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Patron TGW Józef Pruchnik
Marek Durbacz
Liczne grono absolwentów TGW na pewno pamięta,
że patronem szkoły był inż. Józef Pruchnik. Tak naprawdę niewiele o nim wiedzieliśmy. Nie obchodziliśmy żadnych rocznic, nie było akademii „ku czci”,
a na tzw. godzinach wychowawczych na temat
patrona nigdy nie było żadnej wzmianki. On po
prostu był i codziennie, w holu szkoły, witał nas
z marmurowej tablicy. Myślę, że absolwentom i uczniom szkoły przy zaporze warto przypomnieć sylwetkę patrona szkoły.

Meliorant i podróżnik

Po zerwaniu z wielką polityką patron naszej
szkoły rozpoczyna pracę w Łucku, przygotowuje

i Gwardii Ludowej, bierze udział w powstaniu
warszawskim. Po upadku powstania zostaje
osadzony w obozie w Pruszkowie, z którego
ucieka. Wyzwolenie zastaje go w Krakowie.
Po wyzwoleniu powraca do Warszawy
i pracuje w Społecznym Przedsiębiorstwie
Budowlanym, w Biurze Kontroli przy Radzie
Ministrów a później w Ministerstwie Rolnictwa.
Umiera nagle 20 października 1951 roku w drodze
do pracy.
Hydrotechnik o lewicowych zapatrywaniach

Minister z dyplomem inżyniera

Józef Pruchnik urodził się 11 czerwca 1873 roku
w Błażkowej na Podkarpaciu, w zaborze austriackim. Po ukończeniu jasielskiego gimnazjum
studiował na Politechnice Lwowskiej, uzyskując
w 1901 roku dyplom inżyniera melioracji.
Podjął pracę w Krajowym Biurze Melioracyjnym
prowadząc regulacje Wisłoka oraz kierował
pracami nad obwałowaniem Wisły. Wywodząc
się z rodziny chłopskiej, niejako naturalnie
związał się z ruchem ludowym na terenie Galicji.
Wstąpił do Polskiego Stronnictwa Ludowego
zostając w 1913 roku członkiem kierownictwa
partii. Po rozłamie w PSL-u opowiedział się za
PSL – Lewicą i w 1914 roku został członkiem
Wydziału Rady Naczelnej PPS-L.
Gdy wybucha pierwsza wojna światowa, Józef
Pruchnik zostaje zmobilizowany i do końca wojny
przebywa na froncie, jako oficer armii austriackiej. Zdemobilizowany, w 1918 roku powraca do
pracy w wyuczonym zawodzie. Jednocześnie,
jako działacz PSL, aktywnie włącza się w życie
polityczne odrodzonej Polski. Desygnowany na
stanowisko ministra robót publicznych piastuje je
przez rok w rządzie Moraczewskiego i Paderewskiego. W połowie 1919 roku, po otrzymaniu
wotum nieufności odchodzi z rządu. Będąc
ministrem forsował plany budowy dróg wodnych
i regulacji Wisły.
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plany melioracji Polesia. Jeździ po Europie
poznając prace melioracyjne na terenie m.in.:
Estonii, Finlandii, Szwecji i Niemiec. Zapoznaje
się też z pracami melioracyjnymi na terenie
Ukrainy i Białorusi sowieckiej. Wyprawy po
Europie zaowocowały szeregiem artykułów na
temat melioracji zamieszczanych w pismach
branżowych.
W latach trzydziestych, po wyprawach do
ZSRR, Pruchnik wygłasza szereg odczytów na
temat Kraju Rad. W 1933 roku zostaje aresztowany pod zarzutem działalności komunistycznej
i zdrady tajemnicy państwowej. Przebywa przez
pewien czas w więzieniu. Sprawa toczy się bardzo
długo i w 1939 r. Józef Pruchnik zostaje ostatecznie uniewinniony od zarzutów działalności
komunistycznej i zdrady tajemnicy państwowej. Do wybuchu II Wojny Światowej pracuje
w Ministerstwie Rolnictwa, jako dyrektor melioracji.
Zapracowany powstaniec

Gdy wybucha II Wojna Światowa Pruchnik
początkowo pracuje w PCK, a później w Urzędzie
Budownictwa Wodnego, gdzie zajmuje się
koncepcją drogi wodnej Dniepr – Odra. Dosyć
wcześnie wiąże się z konspiracją, w jego mieszkaniu już od października 1939 roku spotykają się
żoliborscy komuniści Teodor Duracz i Juliusz
Rydygier. Pruchnik w 1942 roku wstępuje do PPR

Józef Pruchnik był postacią dużego formatu. Jako
inżynier meliorant posiadał wizję wielkich
projektów hydrotechnicznych. Będąc ministrem
w rządach II RP dążył do realizacji swoich
planów. Jednocześnie starał się wykorzystać te
zamierzenia do tworzenia nowych miejsc pracy
w odbudowywanej po zaborach Polsce. Wprowadzone przez niego roboty publiczne przy regulacji
rzek i melioracji dały pracę 75 tysiącom bezrobotnym.
Był też wierny swoim lewicowym przekonaniom. Podczas okupacji związał się z ruchem
komunistycznym. Po wyzwoleniu pozostał członkiem PPR a później PZPR, jednak w odróżnieniu
od okresu PSL, nie uczestniczył aktywnie
w działalności partyjnej. Myślę, że jeżeli Teodor
Duracz i Juliusz Rydygier mogą mieć na warszawskim Żoliborzu swoje ulice, to Józef Pruchnik
mógłby nadal z podniesionym czołem nadal witać
uczniów Szkoły przy zaporze w Dębem.
* Opracowano na podstawie artykułu Krzysztofa Dunin-Wąsowicza
Józef Pruchnik 1873-1951 inżynier meliorant.
** Fotografia ze strony tytułowej „Gazeta OBSERWATORA IMGW”
nr 4 / lipiec – sierpień 2003.
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Kawa z Marylą

ciekawostką są coroczne, regularne odwiedziny
naszej narodowej gwiazdy muzyki pop Maryli
Rodowicz w wileńskim domu przy ul. Didźioji 39.
Okazuje się, że kamienica ta była przed wojną
domem rodzinnym Rodowiczów.
Nasza Gwiazda urodzona we Wrocławiu raz
w roku odwiedza mieszkańców tej kamienicy
i jest zapraszana na przysłowiową kawę. Stąd
zrozumiałe i oczywiste są odwiedziny Pani Maryli.
Interesujące są także dzieje rodów szlacheckich i książęcych na Litwie. W znakomitej większości to fundatorzy różnych obiektów ale także
posiadający niekoniecznie godne pochwały
odruchy podobne do współczesnych. Dla przykładu niewątpliwie znakomita rodzina Tyszkiewiczów chcąc nie płacić większych podatków
ograniczyła ilość posiadanych pałaców do 99,
gdyż powyżej 100 należało płacić wysoki podatek!
W myśl zasady: kto bogatemu zabroni...
Skąd my to znamy?

