą na
wycieczki. Opiekę nad wymianami sprawuje między innymi pani

Katarzyna Reczulska razem z panią uczącą jęz. niemieckiego. 
W 2019 r. była to pani Teresa Marat, a teraz będzie to 

pani Aneta Skorupińska. 

UCZNIOWIE W NIEMCZECH

Wymiany
międzyszkolne
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 Wymiany takie odbywają się na przemian, jeśli w danym roku
Niemcy przybywają do Polski, to w następnym Polacy jadą do

Niemiec. Ostatnia wymiana odbyła się w 2019 r. 
W 2020 r. i w 2021 r. nie było wyjazdów z powodu epidemii

koronawirusa.

UCZNIOWIE POLSCY I NIEMIECCY WRAZ Z OPIEKUNAMI

WYCIECZKA DO ŁODZI WRAZ Z NASZYMI GOŚĆMI
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    Podsumowując, jestem w stanie stwierdzić, że wymiany
międzyszkolne są wspaniałym i niezapomnianym przeżyciem. 

To wydarzenie, którego każdy z nas powinien doświadczyć, bo jak
to powiedział Arystoteles: „Przygoda warta jest każdego trudu.” 

A następna okazja, żeby się załapać na wymianę,
prawdopodobnie nadarzy się we wrześniu 2022 r. 

Opracował Adrian Wołowski

   
 

    Co myślą o naszej szkole uczniowie przybywający do nas 
z Niemiec? Przyjeżdżając tu, uważali, że w Polsce będzie kiepsko,

ale gdy już dotarli na miejsce, szybko zmienili zdanie. Według nich
jesteśmy gościnni i przyjaźni, a dowodem tego jest to, że niektórzy
dalej wysyłają nam kartki. Dodatkowo niemieccy uczniowie bardzo

cenią sobie nasze polskie jedzenie i 3-dniową wycieczkę. 
Z niektórymi z nas nawet na tyle się zaprzyjaźnili, że dalej

utrzymują kontakt i przyjeżdżają do siebie na wakacje.
 
 
 
 

UCZNIOWIE POLSCY I NIEMIECCY WRAZ Z OPIEKUNAMI



 

 

1) Jak to jest być wicedyrektorem i jakie ma Pani
obowiązki?

Myślę, że w byciu wicedyrektorem nie ma niczego szczególnego.
Wydaje mi się, że jest to tak samo, jak być nauczycielem,

pedagogiem szkolnym, czy po prostu pracownikiem szkoły. 
Do moich szczególnych obowiązków należy przygotowywanie
planu lekcji, organizacji roku szkolnego, a na co dzień zajmuję

się ustalaniem zastępstw, rozliczeniami finansowymi zastępstw.
I także uczę matematyki.

 
2) Jak na przestrzeni lat zmieniła się chęć uczniów do

matematyki?
Nie widzę tu jakichś szczególnych zmian. Zarówno kilkanaście

lat temu, jak i obecnie, część uczniów chętnie uczy się
matematyki, rozwija swoje umiejętności w tej dziedzinie, ale

część – nie jest tym tak bardzo (albo w ogóle…:) zainteresowana.
Matematyka jest zwykle postrzegana przez uczniów jako ważny

i trudny przedmiot, być może z wyjątkiem krótkiego okresu,
kiedy nie była obowiązkowa na maturze. Jednak na większości

dobrych i popularnych kierunków studiów matematyka jest
brana pod uwagę w czasie rekrutacji. 

 
3) Co Pani najbardziej lubi w naszej szkole?

Bardzo lubię uczniów: gdybym nie lubiła młodzieży, nie
pracowałabym w szkole. W naszej szkole lubię przyjazną i ciepłą

atmosferę, swoistą kameralność.
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Wywiad z wicedyrektor szkoły, 
Panią Elżbietą Łachnik
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4) Jak długo uczy Pani matematyki w Milanówku i z czego jest

Pani najbardziej dumna?
Uczę już drugie pokolenie uczniów. Na lekcjach spotykam osoby,

które są dziećmi moich uczniów sprzed kilkunastu czy
kilkudziesięciu lat. 

Dumna jestem z tego, że moich uczniów spotykam w różnych
miejscach pracy: w urzędach miast, bankach czy w innych
instytucjach. Cieszy mnie to, że sobie doskonale radzą, są

doskonałymi, profesjonalnymi pracownikami. Zawsze też miło mi
się z nimi rozmawia.

 
5) Czego najbardziej Pani brakuje w naszej szkole?

Tak naprawdę to wydaje mi się, że w szkole niewiele brakuje.
Szkoła jest bardzo dobrze wyposażona. Czasami, kiedy układam

plan, brakuje… sal lekcyjnych, które mogłyby pomieścić
wszystkich uczniów naszej szkoły. Od innej strony – niekiedy

brakuje mi zapału do matematyki – nie mojego oczywiście, ale
moich uczniów.

 
6) O czym Pani marzy?

Marzę o tym, żeby uczniowie więcej się uczyli i rozwiązywali 
w czasie wolnym więcej zadań z matematyki😉. A tak na

poważnie, w życiu prywatnym marzę o podróżach, zwłaszcza do
egzotycznych miejsc. Być może kiedyś będę miała szansę

zrealizować to marzenie…
Natomiast w szkole marzy mi się, by każdy nauczyciel miał swoją
pracownię, by przy szkole był basen i druga sala gimnastyczna.

