UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA

BOGUSŁAWA TAUZOWSKIEGO
HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W MIŃSKU MAZOWIECKIM

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

im. Mikołaja Kopernika
W MINSKU MAZOWIECKIM

Fotograﬁe zamieszczone w niniejszej publikacji pochodzą
z archiwum prywatnego pana Jana Tauzowskiego.
Portret wykonała uczennica klasy IIIc – Julia Krasuska.

Dzień Edukacji Narodowej skłania do reﬂeksji na temat szkoły, miejsca, w którym

W roku 1970 oddano drugie skrzydło wzdłuż ul. Kopernika. Także w tym roku szkoła

każdy z nas spędził ważną część swojego życia. Zwłaszcza szkoła podstawowa budzi

otrzymała sztandar ufundowany przez zakład opiekujący się placówką, czyli Fabrykę

dobre wspomnienia. Wracając pamięcią do tych lat, wydobywamy z jej zakamarków twarze

Urządzeń Dźwigowych.

nauczycieli, koleżanek i kolegów. Kroniki i fotograﬁe, z troską przechowywane
w szkolnej bibliotece, mają niezwykłą moc i nie pozwalają zapomnieć o przeszłości wielu

„Kopernik” rozrastał się, przybywało uczniów i nauczycieli. Wokół powstawało coraz
więcej bloków, a więc przybywało mieszkańców, a wraz z nimi uczniów. Szkoła rosła w siłę.

pokoleń, tworzących wizerunek Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika.
Drugim wielkim marzeniem pana Bogusława Tauzowskiego było postawienie przed
Do grona zapisanych w pamięci niewątpliwie należy Bogusław Tauzowski,
który kierował naszą szkołą od listopada 1944 aż do 1972 roku.

szkołą pomnika patrona Mikołaja Kopernika. Fundusze na ten cel były zbierane przez
kilkanaście lat. Sprzedawano „cegiełki”, urządzano dochodowe festyny.

Przeobrażająca się powojenna rzeczywistość społeczna i oświatowa powodowała

Jako uczennica pamiętam, że zbieraliśmy także przedmioty z brązu: klamki, okucia

zmiany w treściach kształcenia, metodach pracy z uczniami, ale też modyﬁkowała rolę

okienne i drzwiowe. Pomnik został odsłonięty dopiero w 1973 roku – w 500. rocznicę

nauczyciela. Doskonale rozumiał to dyrektor Tauzowski, dlatego swoim pedagogom

urodzin wielkiego astronoma.

tłumaczył, że nauczyciel powinien skutecznie nauczać. Nie stresować, ale wymagać,

Pamiętam doskonale tę uroczystość, ponieważ część artystyczną przygotowywałam już

utrzymywać dyscyplinę i być sprawiedliwym. W każdym uczniu znaleźć coś dobrego,

jako polonistka wraz z panem Stanisławem Woźnicą i panią Krystyną Kaniową.

pomagać słabszym, ale nie zaniedbywać zdolnych. We wspomnieniach uczniów oraz

Ale pomnika nie odsłaniał pan Tauzowski, bo odszedł na emeryturę. Tę powinność czynił

współpracujących z nim nauczycieli dyrektor Tauzowski pozostaje jako ten, który całe

już nowy dyrektor pan Kazimierz Gałązka.

swoje życie pracował z poświęceniem, troszczył się o szkolne i pozaszkolne losy uczniów,
Pan Tauzowski stał z boku, bardzo wzruszony i od czasu do czasu ocierał łzy.

działał na rzecz szkoły i miasta.