Sławomir Miętek
Przyznaję, że marcowa wycieczka do Wilna
sprawiła, że poczułem się jakby „zakręcony” tym
miastem. Byłem tam pierwszy raz i zbyt krótko,
żeby nieco więcej wchłonąć jego rytmu ale wystarczająco długo, żeby dać się nim zauroczyć.
Niewątpliwie chcąc poznać Wilno należy skorzystać z usług profesjonalnego przewodnika,
bowiem jego opowieści są prawdziwą treścią tego
miasta. Zatem gorąco polecam skorzystanie
z fachowości i wiedzy moich przewodniczek:
Aliny Obolewicz oraz Urszuli Chełmińskiej. Obie
Panie znakomicie wywiązały się swej popularyzatorskiej roli entuzjastek Wilna.
Jedną z takich przewodnickich opowiastek
chce podzielić się z Wami. Myślę, że taką

Urszula Kowalska – nauczycielka
języka francuskiego

Oto moja klasa
Numer 130:
Dużej grupy uczniów
Raczej nie pomieści

„Piątkowa
bajera”…
VI Zlot Absolwentów
TGW matura 73 +
przyjaciele!
Jerzy Wilczyński
Po raz szósty spotykamy się
w dniach 27-28 czerwca na
terenie dawnego technikum w Dębem na kolejnym zlocie absolwentów. I znowu jak drzewiej
bywało radości ze wspomnień nie będzie brakowało. Będzie grochówka, gry i zabawy rekreacyjne, matura 40 lat później oraz śpiewanki przy
ognisku. No a potem tańce do białego rana
i kojąca jajecznica na śniadanie dnia następnego.
A „Piątkowa bajera…? Cóż to takiego? No
właśnie – na gitarach granie, śpiewanie i przy
ognisku gadanie czyli powitanie tych, co przybyli
z daleka.
Corocznie kilka osób przyjeżdża na nasze
zloty z drugiego krańca Polski i w samotności
spędzają czas w szkolnym internacie oczekując
atrakcji dnia następnego. Z tego też względu
postanowiliśmy umilić im czas oczekiwania organizując właśnie „BAJERĘ”.
Sami jesteśmy ciekawi jak to wypadnie i czy na
dobre „BAJERA” zagości w programach naszych
zlotów – mamy nadzieję, że tak. Póki co
zapraszamy na tę swoistą odskocznię od dnia
codziennego w dniu 26 czerwca o g.19.
A przy okazji, zanim „starym kuflom sama
potoczy się rozmowa”, godzinę wcześniej
spotkajmy się w gronie Towarzystwa Przyjaciół
Szkoły przy Zaporze w Dębem aby zdać sprawę ze
swoich działań i rozliczyć to i owo finansowo,
z bilansem finansowym w tle.

Ściany w trzy kolory
Jak francuska flaga
Kogut czyli Gallus
Hardość i odwaga.

Trzy budowle znane
Z francuskiej stolicy
Zasady wymowy
Z boku, przy tablicy

Sprawdzam, motywuję
Na nic jęki, płacze
Powtarzam, rysuję
Tłumaczę inaczej...

Chłodno tu, lecz w okno
zaglądają drzewa
lubimy francuski?
Kto tam znowu ziewa ?...

Wyfruną uczniowie,
miną pokolenia
a klasa jak skała
prawie się nie zmienia

Na ścianach mądrości
Mapy, zdjęcia, słowa
A w kącie gitara
Do zajęć gotowa.

Biurko ze skarbami
Kreda, dwa słowniczki
Odtwarzacz do filmów
Na oknie doniczki.

W każdym zdaniu siedzi
Językowa wprawka
Budzę śpiących leni
Na ostatnich ławkach.

Tutaj pada hasło:
Dziatki, nie spać, zwiedzać!
Do czegoś potrzebna
Taka szkolna wiedza...

A w tych, co dorośli
drgnie coś w sercu
czasem:
Głód wiedzy uleciał,
ale wciąż mam klasę!

Koza, co „me” mówi,
Chociaż mówi „ale”
Bo [ai]* wymowy
nie umiemy wcale!

O kwiatki dba ciocia
Ja serwuję wiedzę
Podczas lekcji raczej
Chodzę, a nie siedzę:

Na mapie szukamy
Paryża, Bretanii
Dokąd Saraceni
Swym wojskiem dotarli

A kto mądry, chłonie
języki Europy
Bo wie, że na mądrych
zawsze będzie popyt...

* mais (czyt. „me”) – po francusku „ale”
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Niezapomniana
lekcja historii
Marcin Gągolewski
LO w Komornicy od 4 lat współpracuje z Instytutem Pamięci Narodowej
w ramach projektu: „O tym nie można zapomnieć… – spotkania z kobietami, które przeszły piekło obozów i łagrów”. W tym roku wypada 70.
rocznica zakończenia II Wojny Światowej, a tym samym rocznica
wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Ravensbrück.
Uczniowie Liceum w Komornicy wraz z nauczycielem historii i WOS-u –
Marcinem Gągolewskim aktywnie uczestniczyli w wielu podniosłych
wydarzeniach związanych z tegorocznymi obchodami. Już kolejny raz
pokazali, że dzieje naszego kraju są ważne także dla młodych ludzi.

W Senacie i Bazylice
Obchody 70. rocznicy wyzwolenia tego obozu rozpoczęły się 9 kwietnia
w Senacie. W tym dniu nasi uczniowie uczestniczyli w uroczystym
posiedzeniu seminaryjnym senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, a także Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej pt. "Odzyskać z Niepamięci KL Ravensbrück". Podczas spotkania Milena
Kozakiewicz oraz Magdalena Kosowicz podzieliły się swoimi refleksjami
z udziału w ogólnopolskim projekcie "O tym nie można zapomnieć...". Obie
uczennice zgodnie podkreślały, że spotkania ze „świadkami historii”
II Wojny Światowej było dla nich wielkim przeżyciem. Taka lekcja historii
na zawsze pozostaje w pamięci.
Następnie 11 kwietnia uczniowie uczestniczyli w obchodach w Bazylice
Archikatedralnej p.w. św. Jana Chrzciciela, gdzie po uroczystej Mszy Świętej
i wysłuchaniu pięknego koncertu muzyki klasycznej udali się na cmentarz
powązkowski. Mateusz Malinowski, Oliwia Paździerska i Monika Rysińska
przemaszerowali w poczcie sztandarowym, a także złożyli kwiaty i zapalili
znicze na symbolicznej mogile Pamięci Polek Pomordowanych w Obozie
Koncentracyjnym w Ravensbrück 1939-1945.

Pobyt w Ravensbrück
Kulminacyjnym punktem obchodów był wyjazd do Niemiec w dniach
17-20 kwietnia 2015 roku. Wycieczka była nagrodą za zajęcie I miejsca
w ogólnopolskim konkursie "O tym nie można zapomnieć... – spotkania
z kobietami, które przeszły piekło obozów i łagrów" w 2014 roku. Nasi
uczniowie brali udział w międzynarodowych uroczystościach, koncertach,
wystawach, a także przed międzynarodową publicznością zaprezentowali
swój zwycięski film. Złożyli również kwiaty i zapalili znicze, czym uczcili
pamięć ofiar. Gościem honorowym podczas obchodów była małżonka
Prezydenta RP – Anna Komorowska.
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WYWIADY – ROZMOWY

Liczy się ciekawość
i satysfakcja zawodowa
Z Markiem Suchenkiem – synoptykiem i absolwentem kierunku hydrologii
w Technikum w Dębem rozmawia Andrzej Gronek
Andrzej Gronek: Jesteś znanym i cenionym meteorologiem. Maturzystą TGW z rocznika 1969. Jak wspominasz tamte lata nauki w Dębem?

