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Zjazd z okazji 60-lecia LO w Dynowie

„Wspomnienie jest rajem...”
Tygodnie przygotowañ, nieprzespanych nocy, kiedy cz³owiekowi t³ucze siê po g³owie namolna myœl, ¿e jeszcze nie zrobi³am... i wreszcie uspokojenie – zrobi³am wszystko!
Wszyscy cz³onkowie szkolnej spo³ecznoœci stanêli na
wysokoœci zadania i postawion¹ wysoko poprzeczkê pokonali – nauczyciele, pozostali pracownicy, uczniowie i rodzice.
Komitet Organizacyjny z przew. Andrzejem Stankiewiczem
spisa³ siê na medal.
Nie spe³ni³y siê tylko „¿yczenia” nielicznych, którzy robili
wiele, aby Zjazd siê nie uda³. Uda³ siê! Przecie¿ obiecaliœmy
sobie 10 lat temu, ¿e siê odbêdzie – wspania³y, jedyny w swoim
rodzaju – nasz! Okaza³o siê, ¿e wszyscy siê w Szkole zmieœcili,
mimo i¿ zg³oszeñ by³o 464 a przysz³o o wiele wiêcej Absolwentów. Okaza³o siê równie¿, ¿e GS nie tylko stan¹³ na wysokoœci
zadania i zaserwowa³ wspania³y obiad ale jeszcze pomóg³ nam
przyj¹æ naszych goœci w Szkole. Nie da siê nigdy zapomnieæ
wzruszaj¹cej Mszy Œwiêtej, kiedy w skupieniu wszyscy modliliœmy siê za ¿ywych i zmar³ych Absolwentów, Nauczycieli, Pracowników i Uczniów. Nie da siê zapomnieæ pieœni chóru i
wystêpu orkiestry, które poruszy³y wszystkich.
Mi³ym zaskoczeniem by³a obecnoœæ ks. biskupa Adama
Szala, który dla nas zrezygnowa³ z innych wa¿nych obowi¹zków. I to przes³anie do wszystkich – pe³ne ciep³a, wzruszenia
i prostoty! Jestem wdziêczna naszemu ksiêdzu pra³atowi
Stanis³awowi Januszowi za obecnoœæ, piêkne s³owa i modlitwê a ksiêdzu Andrzejowi Skibie za homiliê. Jestem wzruszona obecnoœci¹ tylu ksiê¿y – naszych Absolwentów, którzy
celebrowali uroczystoœæ w koœciele i spotkali siê z nami w
szkole – skromni i ¿yczliwi, jak zawsze.
Szko³a natomiast powita³a wszystkich mimo deszczu ciep³o, uœmiechem na twarzy tych, którzy wykonywali swoje zadania. Zgodnie z przewidywaniem to wielkie spotkanie Absolwentów sta³o siê nie tylko piêknym œwiêtem dla Szko³y ale wspania³ym wydarzeniem wychowawczym, które ju¿ owocuje i przyniesie owoce w przysz³oœci. Wszystkie negatywne opinie o wspó³czesnej m³odzie¿y maj¹ siê nijak do naszych uczniów. Byli i s¹
wspaniali i jako autorzy gazetek, wystawek, wystroju klas, sali
gimnastycznej, i jako „artyœci”, którzy tak wszystkim siê podobali. S¹ przecie¿ wspó³twórcami wszystkich osi¹gniêæ Szko³y,
dziêki czemu nadanie Jej imienia Komisji Edukacji Narodowej sta³o siê zasadne.
Kontynuujemy z przekonaniem tradycjê wypracowan¹
przez wiele pokoleñ Absolwentów, którzy umieli siê zawsze
uczyæ, ale i bawiæ.
Prze¿y³am bardzo osobiœcie piêkne s³owa o Mojej Szkole
wypowiedziane przez Pana Starostê Stanis³awa O¿oga, Pani¹
Wizytator Janinê Wojtowsk¹, Pani¹ Dyrektor Janinê Jurasiñsk¹
i kolejnych Mówców – Wychowanków. Ze wzruszeniem myœlê o
obecnoœci Pana Wojciecha Œwierczkowskiego, syna za³o¿ycielki
naszej szko³y, który zosta³ tak wychowany, ¿e uwa¿a³ za swój obowi¹zek uczestnictwo w naszym spotkaniu, mimo i¿ nie jest naszym Absolwentem. Prze¿y³ je zreszt¹ bardzo mocno i bardzo
osobiœcie, prezentuj¹c nawet swoje wspomnienia o tamtych czasach, miejscach i ludziach, które jeszcze pamiêta.

Myœlê, ¿e s³owa J. Paula: „Wspomnienie jest rajem, z którego nic nas nie
mo¿e wypêdziæ” okaza³o
siê w 100% prawdziwe.
Dla wspomnieñ przyjechaliœcie Pañstwo z najdalszych zak¹tków Polski i
œwiata.
W spisie aktualnych adresów, tak pieczo³owicie zebranych
przez naszych uczniów i nauczycieli, pojawiaj¹ siê wielokrotnie: Kraków, Zielona Góra, Otwock, Gdynia, Wroc³aw, Kielce,
Opole, Gorzów Wielkopolski, £ódŸ, Katowice, Lublin, Warszawa, Szczecin, Tarnów, Che³m, Zakopane, Gdañsk, Zamoœæ,
Bielsko-Bia³a, Kêdzierzyn-KoŸle, Miñsk Mazowiecki, Rzeszów,
Dynów i wiele innych miejsc na mapie Polski. Ale tak¿e Wiedeñ, Lipsk, Chicago.
Trzeba czuæ siln¹ wiêŸ ze szko³¹, trzeba kochaæ ludzi, trzeba przekonaæ siê, co znaczy w ¿yciu przyjaŸñ, aby przyjechaæ
do nas i wspó³tworzyæ tê cudown¹ atmosferê, która towarzyszy³a nam od samego pocz¹tku do koñca obydwu spotkañ.
Cudownie by³o spotkaæ swoich dawnych Nauczycieli, Kole¿anki, Kolegów oraz Wychowanków. Osobiœcie ¿a³ujê, ¿e nie
mog³am Im poœwiêciæ zbyt wiele czasu. Natomiast cieszê siê, ¿e
spotka³am tylu wspania³ych ludzi. Najbardziej godne podziwu
by³y najstarsze roczniki Absolwentów. £¹czy ich coœ niepowtarzalnego, co chcia³oby siê przenieœæ do wspó³czesnej szko³y –
cudowne poczucie humoru, ¿yciowy optymizm, i wzajemne
wspieranie siê. Ile¿ w nich radoœci ¿ycia! Zarazili ni¹ wszystkich.
Tym bardziej, ¿e nastrój radoœci ze spotkania umiejêtnie podsycali w czasie wystêpów artystycznych „Bachórzanie”, w czasie
obiadu „Dynowianie”, nie mówi¹c ju¿ o wspania³ym zespole muzycznym towarzysz¹cym nam do bia³ego rana.
W ¿adnej szkole jednak zjazd nie trwa dwa dni i nie cieszy
siê tak¹ frekwencj¹.
Drugi dzieñ to zabawa przy ognisku (tradycyjnie) i grillu,
na „³onie natury”. Nikt chyba nie przewidzia³, ¿e weŸmie w
niej udzia³ tak wielu Absolwentów i Nauczycieli. Porwa³a nas
muzyka w wykonaniu kapeli podwórkowej p. Antoniego D¿u³y. By³y tañce, kie³baski, bigos, by³y wspania³e podp³omyki ale
przede wszystkim ten nastrój – wzajemnej sympatii, ¿yczliwoœci i radoœci ze spotkania. By³y wspania³e i ciep³e wspomnienia Pañstwa Mikulców – dyrektora i Jego ¿ony, którzy s¹ zakochani w Szkole, Dynowie i okolicy. By³y cudowne wspomnienia p. dyrektor Janiny Jurasiñskiej i p. profesor Zofii Rybowej.
By³y wspólne tañce – w bia³y dzieñ a¿ do wieczora i obietnice,
¿e znowu siê spotkamy.
Jestem pewna, ¿e tak siê stanie, bo przecie¿ my – Absolwenci Dynowskiego Liceum, zawsze dotrzymujemy s³owa.
Maria Radoñ
dyrektor
Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Dynowie
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Drodzy Absolwenci!
Przekazujê mi³y list, który otrzyma³am od p. dyrektora Stanis³awa Jarosza
Szanowna Pani Dyrektor
Ju¿ wiem, ¿e nie bêdê móg³ uczestniczyæ w ZjeŸdzie Absolwentów. Oœmielam siê prosiæ Pani¹ o przekazanie uczestnikom
Zjazdu treœci za³¹czonego listu.
Stanis³aw Jarosz