Nie wiedzieliśmy dlaczego, czy ze wzruszenia, że spełniło się jego największe marzenie,
Zaangażowanie Bogusława Tauzowskiego w staraniach o dobre wykształcenie

czy z żalu, że to nie on czynił honory pana domu. Ale takie jest życie.

i wychowanie kolejnych pokoleń mińszczan, Polaków jest dla nas, dzisiejszych nauczycieli
„Kopernika", wartością, którą chcemy pielęgnować i stosować w swoim zawodowym

Pan Bogusław Tauzowski wrył się na stałe w pamięć nie tylko jego uczniów, ale przede
wszystkim nauczycieli, dla których był wzorem do naśladowania.

powołaniu.
Niniejsza publikacja ma na celu zapisać w pamięci tego, który budował historię
„Kopernika”. Do wspomnień związanych z życiem Bogusława Tauzowskiego chcemy się
odwoływać i równocześnie szukać inspiracji do ciekawych przedsięwzięć, nauki, którą daje
mądra historia i reﬂeksji nad przemijającym czasem i tym, co w życiu jest naprawdę ważne.
Pragniemy serdecznie podziękować nauczycielkom: Małgorzacie Roguskiej,
Magdalenie Dąbrowie, Dianie Saryusz – Szarskiej - redaktorkom, dzięki którym powstała
ta publikacja, nasza podróż sentymentalna, przywołująca wspomnienia chwil utrwalonych
już tylko w kronikach i na fotograﬁach.
Iwona Dróżdż, wicedyrektor SP1

To wspaniały i mimo niskiej postury wielki człowiek oraz gorący patriota i prawdziwy
Polak.
Cieszę się, że na zawsze pozostawił po sobie ślad w szkole, która była całym jego
życiem.

WYDARZENIA Z ŻYCIA BOGUSŁAWA TAUZOWSKIEGO

Wanda Izabella Rombel
2 w 1, czyli wspomnienia uczennicy i nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 1
im. Mikołaja Kopernika o Bogusławie Tauzowskim
Jestem historią szkoły „Kopernika”. Mogę tak o sobie powiedzieć, bo z tą Alma Mater
związałam całe swoje życie. Tu chodziłam do podstawówki, a później przez 39 lat
pracowałam jako nauczycielka polonistka, wychowawczyni i pedagog. Byłam związana
z tą szkołą pół wieku. Jest to szmat czasu!
Cieszę się, że zostanie przywołana postać wspaniałego człowieka, pierwszego
po wojnie kierownika szkoły - pana Bogusława Tauzowskiego i jego imieniem zostanie
nazwana piękna nowoczesna sala gimnastyczna, o której marzył przez całe swoje życie
zawodowe.
Chociaż minęło już tyle lat, takich ludzi się nie zapomina. Niewysoki, drobnej postury,
zawsze nienagannie ubrany, zadbany, uśmiechnięty i niezwykle skromny. Wzór nie tylko
dla swoich uczniów, podopiecznych, ale i nauczycieli.
Uczył nas geograﬁi. Jakże trudno było w tamtych czasach (lata pięćdziesiąte) uczyć
takiego przedmiotu jak geograﬁa. Za pomoce naukowe służyły tylko mapy i rzutnik, dzięki
któremu mogliśmy oglądać krajobrazy i życie mieszkańców innych kontynentów.
Pan Bogusław Tauzowski miał dwa marzenia związane ze swoją szkołą: powiększyć
budynek szkolny i postawić przed szkołą pomnik patrona Mikołaja Kopernika. I oba
te marzenia udało mu się zrealizować.
Pamiętam doskonale uroczystość oddania skrzydła wzdłuż ulicy Okrzei. Był to rok 1955
– setna rocznica śmierci Adama Mickiewicza. Po zielonej murawie boiska poloneza wiódł
pan Henryk Sieczko – mój nauczyciel matematyki i pani Stanisława Nowakowska –
nauczycielka historii i wychowania ﬁzycznego. Piękny, barwny korowód odbijał się
tysiącem barw na zielonej murawie boiska.
I jeszcze jeden incydent z tamtej uroczystości utkwił mi w pamięci. Uczniowie klas
starszych tańczyli mazura na scenie, która w pewnym momencie rozpadła się pod nogami
tancerzy. Wszyscy byli wystraszeni i przerażeni. Tylko kierownik, jako jedyna osoba,
potraﬁł zapanować nad emocjami, uspokoił nauczycieli i uczniów i ze stoickim spokojem
poprowadził dalej uroczystość.