Marek Suchenek: Proszę pozwolić, że sam się
przedstawię. Urodziłem się w Łajskach, obecnie to
już Legionowo w styczniu 1951 r., czyli skończyłem 64 lata. Jestem żonaty i mam dwóch
synów. Przepracowałem w Instytucie Meteorologii
i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytucie
Badawczym ponad 40 lat. Poprzednia nazwa to
w skrócie IMGW a jak zaczynałem pracę to
zachowując pełne brzmienie: Państwowy Instytut
Hydrologiczno-Meteorologiczny.
Do szkoły trafiłem w wieku 13,5 lat czyli jako
bardzo młody chłopak. Do podstawówki czyli
popularnej „czwórki” w Legionowie poszedłem
o rok wcześniej niż powinienem. W moim
przypadku wybór szkoły w Dębem powodowała
ciekawość co to takiego hydrologia ale także
namowa rodziców oraz bliskich. W pierwszej
klasie było nas około 30 osób. Do matury dotrwało
chyba 24. Mieszkałem w internacie przy szkole,
bo ten nowoczesny na tzw. wysokim brzegu
powstał kilka lat później i służył dziewczętom.
Przynajmniej do szkoły było blisko. Maturę
zdałem w 1969 r. Byliśmy drugim rocznikiem
naszej szkoły.
Dawne Technikum Gospodarki Wodnej w Dębem
w tamtym kształcie już przestało funkcjonować. Czy
dziś jest jeszcze zapotrzebowanie na kształcenie
przyszłych meteorologów i hydrologów?

Moim skromnym zdaniem zapotrzebowanie
na hydrologów oraz meteorologów istnieje cały
czas. Pytanie tylko, czy w takiej skali jak na
początku istnienia szkoły?
Dyżurny synoptyk IMGiW Marek Suchenek
często pojawia się w mediach. Czyżby Twoje prognozy
były wyjątkowo trafne?

O trafności prognoz można by dyskutować
długo i namiętnie. Jedno jest pewne, trafność
prognoz w ciągu ostatnich 20-tu lat uległa
poprawie. Związane to jest przede wszystkim
z postępem techniki komputerowej i modeli
prognostycznych. Myślę, że o trafności moich
prognoz powinni wypowiadać się inni. Nie byłem
nigdy stuprocentowym synoptykiem – bo takich
nie ma, ale nie jestem też kiepskim prognostą.
Z TVP, inaczej telewizją publiczną i tylko z nią
mam podpisaną umowę o dzieło. Współpracę
rozpocząłem około 1997 r. i sądzę, że pomimo

różnych zawirowań w firmie nasze partnerstwo
układa się całkiem nieźle. Synoptycy dają
prognozy dla wszystkich anten ogólnopolskich,
czyli TVP1, TVP2 oraz TVP Info. Główną
przyczyną, przynajmniej na początku bo teraz już
zdecydowanie mniej, były względy finansowe.
Liczy się również i to w znacznym stopniu,
ciekawość i satysfakcja zawodowa, bowiem trafna
prognoza, zwłaszcza groźnych zjawisk jest bardzo
istotna dla naszego społeczeństwa i to nie jest
truizm.

Marek Suchenek

Utarte powiedzenie mówi, że pogoda jest
nieprzewidywalna. Czy można zgodzić sie z tym
stwierdzeniem?

coraz doskonalszych urządzeń i bardzo często bez
wychodzenia do klatek, czyli zdalnie z pomocą
elektroniki.

Faktycznie natura jest nieprzewidywalna.
Nigdy przy obecnym poziomie naszej wiedzy
i techniki, nie będzie stuprocentowych prognoz.
Podejrzewam, że tzw. sprawdzalność powoli będzie
rosnąć ale prawie 100% skuteczności prognoz
osiągnięte zostanie w bardzo dalekim horyzoncie
czasowym.

Który z nauczycieli z TH-M Dębe miał największy
wpływ na późniejsze doskonalenie umiejętności
zawodowych dzisiejszego synoptyka i meteorologa?

Synoptyk czy meteorolog? Dla przeciętnego
odbiorcy prognoz oba terminy są niemal tożsame.
Które z tych określeń jest Ci bliższe?

Zdecydowanie synoptyk, jest to znaczna ale
jednak tylko część meteorologii. Ja kończyłem,
o dziwo, hydrologię. Dopiero później zdecydowałem się na meteorologię. Zamiana specjalizacji
to przypadek ale też i chęć zamiany. Kilka osób
z którymi byłem blisko, chciało studiować
meteorologię i w myśl powiedzenia, że „Cygan dla
towarzystwa...”, poszedłem razem z nimi. Studia
meteorologiczne kończyłem w Odessie, w latach
1972-1977. Pojechałem tam w ramach wymiany
studentów. Wtedy chyba przede wszystkim
z ciekawości zdecydowałem się na ten wyjazd.
Dla wielu nie związanych z nauczaniem meteorologii w naszej Szkole prawdziwą zagadką były
posadowione w w tzw. ogródku meteorologicznym
klatki Tomanka. Czemu służyły i czy dziś korzystacie
z takich urządzeń? O ile dobrze pamiętam i nie
pomyliłem pojęć...

Klatka Tomanka to chyba normalna klatka
meteorologiczna, może ze specjalistycznym wyposażeniem?. Z klasycznych klatek meteorologicznych korzysta się na stacjach i posterunkach
meteorologicznych do tej pory a różnica – często
istotna – to sprzętowe wyposażenie ww. klatek.
Coraz więcej obserwacji zjawisk i parametrów
meteorologicznych jest wykonywana przy pomocy

W zasadzie to większość nauczycieli przedmiotów zawodowych. Jeśli miałbym kogoś
wyróżnić to byli nimi hydrolog Julian Gołek
i Maria Boczek nauczająca przedmiotu: gospodarka wodna.
Czy utrzymujesz kontakty z dawnymi kolegami,
koleżankami, z dawnego TGW Dębe? Kto był wychowawcą Twojej klasy?

Najbliżej kolegowałem się z Zygmuntem
Pietraszkiem, Krzysztofem Szafrańskim, Jankiem
Suską, Tadeuszem Wrońskim oraz Mieczysławem
Tokarskim. Ścisły kontakt utrzymuję do tej pory
z dwoma pierwszymi. Ścisłe z kilkoma osobami
a mojej klasy, trochę luźniejsze z pozostałymi.
Niestety już kilka osób odeszło na tamtą stronę.
Odnoszę wrażenie, że dość ścisłe kontakty
ograniczają się do kilku pierwszych roczników.
Później pojawia się już chyba różnica w latach. Na
początku wychowawczynią była Pani Błachnio,
później po jej tragicznej śmierci w wypadku
komunikacyjnym – Pan Adam Żołek (polonista)
którego wspominam bardzo miło, niestety też już
od dłuższego czasu nie żyjący.
Dzisiejsza Szkoła przy zaporze w Dębem zewnętrznie niewiele się zmieniła. Czy bywając w niej
okazjonalnie można odnieść wrażenie, że tak
naprawdę czas tu się zatrzymał?