Do uczestników uroczystego Zjazdu Absolwentów
Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Dynowie
Dziêkujê za otrzymane zaproszenie. Dziêki niemu od¿y³y we
mnie wspomnienia tamtych piêknych lat spêdzonych w Dynowie
(1961-1966). Pracê rozpocz¹³em w po³owie wrzeœnia a mój pierwszy kontakt ze szko³¹ to rozmowa z dyrektorem Adamem ¯akiem.
Mia³o to miejsce w pokoju nauczycielskim w obecnoœci nauczycieli (pewnie by³a pierwsza lekcja), sekretarki – ksiêgowej i zagl¹daj¹cych uczniów. Profesor Owski, jak to by³o w jego zwyczaju sta³
plecami oparty o piec kaflowy i ¿artobliwie w³¹cza³ siê do rozmowy. Inni nauczyciele te¿ w³¹czali siê do wymiany zdañ. Wszystko
przebiega³o w mi³ej, rodzinnej atmosferze, jak wœród starych znajomych. Wnet okaza³o siê, ¿e wœród nauczycieli jest mój kolega z
okresu studiów, profesor
W³adys³aw Pankiewicz. Tak to w ci¹gu kilkunastu minut sta³em
siê cz³onkiem tego sympatycznego zespo³u nauczycieli. Wnet uda³em siê do wynajêtego mi pokoju mieszkalnego u pañstwa Buczkowskich. Mieszka³ tam ju¿ profesor Bronis³aw Mikulec, mnie pozosta³
pokój przejœciowy. Dziêki temu mog³em liczyæ na towarzystwo kolegi
o ka¿dej porze dnia i nocy. Zreszt¹ gospodyni, pani Matylda, te¿ wchodzi³a do mnie o ró¿nej porze, traktuj¹c mnie jak cz³onka rodziny.
W szkole zawsze panowa³a ta mi³a atmosfera, jak¹ wynios³em z
pierwszego kontaktu. Pamiêtam profesora Zubilewicza zawsze
gotowego do opowiadania dowcipów. Repertuaru nie mia³ bogatego ale ceni³em u profesora Zubilewicza potrzebê bawienia innych. Profesorka Krasiczyñska by³a ju¿ doœwiadczon¹ nauczycielk¹
ale cechowa³a j¹ m³odzieñcza pasja. Zawsze energiczna, twórcza i
gotowa do podejmowania nowych wyzwañ. Podobn¹ energi¹ wyró¿nia³a siê profesor Jurasiñska. Imponowa³a mi nie tylko jej aktywnoœæ w szkole ale te¿ dzia³alnoœæ spo³eczna w œrodowisku, zw³aszcza jako twórcy amatorskiego teatru. Profesor Pankiewicz by³ œwietnym nauczycielem, po lekcjach gra³ z m³odzie¿¹ w pi³kê a w œrodowisku by³ najwa¿niejszym dzia³aczem sportowym. Bardzo by³ mi
bliski profesor Kucabiñski. M¹dry fizyk, dobry i skromny cz³owiek
z tragiczn¹ przesz³oœci¹ sybiraka. Wspominaj¹c profesor Wiesiê
Pankiewicz, uœmiecham siê, bo widzê w wyobraŸni jej zawsze
uœmiechniêt¹ twarz. Wszyscy znaliœmy niedostatki warunków lokalowych szko³y, jednak wychowanie fizyczne i zajêcia praktyczne
mia³y najtrudniej. Wiesia, ucz¹c tych przedmiotów nie za³amywa³a siê, zawsze coœ wymyœli³a, zorganizowa³a i zrobi³a.
Wspominam te¿ mi³¹ i uœmiechniêt¹ profesor Krysiê Dymczak,
która nie szczêdzi³a wysi³ku, by jak najlepiej wywi¹zaæ siê ze swoich obowi¹zków na lekcjach, a tak¿e aktywnie uczestniczy³a w pracy pozalekcyjnej z m³odzie¿¹. Mile i z uznaniem wspominam najm³odszych kolegów profesorów, Drabika i R¹pa³ê. Na koniec wspomnê, ¿e do grona nauczycieli nale¿a³a te¿ moja ¿ona Danuta.
Wszyscy nauczyciele byli bardzo zwi¹zani z miejscem pracy i
wiele w³asnego czasu poœwiêcali szkole. To dziêki ich ofiarnej pracy tworzy³a siê w spo³ecznoœci uczniowskiej atmosfera nauki i pracy pozalekcyjnej. W trudnych warunkach lokalowych i materialnych, jakie mia³a szko³a, przy ofiarnej pracy nauczycieli i zaanga¿owaniu uczniów osi¹gano dobry poziom nauczania. Dziêki temu
wiêkszoœæ absolwentów mog³a kszta³ciæ siê dalej na studiach lub