18.07.1905 r. – urodził się w Sosnowcu
1920 r. – po śmierci ojca rodzina przeprowadziła się do Suchedniowa
1922 r. – rozpoczął naukę w Państwowym Seminarium Nauczycielskim Męskim
w Ursynowie
15.08.1928 r.- 28.05.1929 r. – odbył służbę wojskową w Szkole Podchorążych Piechoty
w Nisku oraz praktykę w 3 Batalionie Strzelców w Rembertowie
01.10.1929 r. – został zatrudniony jako tymczasowy nauczyciel w Publicznej Szkole
Powszechnej w Dębem Wielkim, wstąpił do Związku Nauczycielstwa Polskiego
1938 r. – został zastępcą hufcowego na powiat miński
Lata trzydzieste – działał w Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębem Wielkim
30.05.1932 r. – zdał praktyczny egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną
dla Nauczycieli Publicznych Szkół Powszechnych w Siennicy
01.10.1932 r. – otrzymał mianowanie na stałego nauczyciela publicznych szkół
państwowych
1934/35 r. – został oddelegowany na Wyższy Kurs Nauczycielski w Warszawie na kierunek
geograﬁczno-przyrodniczy
1938 r. – zawarł związek małżeński, przeprowadził się do Mińska Mazowieckiego
Okres okupacji – działał w Tajnej Organizacji Nauczycielskiej (prowadził tajne nauczanie)
i w Szarych Szeregach (był zastępcą komendanta na pow. miński)
01.09.1940 r. – został nauczycielem Szkoły Powszechnej im. Dąbrówki w Mińsku Maz.
16.11.1944 r. – został kierownikiem Szkoły Powszechnej Nr 1 im. M. Kopernika w Mińsku
Mazowieckim
1972 r. – przeszedł na emeryturę
20.01.1987 r. – zmarł, pochowany został na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie
ZA PRACĘ ZAWODOWĄ I SPOŁECZNĄ BOGUSŁAW TAUZOWSKI ZOSTAŁ
ODZNACZONY:
• Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
• Złotym Krzyżem Zasługi i Srebrnym Krzyżem Zasługi,
• Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
• Złotą Odznaką ZNP,
• Odznaką Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego,
• Odznaką 100-lecie Państwa Polskiego,
• Srebrną Odznaką SKO,
• Odznaką Przyjaciel Dziecka,
• Odznaką Opiekun Pomników Pamięci Narodowej,
• W 1985 otrzymał Tytuł Honorowy
i Odznakę Zasłużony Nauczyciel
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Bogusław Tauzowski w oczach syna, Jana

Kierownik
Ojciec zawsze podkreślał, że miał wokół siebie wspaniałych ludzi, którzy potraﬁli
z własnej inicjatywy coś zrobić, skutecznie zadziałać. Bez nich niczego by nie osiągnął.
Chodziło zarówno o pracowników szkoły, jak i uczniów oraz ich rodziców.