Uczestniczyłem prawie we wszystkich zjazdach i widzę, że w tym miejscu upływ czasu
widać przede wszystkim po przyrodzie. Wszystko
zdecydowanie urosło.
Dziękuję za rozmowę i życzę samych trafnych
prognoz.
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Szkolna
przyjaźń
W trakcie wspólnej majowej wycieczki do
muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie
usiadłem na kamieniu pod lipą w miejscu, gdzie
tworzył Mistrz. To wtedy nabrałem ochoty napisania o przyjaźni z Andrzejem Szyszkowskim.

Od naszego ostatniego spotkania z Grypserem” minęło ponad 40 lat. W pierwszych dwóch
latach nauki w TGW na kierunku budownictwo
wodne każdy z nas był bardzo mocno obciążony
szkolnymi zajęciami. Andrzej był szkolnym
prymusem. Dobry ze wszystkich przedmiotów.
W moich oczach był przede wszystkim znakomitym humanistą. Za wypracowania z języka polskiego często uzyskiwał bardzo dobre oceny od
Naszej znakomitej polonistki Pani Ireny Ratyńskiej. Ja zdecydowanie lepiej radziłem sobie
w przedmiotach ścisłych. Pasjonowałem się fotografią i muzyką rozrywkową. Miałem własną
ciemnię z osprzętem do wywoływania negatywów
i pozytywów. Eksperymentowałem z fotografią
barwną oraz filmem robionym kamerką Super 8.
Nawet udało mi się nakręcić krótki filmik
o urokach polskiej złotej jesieni na taśmie barwnej
ORWO Super 8. Być może ta moja pasja była inspiracją do przyjaźni z Andrzejem. Ja miałem
aparat z wyższej półki jak na owe czasy Zenit E
a Andrzej był dumny ze swojej Smieny. Razem
organizowaliśmy ciemnię u Andrzeja i odkrywaliśmy tajniki fotografii analogowej. Eksperymentowaliśmy z obróbką zdjęć. Zakupiłem
specjalne obiektywy do powiększalnika dla fotografii barwnej typu Jampol. Pamiętam radość
Andrzeja jak zakupił sobie aparat fotograficzny
dwuobiektywowy na duży obrazek 6 x 6 cm firmy
Yashica. Duży obrazek dawał dużo większe
możliwości jakościowe w porównaniu z małym
obrazkiem. Moja pierwsza sesja zdjęciowa portretu
tym aparatem ze szkolną przyjaciółką Dorotą była
znakomita i byłem z niej dumny. Obiektem
naszych fotografii były głównie szkolne przyjaźnie oraz pejzaż i martwa natura. Mało było zdjęć
z wydarzeń szkolnych.
Często spotykaliśmy się u mnie ale także
u Andrzeja na rodzinnej herbatce przyjmowani
przez Jego sympatycznych rodziców. W trzecim
roku byliśmy na praktyce zawodowej w Górze
Kalwarii wspólnie z Markiem Durbaczem. Na
ten czas tworzyliśmy małą rodzinę na koszarce
o wdzięcznym imieniu Teresa. Naszą ekipą zarządzał kapitan Śmietanko który jakby na
przekór swemu nazwisku - chorobliwie nie znosił
śmietany. Sprawdziliśmy to sporządzając własnoręcznieobiadowspaniałejnazwiepierogiześmietaną.

