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Wstęp
 

SZANOWNE KOLEŻANKI I KOLEDZY

To że Towarzystwo Absolwentów Liceum im. Tomasza Zana 
w Pruszkowie istnieje już 30 lat jest dla nas, Zaniaków, pewną 
satysfakcją. Przez ten czas stawiliśmy czoło wielu wyzwaniom, 
pokonaliśmy wiele trudności. Najpierw z rejestracją, którą opóźnił 
stan wojenny, potem trwające do dziś kłopoty z finansowaniem 
wielu planów naszego działania, przecież jedynym źródłem docho-
du Towarzystwa są składki członkowskie Jesteśmy jednak dumni, 
ponieważ podobnych organizacji absolwentów w Polsce jest bardzo 
mało, a my trwamy! 

Dzięki życzliwości władz terytorialnych Pruszkowa i przychyl-
ności dyrekcji naszej Szkoły organizujemy co 5 lat Zjazdy Absol-
wentów, najbliższy, już IX odbędzie się w 2016 roku na 95-lecie 
istnienia Liceum. Każdy Zjazd, czy jubileusz naszej organizacji 
zarząd stara się upamiętnić wydaniem okazjonalnych publikacji 
związanych ze Szkołą. I tak powstały: historia naszej szkoły do 
1980 roku, pierwszy i drugi tom książki „My – Zaniacy”, w których 
Absolwenci przedstawiali koleje swojego dorosłego życia, kariery 
zawodowe. Wydane zostały wspomnienia nauczycieli i absolwen-
tów. Nasza Sekcja Literacka opracowała zbiór wierszy autorstwa 
Absolwentów pt. „Zaniacy z poezją pod rękę”. Okazało się, że 
uprawiających poezję Koleżanek i Kolegów jest sporo, a i utwory 
są często bardzo udane. Ostatni VIII Zjazd zorganizowany na 90-
lecie Liceum upamiętnił Medal Pamiątkowy. Ale najtrudniejszym 
i największym osiągnięciem Zarządu było postawienie oczeki-
wanego od wielu lat popiersia patrona Szkoły, Tomasza Zana, 
które stanęło na dziedzińcu szkolnego budynku podczas Zjazdu 
Absolwentów w 2006 roku, jaki odbył się dla uczczenia 85-lecia 
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istnienia Liceum Zana w Pruszkowie. Wymagało to wielkiego za-
angażowania, wysiłku organizacyjnego i finansowego zaniaków. 
Brawo, udało się!

Każdy z nas chowa to nasze Liceum w serdecznych wspomnie-
niach, co wyczuwa się na corocznych Spotkaniach Noworocznych, 
czy Wielkanocnych, kiedy Absolwenci z różnych roczników stano-
wią jedną społeczność i wtedy najważniejsze jest to, że jesteśmy 
razem. Szkoda tylko, że wśród obecnych przeważają roczniki ma-
tur z lat dawniejszych, młodsze Koleżanki i Koledzy pochłonięci 
teraźniejszością rzadko odwiedzają Szkołę. Mamy nadzieję, że 
zmieni się taki stan rzeczy, musi się zmienić, żeby nasi następcy 
mogli kultywować bogatą tradycję i pamięć Liceum Zana, które 
od pokoleń, nieustannie kształci pruszkowiaków. Nie możemy 
tego zaniedbać.

ABSOLWENTÓW ROŚNIE KLAN, BĄDŹMY RAZEM, 
VIVAT ZAN !

Życzymy, by przedstawione tu teksty ożywiły naszym Kole-
żankom i Kolegom pamięć o Szkole i zachęciły do działalności 
w Towarzystwie Absolwentów.

 Zarząd

[Uwaga od redakcji: niektóre ze wspomnień zawartych w ni-
niejszej publikacji zostały opatrzone uwagami i komentarzami 
redakcyjnymi. Są to fragmenty w nawiasach kwadratowych opa-
trzone inicjałami I.H. (Irena Horban). Mamy nadzieję, że owe 
uzupełnienia nie przeszkodzą Czytelnikom w lekturze.] 
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Akt organizacyjny Gimnazjum Państwowego imienia Tomasza Zana, datowany   
10 listopada 1921 roku