 
         Serdecznie dziękujemy Pani Wicedyrektor za udzielony wywiad.
Jest to osoba szczególnie związana z naszą szkołą, gdyż łączy ją z tym

miejscem wiele wspólnych lat. I oczywiście życzymy wielu uczniów,
zaangażowanych w matematykę. :)

 Pytania do wywiadu przygotowali: Adrian Wołowski i Jakub
Wotyjaszek



Chodzenie do lasku co przerwę oraz chowanie się za
 winklem z papierosem. Wagarowanie bądź unikanie lekcji, chowając się

za drewnianą kolumną, obok stołu do pingponga, przed salą
gimnastyczną.

Malwina Lachowska (Kotwińska) 2000/2005 
i Sylwia Chmielewska (Skura) 1995/1998

 
 
 
 

Miałam na nazwisko Skura, a moja koleżanka Anka z klasy zapomniała 
i na cały korytarz wolała mnie „Futerko” - wszyscy uczniowie byli

zdziwieni, o co jej chodzi.
Jako jeden z niewielu roczników klas zawodowych (klasy zawodówki)

mieliśmy pozwolenie na zorganizowanie balu na koniec szkoły.
Z okazji Dnia Kobiet 4 chłopców, którzy byli jedyni w szkole, 

zorganizowali parodię, przebrali się za dziewczyny i śpiewali piosenkę
„Dziś jest dzień kobiet, dzień kobiet niech każdy się dowie…”

Dorota Strzelecka (Skura) 1994/1997

14

Wspomnienia 
 absolwentów
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„Chodziłam do Liceum Ekonomicznego w Milanówku 
w latach 1990-1994. Moim wychowawcą był Pan

Profesor Jerzy Ościłowski, a przesympatyczna Pani
Zegarłowicz, która jest teraz dyrektorką, uczyła

mnie ekonomiki :) Czasy szkolne wspominam z pewnym
sentymentem, aczkolwiek nie były one łatwe,

ponieważ nauczyciele, tak jak i dziś, byli bardzo
wymagający. Szkoła to nie była jednak tylko nauka,

ale również znajomości i przyjaźnie. Niektóre
przetrwały nawet do dnia dzisiejszego.”

Katarzyna Wojenka (Szymańska)

 
Z wielką przyjemnością wspominam lata spędzone 

w szkole im. J. Bema w Milanówku. Był to czas totalnej beztroski,
oczywiście patrząc na to dzisiaj... Z nostalgią wspominam pierwsze
miłosne liściki przekazywane sobie w czasach, kiedy uczniowie nie
nosili ze sobą smartfonów. Szkoła średnia nauczyła mnie, że

warto spełniać marzenia. Wspomnienia szkolnych przyjaźni i kadry
pedagogicznej wywołują uśmiech na mojej twarzy...

 
Joanna Radzanowska ( Szkudlarz)

rocznik 83
lata w których uczęszczałam do szkoły:1998-2002 



 
Wspomnienia szkolne mojej siostry Moniki Maślakiewicz:
Szkołę wspominam jako najlepszy okres w moim życiu!!

Uczęszczałam do klasy o profilu socjalnym. Moją wychowawczynią była
Pani Katarzyna Reczulska.

Najbardziej wspominam, gdy w pierwszej klasie zostałam
przewodniczącą szkoły z przeważającą ilością głosów (80%). Założyłam
się z moją klasą, że wygram konkurs na przewodniczącego i tak się
stało. Jednak nie trwało to długo, bo tylko miesiąc, gdyż wzięłam

udział w tym wydarzeniu tylko tak dla żartów. Nie nadawałam się na
to stanowisko. :) 

Mój ulubiony nauczyciel, którego bardzo miło wspominam to Pani
Profesor Kasia Reczulska od języka angielskiego. Lekcje z nią były

super, dużo z nami ćwiczyła i dzięki niej umiem w miarę dobrze język
angielski, a maturę z tego przedmiotu zdałam najlepiej ze wszystkich. 
Na maturze zdawałam j.angielski, matematykę i j.polski na poziomie
podstawowym. Pisemna matura nie była ciężka, za to ustna tak. 

Z językiem angielskim dobrze sobie poradziłam, ale na polskim miałam
ogromnego stresa. Dostałam taki temat: "Lektury szkolne i ich

adaptacje filmowe. Co je różni?". Jako lektury wybrałam "Chłopów"
Władysława Reymonta, "Pana Tadeusza" i "Dziady cz.3" Adama

Mickiewicza oraz "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego. Odpowiadałam 15
minut i zaliczyłam !! Byłam przeszczęśliwa!

Wracając jeszcze do ulubionych nauczycieli nie mogło tu zabraknąć
Pani Anny Wronki od w-fu. Uwielbiałam ćwiczyć, a także grać w

siatkówkę. Jeździłam też na zawody międzyszkolne. 
Ahh.... Tak szybko zleciały te 3 lata, a w sumie od ukończenia trzeciej

klasy 11 lat. 
Klasę super wspominam, każdy był pomocny dla siebie i bardzo

koleżeński, nie było nigdy żadnych sprzeczek między nami, wręcz
przeciwnie DUŻO ŚMIECHU! :)
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