Mina, którą zobaczyliśmy na twarzy naszego współtowarzysza,byłaniezwyklewymowna.
W moim archiwum pozostało to jedno
wspólne zdjęcie z „Grypserem” na koszarce
w Górze Kalwarii przy słuchaniu muzyki radiowej,
które zrobił Marek. Być może był to rzadko
puszczany Brekaout lub Czesław Niemen, których
bardzo ceniliśmy. W czasie tej praktyki z Andrzejem przeżyliśmy chwile grozy w trakcie
spaceru po wiślanych wydmach. Zdarzenie to
zapamiętaliśmy na wiele lat. Andrzej szedł pierwszy a ja zanim kilkanaście metrów. Nagle pod
moimi nogami rozstąpił się grunt. Odruchowo
rozrzuciłem ręce zatrzymując się na twardej
skorupie wiślanej wydmy. Próbowałem krzyczeć
ale wskutek szoku głos uwiązł mi w gardle. Andrzej
idąc przodem zaniepokojony ustaniem rozmowy
odwrócił się i znieruchomiał. Szybko zaległ na
piasku, jak pająk podpełzł do mnie powoli
wyciągając mnie z błotnej kąpieli. Okazało się,
że był to zgromadzony w zagłębieniu urobek
z refulera. Wracaliśmy do koszarki w milczeniu.
Po tym zdarzeniu obaj mieliśmy wielki respekt do
wiślanego piasku.
Na zawsze zapamiętam nasz wakacyjny
wyjazd – po czwartym roku TGW – na kilka dni do
Czech i w Bieszczady. Pojechaliśmy z Andrzejem
i Tadeuszem Bieleckim pociągiem do Głuchołaz.
Przyjechaliśmy rano. Z plecakami ruszyliśmy
pieszo do znajomych Tadeusza. Sobotni poranek
był bardzo ciepły. Ku naszej radości zobaczyliśmy
otwarty sklep. Zamiast napojów chłodzących
kupiliśmy kolorowy napój o nazwie „Wino –
łagodne ananasowe z dopiskiem: zawiera SO2”
i ocet. O skutkach jego łapczywej degustacji lepiej
nie wspominać.
Wieczorem wsiedliśmy w pociąg podmiejski do Czech. W nocy przejechaliśmy
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granicę. Bardzo zaspani dojechaliśmy do stacji
końcowej w Czechach. Wokół żadnych domów
i światła. Odważnie ruszyliśmy w trójkę przed
siebie „na czuja”. Chcieliśmy gdzieś rozbić
namiot. Odeszliśmy dość daleko do miejsca gdzie
kończyły się tory. Decyzja była natychmiastowa.
Ja z Andrzejem po ciemku rozbiliśmy namiot
a Tadek Bielecki czyli „Pinio” nadmuchał
materace. Zasnęliśmy niemal natychmiast. Przed
5 rano obudził nas nagły łomot do drzwi namiotu.
Po rozpięciu namiotowego suwaka zobaczyliśmy
wrzeszczącego czeskiego dróżnika wymachującego laską. Początkowe przerażenie ustąpiło
zdumieniu po wyjściu z namiotu. Okazało się, że
nasz nocny domek rozbiliśmy dokładnie na
rozwidleniu torów kolejowych a pierwszy pociąg
podmiejski miał tędy przejeżdżać o 5.30. Mimo
nieznajomości czeskiego w mig zrozumieliśmy
nasze zagrożenie i w porę ewakuowaliśmy się
z feralnego legowiska.
Postanowiliśmy odreagować. Najlepszym
sposobem na przeżyty stres wydawała się
degustacja prawdziwego czeskiego piwa. Ten
wspólnie przeżyty pierwszy smak prawdziwego
czeskiego kuflowego zmrożonego piwa było
czymś co zostało na długie lata. Piwo „Leżakowe”
znalazło się także w naszych plastikowych
zwijanych pojemnikach o objętości 1 galonu.
Właśnie jedno z tych galonowych piw było
naszym biletem przez całe południe Polski do
Bieszczad. Nasz konduktor wyraźnie doceniał
walory smakowe czeskiego piwa. Dojechaliśmy na
miejsce do Ustrzyk Górnych gdzie czekały nas
następne przygody. Przygoda z piorunami pod
Tarnicą, ratowanie naszego dobytku przed
wezbranym górskim potokiem i wiele innych.
Te wspólne wyjazdy oraz zainteresowania
scementowały naszą przyjaźń. Wspólnie przeżywaliśmy kunszt muzyczny wielu wspaniałych
zagranicznych twórców. Utwory Jimiego Hendrixa, Janis Joplin, Joan Baez czy Carlosa Santany
rozpalały naszą wyobraźnię.
Andrzej cenił przede wszystkim Janis Joplin
z jej sztandarowym utworem Summertime.
Wielokrotnie powtarzał, że ten skrzeczący głos
Janis to najwyższy muzyczny kunszt.
Nasze wspólne muzyczne fascynacje według
mojego ojca były źródłem mojego niepowodzenia
w pierwszym podejściu egzaminacyjnym na
Politechnikę Warszawską. Jego stwierdzenie „Ten
łzy leje kto pokochał longpleje” trochę dało mi
kopa po tej pierwszej porażce. Obydwaj zakończyliśmy TGW maturą w 1973 roku. Potem rozpoczął się inny okres w życiu. Nasze kontakty były
bardzo rzadkie.
Drogi czytelniku zachęcam do odwiedzenia
muzeum Jana Kochanowskiego i posiedzenia
na kamieniu. Może wena twórcza i do Ciebie
przyjdzie jak i do mnie właśnie przyszła.
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Dwie Mileny i Paulina
Andrzej Gronek
Milena Berg (średnia ocen – 5,22) i jej imienniczka Kozakiewicz (5,00)
uzyskały najlepsze rezultaty spośród 78 abiturientów kończących w tym
roku szkolnym naukę w Szkole przy zaporze w Dębem. Trzecia lokata w tej
klasyfikacji przypadła Paulinie Rudzińskiej (4,78).
Podobnie jak przed rokiem nagrodą dla najlepszych była Monografia
Technikum w Dębem. Szkoda, że tym razem tylko 3 prymuski zasłużyły na to
wyróżnienie za świadectwo z biało-czerwonym paskiem.
Nagrody dla najlepszych wręczali Dyrektor SAPO Jacek Banaszek
i Dyrektor Mirosław Sieradzki, który w swym wystąpieniu podkreślił szczególne tradycje tej Szkoły i ważną rolę organizowanych tu Zjazdów i Zlotów
Absolwentów. Poprosił wszystkich kończących naukę o pozostawienie swych
adresów e-mailowych, by w przyszłości Szkoła mogła przypomnieć o swym
istnieniu zapraszając ich na ważne wydarzenia.
Korzystając z pięknej pogody uroczyste zbilansowanie roku szkolnego
2014/2015 odbyło się na zewnątrz budynku Szkoły w zacisznym zakątku
asfaltowego dziedzińca przy łączniku do sali gimnastycznej okrytego wojskową
siatką maskującą. To niewątpliwa zasługa dynamicznej inwencji Pani Iwony
Stępień – autorki scenografii. Niecodzienna sceneria ułatwiła odbiór
iluzorycznego obrazu uroczystej parady, w którym okazjonalny popis musztry
paradnej w wykonaniu uczniów klas drugich stał się wymownym ozdobnikiem
głównej części podsumowania edukacji kolejnego rocznika absolwentów
dawnego TGW Dębe.
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Wernisaż z wyobraźnią

Andrzej Gronek

Kwietniowy wernisaż Aldka Krzyżanowskiego był
udanym wydarzeniem artystycznym i dobrą okazją do spotkania środowiska absolwentów Szkoły
przy zaporze. Ponad 30 osób mogło zobaczyć
obrazy niedoszłego meteorologa i poznać przesłanki, które kierują jego twórczością.
Gośćmi wystawy byli m.in. Helena i Kazimierz
Pawłowscy oraz Tadeusz Zych – nauczyciele z dawnego TGW Dębe. Było kilkoro absolwentów
z grona pierwszych maturzystów Technikum.
Halina Stachnik, Krystyna Białecka (Łazowska),
Bogdan Deniziak, Leszek Wardowski i Jerzy
Jagnieża. Główny bohater wernisażu z właściwą
sobie lekkością i swadą wyjaśniał nieco skomplikowane kody powodujące jego malarską
wyobraźnią. Aldkowe KODY WYOBRAŻNI
wywołują własne skojarzenia i nawet tym nie

obeznanym z malarstwem każą spojrzeć na jego
obrazy w sposób bardzo szczególny i niekoniecznie
subiektywny.
Warto było. Zobaczyć i porozmawiać. Chyba
najbardziej z dobrodziejstwa wystawy skorzystał
Marian Bielecki. Absolwent rocznika 1973 został
szczęśliwym posiadaczem jednego z obrazów,
które artysta ufundował jako główną wygraną
w zorganizowanej na wernisażu loterii.
Wystawa Malarstwa Romualda Krzyżanowskiego zainspirowała także obecnych na tym
spotkaniu małżonków Grażynę i Marka Stolpe.
Robocze ustalenia z przybyłym na wernisaż
dyrektorem legionowskiego MOK Andrzejem
Sobierajskim wskazują, że być może już na początku przyszłego roku w Galerii Ratusz będziemy
podziwiać obrazy autorstwa Marka Stolpe.
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ŚLADAMI NASZYCH PRAKTYK