innych szko³ach pomaturalnych. By³em pod wielkim wra¿eniem
tych wszystkich dziewcz¹t i ch³opców, którzy najczêœciej mieli trudne warunki domowe, uczyli siê te¿ w trudnych warunkach a osi¹gali tak wiele. To by³a dobra m³odzie¿ w dobrej szkole, to byliœcie
Wy dzisiejsi drodzy mi absolwenci.
Zawsze z dum¹ wspomina³em okres pracy w Dynowie. Chcê
te¿ wspomnieæ o wyj¹tkowej spo³ecznoœci mieszkañców Dynowa.
Pracuj¹c wiele lat w administracji szkolnej mia³em okazjê obserwowaæ ró¿ne œrodowiska. Takiej spo³ecznoœci jak – obywateli Dynowa nie spotka³em. Pamiêtam dynowian jako gor¹cych patriotów, kochaj¹cych swoje miasto, dumnych ze wspólnych osi¹gniêæ
i zatroskanych o przysz³oœæ. Czu³em wiêŸ ze wszystkimi mieszkañcami. Nigdy potem nie mia³em tylu przyjació³ i znajomych co w
Dynowie. Lista ich jest bardzo d³uga, wiêc nie sposób jej przytaczaæ. Wspomnê tylko pañstwa Witkowskich, u których mieszkaliœmy, z którymi zwi¹zaliœmy siê jak z najbli¿sz¹ rodzin¹.
Z okazji Zjazdu Absolwentów w 60-lecie Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Dynowie pragnê podziêkowaæ za dobre lata w Dynowie.
Wam Drodzy Nauczyciele, Kole¿anki i Koledzy, Wam Absolwentom - dawnym moim Uczniom i Wychowankom. Wam wszystkim przyjacio³om i znajomym.
¯yczê wszystkim mi³ego i radosnego prze¿ywania tego wyj¹tkowego spotkania.
Serdecznie wszystkich pozdrawiam.
Stanis³aw Jarosz
nauczyciel i dyrektor w latach 1961-1966”
Warszawa 06.10.2004 r.

Cytat z wyst¹pienia Pana Premiera Zbigniewa Sza³ajdy, absolwenta Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Dynowie z 1951r.

Nasza poranna
„Modlitwa œw. Tomasza z Akwinu”
„Panie, Ty wiesz lepiej ani¿eli ja sam, ¿e siê starzejê i pewnego dnia bêdê stary. Zachowaj mnie Panie od zgubnego nawyku mniemania, ¿e muszê coœ powiedzieæ na ka¿dy temat i
przy ka¿dej okazji.
Odbierz mi chêæ prostowania ka¿demu jego œcie¿ek (...)
Szkoda mi nie spo¿ytkowaæ wielkich zasobów m¹droœci,
jakie posiadam, ale Ty Panie, wiesz najlepiej, ¿e chcia³bym te¿
zachowaæ do koñca paru przyjació³ (...)
Wyzwól mój umys³ od niekoñcz¹cego brniêcia w szczegó³y
i daj mi skrzyde³, bym w lot przechodzi³ do rzeczy (...)
U¿ycz mi chwalebnego uczucia, ¿e czasem mogê siê myliæ. Zachowaj mnie mi³ym dla ludzi, choæ z niektórymi z nich doprawdy
trudno wytrzymaæ. Nie chcê byæ œwiêtym, ale Ty Panie wiesz najlepiej, ¿e zgryŸliwi starcy to jedno to jedno ze szczytowych osi¹gniêæ
szatana.”
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W 60. rocznicê powstania Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Dynowie
W dniu 9 paŸdziernika uczestniczy³em w Jubileuszowym ZjeŸdzie Absolwentów Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Dynowie. Wziê³o w nim udzia³ kilkaset Wychowanków, wœród których by³ by³y
wicepremier Zbigniew Sza³ajda, którego ojciec uczy³ mnie matematyki. Po oficjalnych przemówieniach dyrektor Marii Radoñ i
goœci, zabra³o g³os kilku absolwentów. Z kolei z piêknym programem artystycznym wyst¹pili obecni uczniowie, za co otrzymali
gromkie oklaski. Po spotkaniu z wychowawcami klas i obiedzie,
absolwenci byli na ca³onocnym balu.
Ja po powrocie w maju 1945 roku z przymusowych robót w
Niemczech w dniu 1 wrzeœnia rozpocz¹³em naukê w Prywatnym
Gimnazjum dla Doros³ych w Dynowie. Przed wojn¹ ukoñczy³em
klasê VII w Publicznej Szkole Powszechnej stopnia trzeciego w
tym miasteczku. Kilkuletnia przerwa w nauce ujemnie wp³ynê³a
na mój stan wiedzy. Mia³em wówczas 20 lat i wielki zapa³ do nauki.
Codziennie (w godzinach popo³udniowych) z £ubna chodzi³em
ponad 5 km do szko³y. Szczególnie da³a mi siê we znaki droga w
okresie jesienno-zimowym i wiosennym. Ton¹³em w b³ocie, grzêz³em w zaspach œnie¿nych. Niekiedy, wracaj¹c póŸnym wieczorem,
b³¹dzi³em po polach, zanim dotar³em do wsi. 11 lutego 1947 roku
o ma³o nie zamarz³em w czasie wielkiej zamieci œnie¿nej na tzw.
dzia³ach dynowskich. Dopiero przed pó³noc¹ wróci³em do domu,
w którym czekali ma mnie zaniepokojeni moi rodzice. Niektórzy
z mojej wioski radzili mi, ¿ebym siê o¿eni³ i za³o¿y³ rodzinê. Na
przekór takim „dobrym radom” z wielkim samozaparciem d¹¿y³em do upragnionego celu.
Ze mn¹ do Gimnazjum uczêszczali miêdzy innymi: Ignacy Jagodziñski z Kazimierówki – przysió³ek £ubna, Stanis³aw Paœciak z
Harty, Henryk Wróbel z Laskówki, Józef Radoñ z Siedlisk. Kilkunastu naszych kolegów odesz³o od nas na zawsze tam, sk¹d ju¿
nigdy nie ma powrotu. Czêsto o nich myœlimy. Niektórzy moi koledzy przychodzili do szko³y z krótk¹ broni¹. By³ to okres, w którym banderowcy napadali na polskie wioski, puszczaj¹c je z dymem. Na w³asne oczy widzia³em p³on¹c¹ Bartkówkê. Na Dynów
dokonano napadu w dniu 16 listopada 1946 roku. Setki uzbrojonych po zêby banderowców wdar³o siê do Dynowa, przerywaj¹c
po³¹czenie telefoniczne z Rzeszowem i Sanokiem. W toku ma³ych potyczek zgin¹³ wówczas miêdzy innymi mój serdeczny kole-

