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„¯eby coœ w ¿yciu osi¹gn¹æ trzeba pracowaæ...”

Z wizyt¹ u Pana Romana Michalskiego
Roman Michalski urodzi³ siê 29 lipca 1908r. we 

W³oc³awku. Tam te¿ uczêszcza³ do szko³y podstawowej a 
nastêpnie do seminarium nauczycielskiego, które ukoñ-
czy³ w 1928r. Przed wybuchem wojny pracowa³ jako 
nauczyciel w Kraszewie Czubakach, Zawidzu Koœciel-
nym, Raci¹¿u oraz B³êdówku. W czasie pracy w B³êdów-
ku ukoñczy³ wydzia³ Nauczycielski Pañstwowego 
Konserwatorium Muzycznego w Warszawie. W paŸdzier-
niku 1938r. zosta³ powo³any do wojska, gdzie pe³ni³ 
funkcjê kapelmistrza 80 pu³ku piechoty. We wrzeœniu 
1939r. walczy³ pod M³aw¹. Po kapitulacji jako oficer 
znalaz³ siê w Oflagu w Waldenbergu, przebywa³ tam 
przez ca³¹ okupacjê. W 1945 wróci³ w rodzinne strony i 
rozpocz¹³ pracê w gimnazjum i liceum w Sierpcu. Uczy³ 
œpiewu i geografii. Od 1954r. do 1968r. czyli do przejœcia 
na emeryturê by³ dyrektorem sierpeckiego liceum.

Jako s¹siadka Pana dyrektora z ul. Konstytucji 3-go 
Maja, a niegdyœ uczennica miewa³am okazje go widy-
waæ. Niekiedy spacerowa³ po swoim ogrodzie, a czasami 
odwiedza³am go w domu. W³aœnie niedawno równie¿ wy-
bra³am siê do mojego profesora. By³a to okazja do 
wspomnieñ i ciekawych rozmów, bo przecie¿ Pan Mi-
chalski to œwiadek tylu przemian i ostrych zakrêtów 
historii, ¿e zawsze ma coœ niezwyk³ego do wyci¹gniêcia, 
z baga¿u swoich doœwiadczeñ ¿yciowych. I co najwa¿-
niejsze, mimo sêdziwego wieku (29 lipca 2008r. ukoñ-
czy³ 100 lat) nie zawodzi go pamiêæ i jasnoœæ umys³u. 
Pamiêta jeszcze czasy zaborów i panowania cara, które-
go portret, zgodnie z przykazaniem wisia³ w ka¿dym 
domu na honorowym miejscu, a w koœcio³ach œpiewano 
„Bo¿e cara chranij”. A potem w niepodleg³ej Polsce, 
mozolnie trzeba by³o pracowaæ w warunkach, które dziœ 
wydaj¹ nam siê nieprawdopodobne. Gdy w latach 30 
uczy³ dzieci na wsi, oœwietlenie stanowi³a lampa nafto-
wa, posiadanie roweru, nale¿a³o do rzadkoœci, a radio 
uwa¿ano niemal za cudowny wynalazek. O swoich doœ-
wiadczeniach z t¹ „niezwyk³¹ technik¹” mówi: „Gdy mój 
wuj zrobi³ radio kryszta³owe, ja te¿ kupi³em potrzebne 
czêœci i zacz¹³em majstrowaæ. Moja gospodyni Cybulska, 
ci¹gle pyta³a czy gotowe... Rano w niedzielê wczeœniej 
wsta³em i dalej uporczywie majstrowa³em. I wreszcie po 
ró¿nych dokrêcaniach, dopasowywaniach, zrobieniu 
anteny, z radia pop³yn¹³ g³os. By³a msza œwiêta. Gdy 
Cybulska za³o¿y³a s³uchawki na uszy, pad³a na kolana a w 
jej oczach pojawi³ siê podziw i zachwyt. Zawo³a³a ca³¹ 
wieœ... Ka¿dy chcia³ choæ przez chwilê doœwiadczyæ tego 
wspania³ego wynalazku. A mój autorytet podniós³ siê do 
takich wy¿yn, jak nigdy dot¹d”.