Powrót do portu,
gdzie czas się zatrzymał
Tekst – Jerzy Wilczyński
Foto: Ewa Zając, Marek Durbacz, Andrzej Gronek
Przełom maja/czerwca 1972 r., – godz. 4 rano na dworcu PKP w Sandomierzu. Jest słonecznie ale dość chłodno. Ponieważ do otwarcia biur Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego
gdzieś w centrum miasta pozostało sporo czasu, wraz z Marianem Dachniewskim oraz
braćmi Krzyczkowskimi, Wiesławem i Krzysztofem, udaliśmy się na ówczesną „promenadę”
nadwiślańską, aby powitać budzący się dzień nad królową polskich rzek.
Po powrocie i kilku godzinach oczekiwania skierowano nas na przeciwległy brzeg Wisły
w bezpośrednie sąsiedztwo Huty Szkła w Sandomierzu, gdzie nad odnogą rzeki mieściła
się baza PBW. Zakwaterowano nas w barakowozie tuż nad rzeką i na tym kończyło się
zainteresowanie nami w sferze socjalno-bytowej ze strony firmy.
Z praktyki pozostało w pamięci niewiele – wytwarzanie betonu metodą ręczną i poznawanie „anatomii” szpadla, wyrób trylinki na stole wibracyjnym, wykonywanie przekrojów
poprzecznych odnogi Wisły z tzw. bączka czy też obserwacja zatapiania materacy brzegowych
kamieniami zrzucanymi z barek przez pracownice PBW. Więcej wspomnień pozostało po
atrakcjach czasu wolnego i zamieszkiwania w barakowozie, zważywszy bliskie sąsiedztwo
osiedla pracowniczego Huty, ale to już inna historia.
Jest 1 maja 2015 r. – godz. 15, wraz z grupą przyjaciół, poszukiwaczami śladów naszych
praktyk, docieramy na ul. Mostową w Sandomierzu. Jest pochmurno, chłodno i siąpi deszcz.
Mając jeszcze w pamięci pobyt w Czarnoleskim Domu-Muzeum Jana Kochanowskiego,
w świecie poezją malowanym , tym razem zderzamy się ze zgoła inną rzeczywistością.
Nie wierzyłem własnym oczom. Stanęliśmy oko w oko z rzeczywistością sprzed 43 lat.
Byliśmy wprawdzie przed bramą Prywatnego Portu Handlowego, ale w tym miejscu czas chyba
się zatrzymał. Znajomy widok przypominał raczej swoistą bazę „ludzi umarłych” rodem z
filmu Czesława Petelskiego, niż tętniący życiem port. Opowieściom o praktyce, ze
zdezelowanym sprzętem portowym w tle, nie było końca. Tak czy inaczej kolejny już raz
zaznaczyliśmy na mapie Polski ślad naszych praktyk – ślad w swojej pierwotnej formie.
Po tej podróży w czasie, w wymiarze technicznym, przenieśliśmy się w nieco inną podróż
bezpośrednio w ponad 600-metrowy labirynt podziemi sandomierskich co zrobiło na nas
ogromne wrażenie. Niestety nie zdążyliśmy zwiedzić wielu innych atrakcji Sandomierza tym
bardziej, że następnego dnia czekały na nas inne atrakcje – tym razem kazimierzowskie.
Wprawdzie nie naznaczone śladami naszych praktyk, ale niewątpliwie uatrakcyjniły nam
drogę powrotną z czasów naszej młodości.
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wsi”. Kilkoro z nich w 1973 roku uwieczniła na
tym zdjęciu.
Na załączonym foto na szczycie: Staś Pelczar,
Guzik i Darek Zaręba, niżej Bożenka Weczera
i Ela Krzynówek, Jadzia Brodowska i Hania Mankiewicz, Ewa Stępniewska i Krzyś Suchocki, Jola
Bogucka, Na dole dwie Basie: Brzezińska i Wojciechowska.

Czy pamiętacie
basen?
Tekst – Andrzej Gronek
Foto – Grażyna Chojnowska
Gdy w listopadzie ubiegłego roku otrzymałem
od Grażyny Chojnowskiej (Dąbkowskiej) zamówiony tekst do grudniowego wydania naszego
kwartalnika, wśród kilku zdjęć dołączonych do
tej przesyłki jedno – podpisane: czy pamiętacie
basen? – zaintrygowało mnie szczególnie. Byli
nauczyciele TGW Dębe: Witold Radzki, Zenon
Cygowski, Eugeniusz Pietraszek, Wiktor Tabor
i Andrzej Siwiec byli nieocenionym źródłem
informacji o historii niecodziennej pływalni przy
zaporze w Dębem.

Drewniana konstrukcja
z opuszczanym dnem
Basen o wymiarach 12,5 m × 5-6 m został
zakotwiczony w zatoczce Jeziora Zegrzyńskiego
nieopodal obwałowania w pobliżu Szkoły.
Prawdopodobnie został przyholowany latem
1973 roku z ośrodka wypoczynkowego MSW
w Skubiance, dzięki dobrym kontaktom dyrektora TGW Zdzisława Ryczkowskiego z tą instytucją. W zamian corocznie dzieci pracowników
MSW spędzały wakacje na obiektach Technikum.
– Dyrektor Ryczkowski podpisał umowę z MSW
a oni nam przysłali używany zakotwiczony
basen, na którym młodzież w ramach SKS i W-F
uczyła się pływać – opowiada Eugeniusz Pietraszek. – Basen z trampolinami opuszczało się
w sezonie na odpowiednią głębokość do półtora
metra. Przy tym pomoście działał klub wodny. To
było chyba w przedziale lat 1975-1980. Była
sekcja żeglarska i motorowodna. W nich kilkanaście jednostek pływających. Pułkownik Bekisz,
instruktor Zygmunt Rawa – nauczyciel przedmiotów zawodowych, instruktor żeglarstwa –
komandor Zdzisław Wąsowski, to byli ludzie,
którzy zajmowali się klubem wodnym. W okresie
zimy prowadzili kursy teoretyczne oraz przygotowywali łodzie; czyścili i szpachlowali. W sezonie
wypływali na Zalew i robili spływy w okresie
wakacji. Wtedy zdobywali patenty, ponieważ
teorię poznawali zimą a latem mieli zajęcia
praktyczne na jednostce pływającej – wyjaśnia
wieloletni nauczyciel i były wicedyrektor TGW.

Praca dyplomowa
W 1983 r. pięciu uczniów z klasy budownictwa
wodnego Zdzisława Cygowskiego wykonało
użyteczną pracę dyplomową. To byli bardzo zdolni manualnie chłopcy – wspomina wychowawca
tamtej klasy. Artur Słupny, Janusz Lora i trójka
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Bardziej humorystycznie niż historycznie

ich kolegów dobrze przysłużyli się Szkole.
– Trochę ich nadzorowałem i podpowiadałem jak
niektóre rzeczy trzeba wykonać – mówi Witold
Radzki. – Ta piątka uczniów zbudowała przystań
wodną w zatoczce Jeziora Zegrzyńskiego znajdującej się kilkanaście metrów za wałem oddzielającym akwen wody od ogrodzenia szkoły.
Uczniowie dostali pływaki w kształcie walca
z Okręgowego Inspektoratu Gospodarki Wodnej
i na tym zrobili pomost, gdzie wpływało się
łódką w środek. Na pomoście była wyciągarka
podnosząca łódkę do góry i wstawiała na wózek,
który podjeżdżał na szynach. Czy to duża
OMEGA czy też RAMBLER łódka wyjeżdżała na
szynach i wjeżdżała do baraków, których już
dzisiaj nie ma – opowiada ówczesny kierownik
warsztatów szkolnych.
Trudno dziś precyzyjnie ustalić do kiedy ta
pływalnia służyła Szkole. Andrzej Siwiec przyznaje, że kilkanaście lat temu z bólem serca musiał
zgodzić się na jej rozbiórkę. Butwiejące a niekiedy
zmurszałe deskowanie basenu zagrażało bezpieczeństwu użytkowników. Przystał zatem
na propozycję jego rozbiórki przez zarządcę
akwenu, na którym zakotwiczono przystań. – Nie
pamiętam dokładnie kiedy basen został rozebrany,
wiem tylko, że działania ze strony RZGW
w Dębem nadzorował Pan Andrzej Kosiński –
dodaje były dyrektor z rekordowym stażem na tym
stanowisku.