ga gimnazjalny Józef Rakowski. Ja cudem unikn¹³em œmierci. O
tym napadzie pisa³a mi przed laty kole¿anka Helena Brzezicka,
mieszkaj¹ca od wielu lat z mê¿em Janem Missarem w ¯aganiu. Z
przyczyn nieznanych nie przyjechali na obecny Zjazd Absolwentów. Ja mia³em pistolet maszynowy, który zabiera³em w czasie pe³nienia warty nocnej. W tym niebezpiecznym czasie przez kilka tygodni z koleg¹ Walerianem Osiad³ym z Laskówki mieszka³em w
Dynowie w domu jego krewnych oraz w domu ksiêdza Jana Œmietany, który wielk¹ trosk¹ nas wszystkich otacza³. W szkole nauka
sz³a mi nie najgorzej.
Wyró¿nia³em siê z jêzyka angielskiego, którego uczy³ ksi¹dz
Franciszek B³otnicki – œwietny metodyk-poliglota, ³aciny uczy³
ksi¹dz Jan Œmietana, religii ksi¹dz Leon Trojnar, jêzyka polskiego
uczy³a, bardzo przez nas lubiana, mgr W³adys³awa Zborzylowa,
która troszczy³a siê o nas jak matka. Z ogromna pasj¹ wyk³ada³
historiê staro¿ytn¹ mgr Aleksander Moskwa, matematyki uczy³
profesor Jan Sza³ajda, fizyki i chemii profesor Jan Paygert (wychowanek s³ynnych polskich uczonych Wróblewskiego i Olszewskiego). Naszym dyrektorem by³ bardzo dobry biolog mgr Mieczys³aw Tulig³owicz.
O moich nauczycielach czêsto mówi³em moim uczniom i studentom, pracuj¹c w Liceum Pedagogicznym, w Studium Nauczycielskim i w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej. Stara³em siê twórczo
naœladowaæ w mojej d³ugoletniej pracy pedagogicznej. Im mam
wiele do zawdziêczenia. Za to nale¿¹ siê s³owa najwy¿szego uznania. Z wielkim wzruszeniem s³uchaliœmy listu naszej profesor Anieli
Stoja³owskiej, mieszkaj¹cej od lat we Wroc³awiu. Prze¿y³a 95 lat.
Uczy³a mnie geografii. Z ca³ego serca ¿yczê Jej d³ugich lat ¿ycia w
dobrym zdrowiu oraz wszelkiej pomyœlnoœci.
Adam Rz¹sa
emerytowany nauczyciel akademicki

I ju¿ po zjeŸdzie...
Jak by³o...? A Stasio dotar³...? No i co...? Ela przyjecha³a...? Ja
nie mog³am...! Ale Wam siê pogoda „uda³a”...! No, na ognisko
by³a akurat...
I ju¿ po zjeŸdzie...!!! Padaj¹ pytania, stwierdzenia, pretensje,
¿ale, a przede wszystkim wspomnienia, wspomnienia.... Przecie¿
tam jeszcze za mg³¹ zosta³a ich m³odoœæ, marzenia, plany...
Bez wzglêdu na to, czy ktoœ uczestniczy³ osobiœcie, czy tylko ten
fakt odnotowa³ w pamiêci... i tak „dopad³a” go chwila zadumy... I
tak przystan¹³ i spojrza³ za siebie... Ile to ju¿ lat idzie siê przez ten
œwiat... Parafraza znanej piosenki jest tu szczególnie trafna.
A mnie ten Zjazd przywo³a³ rzesze Absolwentów z okolic Dynowa. Z tymi Dynowskimi jakoœ siê ma czêstszy kontakt i osobisty i
przez rodziny, znajomych... Przetoczy³y siê w moich wspomnieniach
ca³e pokolenia B³oñskich, Pêkalów, Stochmalów, Lignowskich z
Harty, Boguszów, Czenczków z Weso³ej, Tadlów ze Szklar, Baranów,
Kaniuczaków z Bachórza, Wiœniewskich, Karnasów z Nozdrzca, Pilchów, Maszczaków z Dubiecka, z £ubna, Pi¹tkowej, Jawornika, D¹brówki, Dyl¹gowej, Paw³okomy, Bartkówki, Ulanicy...
Tak... By³o i jest Liceum placówk¹ oœwiatow¹ s³u¿¹c¹ nie tylko Dynowowi. Tak chcieli za³o¿yciele i ich kontunuatorzy i tak siê uda³o...
Zjazd w³aœnie unaoczni³ wielk¹ rolê tej Szko³y. Na co dzieñ nikt
siê nie zastanawia nad instytucjami u¿ytecznoœci publicznej, nad udo-

godnieniami ¿ycia: punktami us³ugowymi, urzêdami, poczt¹, Koœcio³em,... tym wszystkim, co zorganizowali ludzie, by ¿y³o siê wygodniej.
Nikt nie myœli o pomys³odawcach, nie ka¿dy lubi z³o¿yæ „datek” na
spo³eczne cele, które bêd¹ s³u¿yæ pokoleniom jego bliskich... Takie
wydarzenie, jak miniony Zjazd w³aœnie sprzyja tego rodzaju refleksjom.. Pewno, ¿e nie u wszystkich... Ale warto to odnotowaæ...
Sk¹d takie rozwa¿ania...? No có¿! Dynów s³yn¹³ i s³ynie z ludzi
pe³nych inicjatyw. Rezultatem tego jest Liceum. Jest te¿ Oœrodek
Zdrowia, Zespó³ Szkó³, Dworzec Autobusowy, Dom Pogodnej Staroœci, Stadion i wiele pomniejszych oœrodków. Jak to dobrze, ¿e
ka¿de pokolenie wnosi takich „pomyleñców”, jak ich okreœlaj¹
z³oœliwi, maj¹cy wszystkim wszystko za z³e...
Nie jestem Dynowiank¹, ale nied³ugo bêdê œwiêtowaæ pó³ wieku pobytu w Dynowie!!! A mia³o byæ tylko trzy lata... I muszê przyznaæ, ze jest coœ magicznego w tym mieœcie, co trwa i trwa... i ka¿e
ludziom st¹d i spoza tego miasta w³aœnie w nim realizowaæ swoje
pasje, a wiêc teatr, a wiêc chór, a wiêc sesje naukowe, a wiêc wystawy, mecze, ¿e nie wspomnê o ró¿norodnych uroczystoœciach koœcielnych, bo przecie¿ Uroczystoœci Fatimskie, Dni Kultury Chrzeœcijañskiej, to tak¿e cz¹stka tej „magii”, która zmusza do dzia³ania
daleko wybiegaj¹cego poza nakazane obowi¹zki...
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Przecie¿ i Zjazd 60-lecia Liceum Dynowskiego nie odby³by siê,
gdyby nie grupa ludzi uwa¿aj¹ca, ¿e tradycjê trzeba pielêgnowaæ,
chroniæ i przechowywaæ jako najcenniejszy dorobek pokoleñ. Trzeba zachêcaæ do tego m³odych i coraz m³odszych w³aœnie teraz,
kiedy „wkroczyliœmy do Europy”... Bo przecie¿ powiedzia³ Asnyk:
„... Nie depczcie przesz³oœci o³tarzy
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Na nich siê jeszcze œwiêty ogieñ ¿arzy
I Wy winniœcie jej czeœæ...”
¯e by³o mi³o, ¿e by³o sympatycznie, ¿e by³o prawie rodzinnie,
to ju¿ tyle razy zosta³o powiedziane, wiec ja pozwoli³am sobie na
odrobinê innych refleksji z okazji Zjazdu 60-lecia LO w Dynowie...
Janina Jurasiñska - entuzjastka Zjazdu

... Jeszcze o obchodach 60-lecia Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Dynowie