Z t¹ nie³atw¹, ale spokojn¹ prac¹, kontrastowa³y wy-
darzenia spowodowane przez wybuch wojny we wrzeœ-
niu 1939r. Roman Michalski, na pocz¹tku kapelmistrz, 
wkrótce z trzydziestoma cz³onkami orkiestry, z którymi 
znalaz³ siê pod M³aw¹, musia³ zaj¹æ siê pomoc¹ rannym i 
grzebaniem zabitych. A odwrót do Warszawy, do dziœ 
tkwi w jego œwiadomoœci i budzi grozê. Jak to siê odby-

wa³o opisuje w sposób nastêpuj¹cy: „Opuszczaliœmy 
M³awê, która w okresie dzia³añ wojennych stanê³a w 
p³omieniach. Ostrzeliwani przez Niemców przedziera-
liœmy siê ulicami, które zamieni³y siê w tunel pomiêdzy 
dwiema œcianami ognia. Skrzypienie pal¹cych siê jak za-
pa³ki drewnianych domów potêgowa³o jeszcze grozê. A w 
Warszawie znów ranni, zabici, konaj¹cy. Nigdy nie za-
pomnê ciê¿ko rannego cz³owieka, któremu wysz³y na 
wierzch wnêtrznoœci. Bezsilnie próbowa³ zgarn¹æ je i 
b³aga³: „pomó¿cie mi ludzie”.

Po kapitulacji, jako oficer znalaz³ siê w Oflagu w Wa-
ldenbergu. Pobyt w obozie sta³ siê znoœny dziêki dobre-
mu zagospodarowaniu czasu. By³ tam Stanis³aw Kwiat-
kowski, wiceprezes Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego, 
dziêki któremu dzia³a³ „Oflagowy” Instytut Nauczyciel-
ski. Wszyscy chêtni mogli uczestniczyæ w wyk³adach z 
geografii, psychologii, pedagogiki, uczyæ siê jêzyków 
obcych – niemieckiego, francuskiego. Zosta³ te¿ zorga-
nizowany teatr z Kazimierzem Rudzkim jako szefem, a 
nawet dzia³a³a osiemdziesiêcioosobowa orkiestra sym-
foniczna. Pan Roman w³¹cza³ siê do dzia³alnoœci Insty-
tutu. Prowadzi³ licz¹c¹ oko³o czterdziestu osób orkiestrê 
mandolinistów. Ponadto gra³ pierwsze skrzypce w orkie-
strze symfonicznej, co zawdziêcza³ swoim uzdolnieniom 
i wykszta³ceniu muzycznemu. Poziom orkiestry by³ bar-
dzo wysoki i przyjmowano do niej osoby naprawdê 
utalentowane. Wystêpy organizowane z myœl¹ o osobach 
przebywaj¹cych w Oflagu (g³ównie nauczyciele) budzi³y 
szersze zainteresowanie. Przys³uchiwa³a siê im m.in. 
delegacja holenderska.

Po wojnie jak mo¿na najszybciej ju¿ 13-go lutego, 
wróci³ w rodzinne strony i zamieszka³ z ¿on¹ i dzieæmi w 
Sierpcu. Po zaledwie dwudniowym odpoczynku, zg³osi³ 
siê do pracy w gimnazjum. Zofia Ga³êska która zosta³a 
dyrektorem szko³y, wiele obowi¹zków zwi¹zanych z two-
rzeniem znoœnych warunków pracy z³o¿y³a na barki Pana 
Romana. Nie by³o to ³atwe, wszystkiego brakowa³o. 
Lokal przy ul. P³ockiej stanowi¹cy w³asnoœæ szko³y zaj-
mowa³y jeszcze wojska radzieckie. Lekcje rozpoczê³y siê 
wiêc na plebani przy koœciele klasztornym. Panowa³a 
ciasnota, dotkliwie odczuwano brak ³awek i krzese³. Nie 
by³o nawet zeszytów. Notatki robiono na kawa³kach 
biurowego papieru, po jednej stronie ju¿ wykorzystane-
go, a nawet na marginesach gazet.

Po kilku tygodniach szko³a przenios³a siê do w³asnej 
siedziby, która po opuszczeniu przez wojska czeka³a na 
uporz¹dkowanie i dostosowanie do potrzeb edukacyj-
nych. Z przedwojennego wyposa¿enia szko³y zachowa³ 
siê jedynie dêbowy stó³, dzwonek i kilka tablic. Na szczê-
œcie zosta³y uratowane przez wa¿nego Kazimierza Kwiat-
kowskiego przedwojenne akta gimnazjum. Nauczyciele 
odczuwali te¿ trudnoœci z zaopatrzeniem w ¿ywnoœæ. W 
pierwszych tygodniach funkcjonowania szko³y przyj¹³ 
siê zwyczaj, ¿e m³odzie¿ rano przynosi³a takie produkty 