O zdjęciu raz jeszcze
Grażyna w swym opisie osób widocznych na
zdjęciu wymienia szkolne koleżanki i kolegów
z jej klasy meteorologii, których na wstępie swej
prezentacji syntetycznie określa jako „społeczność, którą tworzyli rówieśnicy z różnych
regionów Polski: od Gdańska po Kłodzko, od
Rzeszowa po Siedlce, z wielkich miast i małych

Widoczna na tym zdjęciu mieszkanka Kłodzka
Bożena Waligóra (Weczera) tak wspomina swe
doznania związane z funkcjonowaniem basenu:
– Temat basenu pamiętam raczej humorystycznie a nie historycznie. Wspominam historie
z basenem, który służył nam raczej do zabawnych zgrywów podczas spacerów wałem, które
kończyliśmy właśnie na basenie – zastrzega na
wstępie swego opowiadania. – To był rok
1973/1974, nie wiem dokładnie kiedy, ale
w 1973 ze zdjęć nic nie wynika, a już w maju
1974 mam zdjęcia na basenie. Pamiętam, że
bardzo dużo uczniów się cieszyło. Ja nie byłam
zachwycona, bo umiałam pływać i wolałam
głęboką wodę, gdzie pływało mi się lżej. Basen
był tak zakotwiczony, że woda sięgała nam po
szyję. Pływaliśmy w tym basenie w ramach lekcji
pod okiem nauczyciela w-f Zenona Cygowskiego.
Raz uprosiliśmy naszego opiekuna o zgodę na
pływanie poza basenem i o dziwo profesor
Cygowski mówiąc, że kto umie pływać może
spróbować za basenem a on stwierdzi jakie
mamy umiejętności. Dał zgodę paru uczniom
na pływanie poza basenem, wśród nich byłam ja.
Nawet na basenie nam nie wolno było pływać
bez opieki nauczycieli czy wychowawców. Innego
upalnego dnia ktoś wymyślił, żebym poszła do
Jerzego Siemianowskiego, który mnie lubił i poprosiła go, żeby nas pilnował. Profesor się zgodził
i spora grupa uczniów poszła z nim na basen.
Pierwsze kroki skierowaliśmy do basenu ale potem
tak go zbajerowaliśmy i hop za basen! O matko! Jak
sobie przypomnę jak on to przeżywał, że my nie
pływamy w basenie, tylko poza nim…
Najbardziej wspominam ciepły dzień,
w którym po południu poszliśmy na spacer całą
naszą paczką a w trakcie powrotu ktoś wymyślił, że
popływamy. Byłam temu przeciwna, bo nie było
nikogo dorosłego, natomiast chłopaki śmiali się,
że woda cudowna i nikt nas nie złapie. Wykręciłam się brakiem stroju kąpielowego ale to mi nie
pomogło, bo w finale wrzucili mnie niespodziewanie do basenu w ubraniu. Byłam
w długiej spódnicy a na nogach miałam drewniaki.
Komicznie to wyglądało bo moja spódnica poszła
w górę a drewniaki sobie pływały obok. Nie
wiedziałam czy trzymać spódnicę w garści czy
łapać buty – śmieje się do swych wspomnień
maturzystka TGW rocznika 1977.
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WSPOMNIENIA – POŻEGNANIA

Niesamowity Marcin Schmidt
Andrzej Gronek
W połowie stycznia 2013 roku kończyliśmy przygotowywanie tekstów do
wydania naszej Monografii. Terminy oddania materiałów do druku zbliżały
się nieuchronnie, a do zrobienia pozostały jeszcze dwa wywiady. Z Pawłem
Wawrzeckim i Marcinem Schmidtem. Wreszcie udało nam się znaleźć
wspólny termin i jednego dnia porozmawiać z naszymi rozmówcami. Tego
zimowego dnia razem z Wandą Żebrowską (Niewiarowską) za kierownicą jej
auta wybraliśmy się do Warszawy. Poranną część tego dnia spędziliśmy
gawędząc z Pawłem w kawiarni hotelu Bristol a po zakończeniu spotkania
wybraliśmy się na Żoliborz. Wanda to nie tylko dobry kierowca ale także
była współpracownica Marcina Schmidta z czasów wspólnego zatrudnienia
w legionowskim oddziale PIHM. Po kilkunastu minutach jazdy ulicami
stolicy bez problemów dotarliśmy do osiedlowej kawiarenki, w pobliżu której
zamieszkiwał były nauczyciel klas meteorologicznych.
Odczuwałem pewną tremę związaną z tym spotkaniem, bowiem moją
wiedzę o Panu Marcinie czerpałem jedynie z zasłyszanych opowieści, a miałem
zmierzyć się z opinią wypowiedzianą przez Wandę, najpierw w trakcie naszego
przejazdu ulicami stolicy a potem raz jeszcze na początku naszego wywiadu.
Niesamowity człowiek! Mówiłam Ci Andrzej... Niesamowity człowiek ten
Marcin!

fizjonomię. Tak to nazwę ogólnie – drobnej postury. Trochę inaczej niż
profesor Bartoszewski i też przecież żywotny i też ciągle w ruchu i ciągle ma
coś do powiedzenia”.
W tym stwierdzeniu zawarła zarazem ocenę Jego wyglądu i dominujących cech charakteru a porównanie ze zmarłym niedawno Władysławem
Bartoszewskim trafnie oddało osobowość i niesamowitą aktywność Doktora
Marcina Schmidta.
Był torunianinem a od października 1953 r. mieszkał w Warszawie. Sam
o sobie ze śmiechem mówił, że jest „starym piernikiem”. W czasie wojny Toruń
został włączony do Rzeszy. Kochał to miasto ale niechętnie opowiadał o tym
fragmencie jego życiorysu. – I my mogliśmy zostać na tym miejscu, bo tam się
urodziliśmy. Wszystko było dobre co było z zaboru pruskiego. W październiku
1939 roku już otworzyli szkoły. Ja tego nie zapomnę do dziś. Ciągle ktoś
w klasie beczał. Myśmy się uczyli ze strachu. Tak nas tresowano – wspominał
ten bolesny epizod.
Ten wojenny przymus sprawił, że posiadł biegłą znajomość języka
niemieckiego. Tę umiejętność wykorzystał dyrektor Andrzej Siwiec angażując
go do roli nauczyciela tego przedmiotu w Technikum. – Widziałem jak pan te
wycieczki niemieckie oprowadzał. Pan ma jakiś dar do języków. Czy nie chciał
by pan uczyć języka niemieckiego? – tak w skrócie brzmiała telefoniczna
oferta jaką usłyszał od dyrektora. Zgodził się od razu. Był także kimś w rodzaju
pilota w czasie szkolnych wycieczek TGW do Niemiec organizowanych
w końcu lat 80. ub. stulecia w ramach wymiany z placówkami oświatowymi
w nieistniejącej już NRD. – Byłem nadwornym tłumaczem dyrektora Siwca tak określił swą rolę w czasie tych turystycznych eskapad.
Uczestniczył w jubileuszowym V Zjeździe z okazji 50-lecia Technikum
w Dębem. Gratulował wydania Monografii i deklarował współpracę przy
redagowaniu kwartalnika. Zdołał jeszcze napisać o swej szybowcowej pasji.
Planował wydanie kolejnego podręcznika.
Miał jeszcze tyle do przekazania ze swej bogatej wiedzy…