Co siê sta³o z nasz¹ klas¹...?
„ Jesienna poro! Bóg ci da³ dwie twarze - i jedn¹ ubra³ w s³oñce (…), a drug¹ ”... Ta druga przywita³a wszystkich, którzy przybyli na Zjazd 60-lecia Naszej Szko³y. „Kapryœna aura nie mo¿e niczego popsuæ” – ta myœl towarzyszy mi w drodze do koœcio³a. Goœci
nie brakuje; s¹ dobrze i bardzo dobrze znane twarze. Pojawi³y siê
te¿ te nieznane. Wszystkich ³¹czy jedno; byli uczniami Naszej Szko³y. Tyle pokoleñ, zmieniaj¹ce siê mury, „exodus” nauczycieli – wszyscy po³¹czeni ze sob¹ dziêki odwadze i roztropnej idei, które towarzyszy³y twórcom Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. Nie ma
ich dzisiaj wœród nas ze zrozumia³ych powodów. Na uroczystoœæ
przyby³ pan Wojciech Œwierczkowski,syn pani Agnieszki Œwierczkowskiej wspó³za³o¿ycielki Szko³y.Wpisze siê do „ Z³otej Ksiêgi ”,
gdzie z³o¿y ho³d organizatorom tajnego nauczania w czasie okupacji, ich samozaparciu w d¹¿eniu do wiedzy. Wyzwolenie miasteczka pozwoli³o napisaæ nowy rozdzia³ w jego dziejach.¯ywy dowód owego „stawania siê historii” pan Wiktor Sarnicki pozostawi
nam na pami¹tkê taki oto zapis: „Dnia 9 paŸdziernika 2004, jestem obecny na ZjeŸdzie 60-lecia Liceum Ogólnokszta³c¹cego w
Dynowie.Uwa¿am to za bardzo wielki sukces ówczesnych dzia³aczy.Ja w 1939 roku ukoñczy³em 7 klas Szko³y Powszechnej w Dynowie.Nigdy nawet nie marzy³em,¿e kiedyœ ukoñczê szko³ê œredni¹..(-)Ma³¹ Mature zda³em 10 lipca 1948 r. Sta³a siê dla mnie
przepustk¹ do osi¹gniêcia dalszej wiedzy i pracy.”
Msza œw. dostarcza wielu wzruszeñ, padaj¹ piêkne s³owa, podnosz¹ na duchu , s¹ cenne dla uczniów, krzepi¹ pedagogów. Przemarsz do szko³y w strugach wody.Rocznik 1984 zwiera szeregi :
Wiesia Szurlej, Danusia Wrotniak, Wiesia Marsza³ek, Marylka Pytlowana, Bogusia Stolarczyk. Po drodze uaktualniamy curriculum
vitae , tak jakby nie mia³o byæ dalszego ci¹gu. A przecie¿ wszystko
przed nami. Z równoleg³ej IV „a”: Ma³gorzata Bujdasz, Katarzyna
Majchrzak, El¿bieta Baran, Alina Siwulec.To jeszcze nie wszyscy;
znajome twarze z IV „b”; Basia Pyœ z Januszem, Beata Makaryk,
Bo¿ena Walus i Alina Kêdzierska, Jacek Kêdzierski,Jacek Kiszka.
Jestem z nimi, ale moje myœli kr¹¿¹ wokó³ spraw organizacyjnych.
Mam tu przecie¿ jeszcze jakieœ zadania. Czy s¹ uczniowie dy¿urni,
jak sobie poradz¹? Z trudem przeciskam siê do wnêtrza szko³y
,ale na szczêœcie wszyscy na „posterunku”. Zaczê³o siê… Szatnie,
parasole, wskazywanie miejsc, udzielanie pierwszych informacji,
wpisy do pami¹tkowej ksiêgi, rozmowy ze znajomymi. W auli trwa
uroczystoœæ, której przebieg mo¿na œledziæ na zainstalowanym

