
Dyrektor Zdzisław Zacha – wspomnienie 

 

     Kilka dni temu dotarła do mnie smutna informacja o śmierci Pana Dyrektora Zdzisława Zachy. 

 

     Ten tekst jest wyrazem hołdu i wdzięczności dla Pana Dyrektora od ucznia V LO w Szczecinie, 

który miał szczęście w latach 1969-1973 uczęszczać do tej świetnej szkoły. Nie waham się 

stwierdzić, że okres 1967-1974, kiedy dyrektorem Piątki był dr Zdzisław Zacha, to jedne z najlep-

szych lat tej szkoły.  

     Ta wysoka ocena wynika z następujących faktów: 

 Dyrektor Zacha zebrał świetne grono pedagogiczne, a Profesorowie Prajsnar, Kapuściński 

należeli do najlepszych nauczycieli w województwie, osiągając znaczące wyniki w kształceniu 

młodzieży i przygotowaniu jej do olimpiad przedmiotowych. 

 Dyrektor Zacha zainicjował spotkania naukowe (także dla uczniów innych szkół) prowadzone 

przez pracowników ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Piszący te słowa do dzisiaj 

pamięta spotkanie z Profesorem Józefem Kopciem poświęcone zagadnieniu brachistochrony. 

 Jako uczniowi klasy matematyczno-fizycznej bliższe mi są przedmioty matematyczno-

przyrodnicze, ale przedmioty humanistyczne, artystyczne (świetna nauczycielka wychowania 

plastycznego, Profesor Magdalena Karakulska) i sportowe (w tamtych czasach za sprawą 

Profesorów Danuty Kosowskiej i Eugeniusza Turowskiego uczniowie Piątki osiągali sukcesy w 

grach zespołowych i w biegach przełajowych) były też prowadzone w V LO na wysokim 

poziomie. 

 Dyscyplina były wtedy wyróżnikiem Piątki. Nam uczniom mogły się wtedy nie podobać 

noszenie jednolitych ubrań szkolnych, sprawdzanie tarcz szkolnych, długości włosów, ale teraz 

z perspektywy wielu lat, uważam, że dbanie o jednorodność, pewien styl miało głęboki sens.  

 



Na zakończenie załączam kilka zdjęć z Panem Dyrektorem.  
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Dyrektor Zdzisław Zacha i Wicedyrektor Ludomir Król 
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Piątka wygrała Trójbój Wiedzy Matematyczno-Przyrodniczej 

 

ostatnie spotkanie, wrzesień 2013, przed V LO, klasa b, 1969-1973, 40-lecie matury 

 

     Non Omnis Moriar, Nie Wszystek Umrę, słowa pochodzące z pieśni Horacego na zakończenie 

moich krótkich wspomnień.  

     Cieszę się, że na swojej drodze spotkałem kogoś takiego, jak Zdzisław Zacha, który będzie żył we 

wspomnieniach wielu osób. 

Piotr Zarzycki 

      