Tata
Największym przestępstwem w domu było spóźnienie się na obiad. Wspólny obiad
stał się świętością. Tata bardzo pilnował, żebyśmy wszyscy siadali razem do stołu.
Była nas czwórka: córka, już ś.p., Małgosia oraz trzech synów: Jan, Zbigniew
i Bogusław. Ja byłem najstarszy, urodziłem się dwa dni przed wybuchem wojny. Gdy
rozpocząłem naukę w Szkole Podstawowej nr 1, ojciec był jej kierownikiem. Jeśli koledzy
planowali jakieś wygłupy, zawsze brali mnie ze sobą. Byłem ich gwarancją, bo przecież
kierownik swojemu synowi krzywdy nie zrobi. Ale ojciec wyznawał angielską zasadę
wychowawczą, która polega na tym, że jeżeli kok i lord zasłużyli na 5 kijów, to kok
dostawał 5 kijów, a lord 15, za tytuł. Czyli dla swojego syna był surowszy, bardziej
wymagający i nie odpuszczał. Więc musiałem bardzo uważać, nie miałem łatwo.
Ale jednocześnie był świetnym ojcem. Niestety przy tak intensywnej pracy nie miał
za dużo czasu dla rodziny. Wracał wieczorami.
Jego najbardziej charakterystyczne cechy to: konsekwencja połączona
z łagodnością. Jeżeli postawił sobie jakiś cel, dążył do jego osiągnięcia, ale nie za
wszelką cenę - wobec człowieka był przyjacielski, pozytywnie nastawiony.
Nauczyciel
Stół, przy którym odbywało się tajne nauczanie w czasie II wojny światowej,
do dziś stoi w centralnym punkcie mojego domu. Mieściło się przy nim 7 osób. Mama
prowadziła matematykę, a ojciec geograﬁę. U nas w domu, a mieszkaliśmy wtedy
na rogu Kościuszki i Warszawskiej,
było przygotowanie do egzaminu
końcowego do szkoły średniej, czyli
zakończenie podstawówki. Wszyscy
musieli bardzo uważać, żeby to się
nie wydało, ale ryzykowała cała
generacja, bo tych miejsc nauki było
w Mińsku wiele. Co ciekawe, wtedy
młodzież uczyła się chętniej niż
w latach poprzednich, mimo iż
działała jednocześnie w organizacjach podziemnych, na przykład
w Szarych Szeregach. Wykładnikiem czasowym był materiał, a nie godzina lekcyjna.
Trzeba było po prostu zrealizować plan. Jeżeli ktoś miał problemy, nie nadążał, wtedy
mu się pomagało. Była wielka troska o drugiego człowieka, chciało się pomagać.

Kadra była rzeczywiście znakomita i szkoła wtedy cieszyła się dużą renomą,
nie tylko w powiecie, ale i w województwie. Kończący ją uczniowie byli bardzo dobrze
przygotowani do egzaminów i dalszego życia.
Rodzice uczniów natomiast, wiedząc, że nie ma pieniędzy na potrzeby szkoły,
poświęcali swój czas i energię, by rozpocząć odbudowę placówki. Dostarczali
materiałów na opał. Pan Żeberek na przykład, stolarz, zrobił ławki z podkładów
kolejowych. Inny z rodziców wykonał praktycznie całą radiofonizację. W każdej sali był
głośnik. Ojciec nie musiał dzięki temu biegać po wielkiej szkole i był ze wszystkimi
w kontakcie.
Gdy rozpocząłem naukę w pierwszej klasie, warunki znacznie różniły się od tych
dzisiejszych. Było bardzo ciasno. Pracowaliśmy prawie na trzy zmiany. Konieczność
powiększenia szkoły była oczywista, więc po
pewnym czasie znowu ruszyła rozbudowa.
Jedno skrzydło, później sala gimnastyczna.
Szkoła była największą pasją taty.
I to zarówno od strony tej organizacyjnej,
jak i formalnej, pedagogicznej. Oddawał jej
całe serce.
Harcmistrz
Tata zdobył stopień harcmistrza i w wakacje jeździł z młodzieżą na obozy harcerskie.
Organizacja obozu w tamtych czasach była niezwykle trudna. Rodzice zabierali nas
ze sobą. Pamiętam, że jechaliśmy pociągami towarowymi, z przesiadkami i po wielu
trudach docieraliśmy na drugi koniec Polski, do Paczkowa nad Nysą, na tzw. ziemie
odzyskane. Dziewczęta z obozu żeńskiego mieszkały w pięknym pałacyku, a chłopcy
rozbijali namioty nad rzeką. Było wesoło. Dużo się działo. Takie obozy trwały 3 tygodnie.
Jak na owe czasy to był wyczyn.
Sportowiec
Ojciec był bardzo wysportowany, pływał, biegał, chętnie jeździł po Polsce. W czasach
nauki w Wyższej Szkole Pedagogicznej zdobył młodzieżowe mistrzostwo Warszawy
w biegu na 100 m. Był sprawny ﬁzycznie, aktywny, czym imponował nam, jego dzieciom.
Był dla nas wzorem.
Wysłuchali uczniowie klasy II sportowej
– Kacper Domański, Janusz Nojszewski i Dawid Strach