sprzêcie. Wokó³ telewizora garstka ogl¹daj¹cych. Korytarz g³ówny
i te boczne wype³nione goœæmi.Widaæ, ¿e ciesz¹ siê ze spotkania,
witaj¹ siê, poklepuj¹, g³oœny œmiech... i towarzysz¹ce zadziwienie…i
te pytania: „A jest…,a przyjedzie…,a widzieliœcie …”. Grupy „szczêœliwie odnalezionych ” podchodz¹ do ekspozycji blisko 800 czarno-bia³ych zdjêæ „Szko³a w obiektywie prof. Jana Kucabiñskiego”,bo tu przesz³oœæ mo¿e staæ siê niespodziewanie teraŸniejszoœci¹. Fotografia ma jednak stale t¹ sam¹ magiczn¹ moc przyci¹gania...I rozbawiania; Piotr Barañski „trzyma siê za boki”, by³ kiedyœ
partnerem w parodii „Jeziora ³abêdziego”, odgrzewa wspomnienia...Lucyna Zawada nie kryje radoœci i zdziwienia : „Sk¹d te nasze zdjêcia w strojach k¹pielowych?”
Teraz kolej na spotkania w klasach z wychowawcami. Jest nasza „ekipa”, jest wychowawczyni Teresa Gerula.Razem usi³ujemy
znaleŸæ zaciszne miejsce na spotkanie.
S¹ te¿ moi wychowankowie - nieliczne grono, ale jednak. To
cieszy! Kogo moje oczy widz¹? Basia Krajewska –szczêœliwa mê¿atka
i mamusia, Monika Bucyk- - jedna z „moich ”germanistek, Asia
Wrotniak- powa¿na absolwentka kulturoznawstwa i Kamila Mazurek- dyplom z psychologii i europeistyki. Mariusz Czaja z ¿on¹, obydwoje prowadz¹ firmê przewozow¹.Trochê zawiedziony, ¿e nie pojawili siê inni, na których przybycie liczy³. Rozmowy, pami¹tkowe
fotografie. „Proszê z nami stan¹æ.. ”-Pawe³ Lubiñski, Marcin Potoczny, Beata Bilska, Ma³gosia Ryba,Justyna Ryba. Ale¿ to wspania³a strawa dla ducha. Lecz cia³o poczu³o siê zazdrosne o to nierówne
traktowanie. Idziemy na obiad w gronie kolegów, którzy dot¹d wype³niali ró¿ne obowi¹zki. W restauracji mi³a niespodzianka; jest ks.
Krzysztof Rzepka. Przyjecha³ prosto z Warszawy z Ank¹ Marsza³ek
(tak, tak „t¹” Marsza³ek, jest im razem po drodze, odk¹d nasz by³y
katecheta trafi³ na dziennikarstwo).Obiecuje przyjœæ na czêœæ wieczorn¹. Tymczasem przygrywa kapela „Dynowianie”, obiadowicze
przys³uchuj¹ siê, niektórzy tañcz¹.Solistka Gra¿yna Malawska otoczona kolegami z klasy.W 1975 roku zdawali maturê, a dzisiaj nie
odmówili sobie przyjemnoœci p³yn¹cej ze spotkania.Irena Bilska,
Helena Zawadzka,Stanis³aw Banaœ, Adam Szczepañski,ks. Marian
Czenczek, Lidia Radziwi³³,Zofia D¿u³a i ktoœ uwieczniony niewyraŸnym podpisem. Zostawi¹ te oto s³owa: „Na pami¹tkê kolejnego spotkania, wspominamy piêkne lata szkolne, szanownych profesorów,
kole¿anki i kolegów. Ogarniamy sercem wdziêcznej pamiêci wszystkich, z którymi spotkaliœmy siê i kiedyœ spotkamy ”.
Oko³o 19:00 w klasach gromadz¹ siê grupy absolwentów, dobieraj¹ siê rocznikami. Szukam rocznika 1963 i nie bez powodu.
Wœród nich jest moja mama, która z nieukrywan¹ dum¹ oznajmia
:„ Jest nas 13.Byliœmy te¿ na 50-leciu.Tamto spotkanie nas jeszcze
bardziej scementowa³o ”. Siedz¹ obok siebie p.Kazimiera Dwu¿nik,
p.Stanis³awa Sikora, p.Anna Wróblewska –Chr¹chol, p.Janina Wêgrzyñska, p.Maria Polak, p.Krystyna Drabicka, p.Zofia Serwatka,
p.Helena Baran.Maj¹ trzech „rodzynków ”; p. Kazimierza Bogusza,
p.Juliana Rybaka i p. Mieczys³awa Bajdê, który „dwoi siê i troi ”, by
klasowe spotkanie wypad³o jak najlepiej. A talent organizacyjny to
on ma, o czym my - uczestnicy wycieczki nauczycielskiej do Wiednia – doskonale wiemy. Wszyscy radzi, chwal¹ szko³ê, organizacjê
imprezy. Wkrótce da siê tu us³yszeæ weso³y, donoœny œpiew.
W nauczycielskim krêgu te¿ weso³o i stale ktoœ dochodzi.Nasza „mi³oœciwie nam panuj¹ca” p. dyrektor Maria Radoñ ju¿ nieco spokojniejsza. Op³aci³ siê ten trud, zewsz¹d p³yn¹ komplementy. Wszystkiego musia³a dogl¹dn¹æ, chocia¿ wierzy³a ,¿e sobie po-
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radzimy. Ale nie potrafi inaczej. Pani Zofia Ryba wytrwale wprowadza³a nas „humanistów” w tajniki kolejnych deklinacji ³aciñskich, a odporniejszym na wiedzê przypomina³a, ¿e „Lingua latina pulchra est”. Zachwyca³o j¹ to co piêkne i wartoœciowe.Na dzisiejszym spotkaniu nie szczêdzi Szkole komplementów. Pani Teresa Gerula jak zawsze m³oda, z dusz¹ tancerki. Pani dyr. Janina
Jurasiñska jest tak rozchwytywana, ¿e nie mo¿e byæ mowy o „zagrzaniu” jednego miejsca. Zagl¹daj¹ do nas uczniowie; Marta Pilch,
Ola Kopczyk. Los kaza³ im zamieszkaæ dalej, ale ¿yj¹ nadal przesz³oœci¹ i teraŸniejszoœci¹ tej szko³y ( Ola stale zagl¹da na nasz¹
stronê internetow¹).
Jak tu z wszystkimi pogawêdziæ? Ma³gorzata Hadam,ks.Wies³aw Hus,Stanis³aw Najdecki, Maria Kruczek, Jankowska Zofia, Ma³gorzta Kucel, Henryka Mikoœ, Adam Chruszcz, Krzysiek Kêdzierski, Jola Kozubal, Renata Oszust i Darek B³otnicki, Andrzej G¹secki, Jurek Kêdzierski, Zenek Piejko i inni.To maturzyœci 1981.
Ich siê pamiêta, tych starszych siê zawsze podziwia³o, zapadli w
pamiêæ. W „Z³otej Ksiêdze Zjazdu 60-lecia” widniej¹ zapisane przez
nich te oto s³owa: „Na wszystko jest czas pod niebem...(-)¯ycie
sk³ada siê z ró¿nych chwil, jedn¹ z nich jest dzisiejszy Dzieñ Jubileuszu, który prze¿ywamy z g³êbokim wzruszeniem w atmosferze
kole¿eñskiej bliskoœci. Bogu, Profesorom i Wychowawcom niech
bêd¹ dziêki .” Basia Pilch, Anka Kêdzierska, Lucjan G³adysz, Leszek Iwañski zastanawiaj¹ siê g³oœno, jak to tak, ¿e inni nie pojawili siê, a tu tak weso³o. Anka Marsza³ek- „musi” obowi¹zkowo opo-

wiedzieæ biesiaduj¹cym z ni¹, jak radzi sobie z tym „strasznym”
œwiatem. Pytam j¹ o wspomnienia ze studiów; po liceum znalaz³yœmy siê na tej samej uczelni.Ju¿ wtedy poci¹ga³o j¹ dziennikarstwo; mia³a swój udzia³ w prowadzeniu radiowêz³a dla mieszkañców bursy.
Rozmowy, tañce, fotografie, wspomnienia. Monika Potoczna,
Ania Owsiana, Ania Huzarska -wróci³y tu ¿¹dne wspomnieñ, a w
pamiêci jeszcze wszystko œwie¿e, bo up³ynê³o zaledwie 10 lat od ich
matury. „A ja pamiêtam, jak..” itd. Tak by³o ju¿ do koñca balu. Blady œwit, „orkiestra gra, jeszcze tañcz¹ i drzwi s¹ otwarte ”Nie padaj¹
s³owa po¿egnania, raczej zapowiedŸ dalszego ci¹gu : „PrzyjdŸcie na
ognisko, na 11:00…”. I przyszli. Jest ch³odno, ale nastroje szampañskie. To ju¿ drugi dzieñ, niestety ostatni. Znowu fotografie. Pani
dyr. Janina Jurasiñska-„Nic siê pani profesor prawie nie zmieni³a
od tamtego zjazdu”- s³yszy komplementy. Rzeczywiœcie lat jej uby³o,
biega, jest weso³a, pozuje do fotografii, nawet na motocyklu. Wyedukowa³a wiele pokoleñ, które nie zapomn¹ jej pasji, kunsztu s³owa, wyrozumia³oœci.
Kapela podwórkowa Antoniego D¿u³y zachêca do pl¹sów, a na te
nie trzeba by³o d³ugo czekaæ.Weso³a atmosfera udziela siê wszystkim
bez wyj¹tku. Im bli¿ej do zakoñczenia imprezy, tym czêœciej s³ychaæ
g³osy :„Koniecznie zorganizujcie kolejny jubileusz ”, „przyjad¹ mo¿e
ci, którzy nie mogli dotrzeæ w tym roku”, „ju¿ my zadbamy o porz¹dn¹ reklamê ”.
Drodzy Absolwenci „..Ten czas jak rzeka, jak rzeka p³ynie, unosz¹c w przesz³oœæ tamte dni ”.Wspólne spotkanie pozwala wydobyæ ten czas z przesz³oœci.
Ewa Hadam
Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Dynowie