Do dziś jestem pod wrażeniem tego króciutkiego fragmentu zapisanego na
moim dyktafonie. Bowiem żadne inne określenie lepiej nie odda charakteru
osoby, którą dzięki Wandzie miałem przyjemność poznać...
Przed ponad rokiem, 20 maja 2014 roku BÓG tak chciał, żeby Pan Marcin
swoje prognozy i plany przeniósł na Niebiańskie Przestworza. Pewno i Tam, tak
samo jak wtedy do nas w małej kawiarence mówi: patrzę się w lustro przy
goleniu i myślę – cholera poleciało! Ale trzeba COŚ robić i nie przejmować się
drobiazgami.
Pamiętam, że na to stwierdzenie Wanda wówczas odpowiedziała, że
owszem zleciało, ale Ona (w kwestii wieku Pana Marcina) absolutnie by tak nie
powiedziała. Zaraz z kobiecą roztropnością dodała przy tym: „ma Pan taką
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Dalekie susy
Emila Manika
Andrzej Gronek
Skokiem na 5,45 m drugoklasista z LO Komornica zapewnił
sobie mistrzostwo wśród licealistów. Czołowa lokata skoczka
w dal i pięć drugich miejsc w konkurencjach indywidualnych
złożyły się na wicemistrzowski dorobek lekkoatletycznej
reprezentacji Szkoły przy zaporze w rozegranych 28 maja br.
mistrzostwach szkół ponadgimnazjalnych powiatu legionowskiego.
Lekkoatletyczny team LO Komornica uzyskał łącznie
180 pkt i w klasyfikacji generalnej (dziewczęta + chłopcy)
ustąpił jedynie zespołowi Liceum Ogólnokształcącego im.
Marii Konopnickiej. O ich sukcesie zdecydowała dominująca
postawa lekkoatletek z „Konopa”, które wygrały 5 z 6 konkurencji indywidualnych.
– W kategorii chłopców byliśmy najlepsi – z dumą
informuje Krzysztof Roszak, który obok Włodzimierza
Matejewskiego mobilizował swych wychowanków. – Emil
Manik, wygrał skok w dal wynikiem 5,45 m. Dobrze wypadli
nasi sprinterzy, którzy zdobyli drugie miejsce w sztafecie
4 × 100 m. Ponadto Daniel Kupiszewski był 2. na 100 m,
a Mateusz Krysiewicz 3. w pchnięciu kulą.
W rywalizacji dziewcząt zajęliśmy drugie miejsce. Dobrze
zaprezentowały się: Justyna Szewczyk (2. w kuli), Daria Klimek
(2. na 100 m), Wiktoria Marszałek (4. w kuli). Sztafeta żeńska
również zdobyła drugie miejsce w biegu 4 × 100 m.
Lekki niedosyt pozostał po biegu na 1000 m chłopców,
w którym nasi uczniowie byli faworytami. Niestety
ubiegłoroczny mistrz na tym dystansie (Daniel Wróblewski)
był czwarty, a ubiegłoroczny wicemistrz (Emil Manik)
uplasował się na 6. pozycji.
Inne rezultaty reprezentantów LO Komornica:
Daria Klimek – 2. miejsce w biegu na 100 m; Karolina
Zielińska – 6. na 100 m; Daniel Kupiszewski – 2., a Paweł
Skrzecz – 4. na 100 m; Lidia Falacińska – 4. na 800 m; Daniel
Wróblewski – 4. a Emil Manik – 5. na 1000 m; Justyna Szewczyk
z rezultatem 8,68 m – druga, a Wiktoria Marszałek (8,08)
– czwarta w pchnięciu kulą; w tej samej konkurencji
w rywalizacji chłopców Mateusz Krysiewicz (12,30) był trzeci
a Patryk Rupiński (11,88) – piąty; w dal dziewcząt Justyna
Szewczyk (3,86) zajęła 3. miejsce, a Emilia Auguścik (3,82) była
na 5. miejscu; w dal chłopców czwarty Paweł Nienałtowski
(5,25) uzyskał taki sam wynik co sklasyfikowany na trzecim
miejscu Rafał Batugowski, ale jego konkurent miał lepszy swój
drugi rezultat.
Klasyfikacja Generalna:
1. LO im. Marii Konopnickiej – 215 pkt (120 dziewczęta + 95
chłopcy)
2. LO Komornica (dawne TGW Dębe) – 180 pkt (83 dz+97 chł)
3. II LO Legionowo – 171 (82+89)
4. PZSP Legionowo – 79 (19+60)
W zawodach nie wystartowali reprezentanci PZSP Serock
i Liceum Salezjańskiego z Legionowa.
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NASZA KLASA

Klasa V – Meteorologia (1981-1986)
– Naukę rozpoczęliśmy w 1981 roku tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego. Klasa liczyła 33 uczennic i uczniów. W pierwszej klasie wychowawcą był Maciej Papis, który równocześnie był kierownikiem internatu. Od

drugiej klasy przejął nas Kazimierz Pietrzak. Do piątej klasy dotrwało tylko
osiemnaście osób. Maturę zdawało i zdało piętnaście. Studniówka była
w sali gimnastycznej. Grał świetny zespół. Przebojem imprezy był cover
People Get Ready (Jeff Beck i Rod Stewart). Nazajutrz Dębe zasypało
śniegiem, nie kursowały autobusy w kierunku Nasielska. Część z nas
wyjechała na ferie dopiero w poniedziałek – prezentuje Tomek Siekierski.

Fotografia zrobiona w grudniu 1985 roku. W górnym rzędzie od lewej: Dąbrówka Frącek (Dobi), Bogumiła Smosarska(Bogda), Anna Burza, Waldemar Dolegacz
(Wala), Małgorzata Trzcińska (Trzcina), Piotr Pawlak (Mafioso). W środkowym rzędzie od lewej: Kazimierz Pietrzak (wychowawca), Anna Dziemiańczyk
Dziemianowa), Elżbieta Zabielska, Aldona Skowrońska, Beata Szwonder (Cygan), Grażyna Kubicka (Czarownica), Tomasz Siekierski (Tomuś). W dolnym rzędzie:
Bożena Tchórzewska (Mucha), Dorota Zych, Beata Panasiuk. Na zdjęciu brakuje: Małgorzaty Olszewskiej, Bożeny Gęśli (Bożenka) i Małgorzaty Grabowskiej
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