Mój zjazd
9 paŸdziernika - sobota
Budzê siê. Deszcz, deszcz za oknem. Mia³y byæ zdjêcia pochodu w jesiennym piêknym s³oñcu. S³oñce by³o jeszcze wczoraj. Na
tarasie przed szko³¹, stoimy wszyscy, dyrekcja niereaguj¹ca ju¿ na
s³owa i Kazik strasznie zmêczony z „odbitymi” od biegania podeszwami stóp. Dziœ deszcz. Krótki wyjazd do szko³y z kablami, ostatnie przygotowania Pocz¹tek …
Siedzê w stallach. Po prawej mam ca³y koœció³. Przybywa ludzi.
Wko³o organów dynowski chór, dyrygent Andrzej Kêdzierski coœ
t³umaczy, w chórze tak¿e nasi absolwenci, uœmiechaja siê, daj¹
znaki znajomym. Przybywa ci¹gle ludzi, wielu spóŸnia siê na mszê,
przyje¿d¿aj¹ do Dynowa z daleka.
Pieœñ. Wchodzi ks. biskup otoczony œwit¹ „naszych” ksiê¿y. Piêknie i z³ociœcie. Bêd¹ siê za nas modliæ, ¿ywych i tych co odeszli.Ksi¹dz
pra³at, nasz proboszcz krótko i piêknie otwiera uroczystoœæ. Radoœæ,
chwali nas - szko³ê, absolwentów, nauczycieli, dyrekcjê. Znowu s³owa o zmar³ych, przywo³uj¹ twarze niepozornego Jana Kucabiñskiego, skupionego Stanis³awa Górniaka i uœmiechniêtego Józefa Skubisza, kolegê zza œciany, przez 15 lat. Uczniów, Kamila Fedurka, Ewê
Krupê,Aniê GwóŸdŸ i Józka Dañczaka, innych.
Skupiam siê na fotografowaniu, nie chcê poddaæ siê chwili,
nastrojowi, ale to nieuniknione. Dwa - trzy razy zagapiam siê, zas³uchujê, wyszukujê znajome twarze. Nie mam ochoty myœleæ o
kompozycji, nastroju zdjêæ. Oj, te fotki nie bêd¹ udane.
Msza prosta, proste s³owa, piêkne, m¹dre, skrzy siê nawet dowcip. Siostra Paw³owska - piêknie œpiewa, profesorka Katarzyna K³y¿
czyta, obie skupione. Po chwili ze swojej stalli wysy³aj¹ mi uœmie-

chy, mam ich zdjêcia. Mimo œwiêta koœcielnego i odpustu w Hy¿nem jest z nami ks. biskup Adam Szal. Lubiê jego jasn¹ twarz i
subtelny m¹dry uœmiech. Czujê dumê z tych odwiedzin biskupa i
radoœæ z jego modlitwy w intencji naszej szko³y.
Idê przez koœció³, pstrykam, niestety prosto w oczy, niszczê nastrój. Szukam znajomych, pani Buczkowska, Wieœka Marsza³ek, pani
Szczutek, pani Rybowa - Hardulak z mê¿em Andrzejem, pani Wardziñska, nasza dyrektorka pani Maria Radoñ, tu¿ obok, pani dyrektor Jurasiñska, panowie Józef Kêdzierski, Adolf Kie³basa, Wojciech
Buczkowski, Mariusz Czaja, panie, Alicja Mikoœ, Ewa Czy¿owska Bigolas, klany - Gerulów, D¿u³ów, Jan Tucki, Stanis³aw Tymowicz,
Basia Bury - Faraœ, pan Stanis³aw Pêkala, Aleksander Stochmal, Józef Kêdzierski, jego córka Alina, pani B³otnicka, poczet sztandarowy ... . Byle nie ty³em do o³tarza, dociera do mnie. Tracê orientacjê,
gdzie i komu zrobi³em fotkê, za du¿o emocji, twarzy …
Absolwenci wyraŸnie wzruszeni, skupieni, modlitwa i œpiewy
silne, zdecydowane, ale nie krzykliwe, piêknie i za szybko.
Znowu deszcz, bardzo mocny. Wpadam w panikê, „zmoczê
sprzêt”. Pêdem do auta, inni te¿ tacy „m¹drzy”, auta kr¹¿¹, w tê i
we wtê, zbieraj¹ znajomych i nieznajomych, wszyscy przemokniêci. Sztandar szko³y, nasza duma - nowy, wyhaftowany z imieniem
Komisji Edukacji Narodowej brnie w strugach deszczu, wko³o niego najdzielniejsi, nieprzemakalni.
Ciep³o, jasno, czysto, nowo, przyjemnie, ciasno. Gwar jak na
du¿ej przerwie, znacznie wiêkszy. Swojski szkolny ba³agan. Powitania, poca³unki, zawo³ania i ci¹g³e poszukiwania swoich. Czy nie
widzia³ pan ...? Tak ju¿ bêd¹ siê poszukiwaæ od rana.
Nasi uczniowie uroczyœcie odziani spisuj¹ siê dzielnie, oprowadzaj¹, rozdziewaj¹ z mokrych p³aszczy, rozdaj¹ bloczki a nawet
handelek idzie im nieŸle. Nie wytrzymujê, ile sprzedaliœcie ksi¹¿ek ...”. Chcia³bym by jak najwiêcej ludzi je przeczyta³o, w koñcu
jestem wspó³autorem. Korytarz, pawilony, klasy, aula korytarz, pawilony ... Staram siê uchwyciæ atmosferê, przyk³adam wizjer, migawka i myœl poniewczasie, czy nastawy aby dobre? Znajomi, znajomi, znajomi i oni, niewielu, ale moi, Bogdan Kostur, rozeœmia-
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na Agnieszka D¿u³a, Aœka Kaniuczak, Ma³gosia Posadzka, Alka
Siekaniec i Ela Klaczak, inni, nastêpni. Andrzej Kosek po tylu latach, siwy króciusieñki zarost, gdzie jego czarna broda? 22 lata
temu zaczyna³em pracê pod przemo¿nym wp³ywem mojego kolegi Andrzeja.
Przyjemnie, tylko dlaczego wszyscy mi wmawiaj¹ ¿em przyty³?
Czy¿by ma³¿omka mia³a racjê?
„... poczet sztandarowy wyst¹p, wolno stygn¹ emocje. Do hymnu pañstwowego. Œpiewamy, dreszczyk kr¹¿y po plecach, starsi
absolwenci prostuj¹ siê, m³odniej¹, Ci to potrafi¹ staæ „przy hymnie”! Poczet wst¹p...
... S³owa, s³owa, s³owa, wszystkie piêkne i wszystkie ciekawe. Niektórzy ch³on¹ ka¿d¹ myœl, uspokajaj¹ rozgadanych przyjació³. A ...
na korytarzu przed aul¹ radoœci co niemiara, szumi jak w ulu. Tak
naprawdê uspokoj¹ siê na dobre w czasie czêœci artystycznej. „Jak tu
wytrzymaæ w ciszy” - t³umaczy siê siwy za¿ywczy jegomoœæ, „ gdy spotyka siê pierwsz¹ mi³oœæ po 40 latach”. No pewnie jak tu wytrzymaæ,
uœmiecham siê, zbiegam na parter, ludzie przed ekranem w holu,
w pawilonach, klasach i na ca³ym tarasie, ciesz¹ siê sob¹.
Niektórzy pal¹ papierosy – zgroza! Fotografujê, grupka, grupka, grupka. Po chwili prosz¹ mnie - „tu, tu, jeszcze nam i nam,
proszê zamieœciæ w internecie”! „Bêd¹, bêd¹”. Szybkie notatki,
www.lo.dynow. „tak, tak bez kreski nad ...ow”. Wbiegam do auli,
coœ przegapi³em, trudno. Piêknie mówi nasz pan starosta Stanis³aw O¿óg, pani wizytator Janina Wojtowska, nasza dyrekcja, pan
Sza³ajda, pani Jurasiñska i inni.
...Polonez - kolorowo, dostojnie. „Dwadzieœcia jeden studniówek plus w³asna” - znowu wspomnienia i twarze, krótko. Fotki raz,
dwa, trzy, nie ma miejsca dla takich jak ja. Kamery, inni te¿ pstrykaj¹, sprzêt nag³aœniaj¹cy, mikrofony, próbujê ze schodków, ze
sceny, z lewej ...
Uœmiechy, du¿o uœmiechów, delikatne uniesione sylwetki, twarze skupione, jakaœ piêkna absolwentka skinê³a rêk¹ w moj¹ stronê – to ¿ona.
S³owo. Weso³o, œmiejê siê, widzê po twarzach, ¿e kojarz¹ natychmiast. Jakiœ uczeñ z obs³ugi zjazdu mruczy pod nosem do
kolegi – „zaskoczyli”. „Dobrze” myœlê, cieszy mnie myœl, ¿e m³odzi
znaleŸli wspólny jêzyk z trudn¹ przecie¿, wymagaj¹c¹ i doœwiadczon¹ widowni¹.
Ludowy - jak wielu z Was absolwenci tañczy³o w tym zespole?
Ile to „sk³adów”? Za mojej pamiêci szeœæ-siedem. Niektóre piosenki te same co 20 lat temu.
S³owo – radoœæ, walc – uœmiechy. Nasze uczennice œliczne ,wyraŸnie podobaj¹ siê „starszym panom” – to zapowiedŸ balu. Koniec, oklaski. Podoba³o siê, œwietnie, bardzo uradowani i ukontentowani; pani wizytator i starosta. Koñcowe komunikaty zapowiadaj¹ wspania³y chaos, coœ dla nas, spotkania, ci¹g spotkañ, ludzie nie mog¹ siê sob¹ nacieszyæ.
Kolejna grupa idzie odwiedziæ pani¹ profesor Annê Warcho³,
któr¹ choroba na zawsze przyku³a do ³ó¿ka. Odwiedzaj¹cych by³o
ponad trzydziestu przychodzili od godziny 13 do 23. Przysz³y tak¿e profesorki kole¿anki, Teresa Gerula i Zofia Ryba a Fredzia Sura
nocowa³a u swoje ulubionej profesorki. Nasza Hania ca³¹ noc s³ucha³a muzyki. Ju¿ po kilku dniach mówi³a, ¿e czu³a wspania³¹ atmosferê zabawy. Pewnie wszystko widzia³a ...
Rzepka, Rzepka, Krzychu, jest ksi¹dz Krzysztof Rzepka najweselszy z naszych by³ych katechetów, przysz³a gwiazda dziennikarstwa
polskiego. Rozeœmiany, gadamy jeden przez drugiego, spotykamy
go ponownie póŸnym wieczorem by omówiæ „sprawy nasze polskie”.
Jedni id¹ na obiad, inni rozmawiaj¹, jeszcze inni odwiedzaj¹
cmentarz i stare liceum, gdzieœ oko³o pi¹tej po po³udniu cichnie.
Trzeba dokarmiæ i dopoiæ zapracowanych od rana uczniów i dy¿urnych nauczycieli. Biegniemy do kuchni, zabieramy soki, coœ
do jedzenia, jest gor¹ca kawa. Kazimierz ¯ak z ekipami uczniów
ustawia sto³y w podkowy, krzes³a, du¿o krzese³, biegiem, za dwie
godziny bal na ponad 400 osób.
Obiad w Gieesie smaczny i owszem po¿ywny, obfity. Gra kapela
ludowa, weso³o gwarnie. Czy wypada tak rozrabiaæ przy jedzeniu?
Wieczorem w szkole siedzimy w dziewiêciu salach, szybko uczê
siê geografii miejsc, „gdzie s¹ moi uczniowie?” S¹ liczni, chocia¿
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nie tak jak starsze roczniki. Jakie tam starsze od razu wziêli siê do
zabawy, œpiew, gwar, nawo³ywanie , dostawiaj¹ stoliki, co oni tam
pij¹ ??? Chcia³o by siê spytaæ tak z nawyku.
Potem, to siê œmia³em, œmia³em, œmia³em. Tañczy³em z pewn¹
absolwentka, która w tym dniu nie by³a moj¹ ¿on¹ i partnerk¹ lecz
jak podkreœla³a z godnoœci¹ „uczestniczk¹ zjazdu kole¿eñskiego”.
Melodie dobrane ze znawstwem, wszyscy œpiewamy w tañcu, ko³a,
korowody, wyg³upy, tañce solo , „z podtekstem”, przytulane „nawiedzone”, wariackie podrygi. Œmiech, œmiech i cudowna atmosfera
nocy, nocy jakich ma³o, spêdzonej w gronie tylu przyjació³.
„Fabula non longa est”
“Godzina pi¹ta, minut czterdzieœci. ...” wyruszyliœmy do domu
po sen. „A jak siê rozchodzili to ...”
Telefony od rana, towarzystwo upewnia siê czy aby na pewno i
czy aby nikt nie zapomnia³ i nie zaspa³.

10 paŸdziernika - Niedziela
Okolice „Baru pod K³osem”
Gra kapela. Ta joj, ta co oni tu tak œliczni grajo, to¿ to lwowski
kawa³ki – „Straszny widuwisku” , „Pryszcz” Mañki weselisku...”.
Pyszne podp³omyki ze smalcem, ze skwarkami, kie³baski, bigos,
jest nas 21, potem 28, przy d³ugim stole, goœcina. Wko³o inni,
same znajome twarze, z koœcio³a, z uroczystoœci, z balu. „Dzieñ
dobry, dzieñ dobry, czeœæ i czo³em, witaj, czeœæ, chodŸ do nas”,
„nie Wy chodŸcie do nas”.
P³on¹ ogniska, coraz wiêcej ludzi, jedni przyje¿d¿aj¹ na godzinê,
dwie, ale siedz¹ i piêæ godzin, inni zagl¹daj¹ i zaskoczeni iloœci¹
goœci i dobr¹ zabaw¹ natychmiast przystaj¹ do tej czy innej grupy.
Nie powiem, stó³ mieliœmy „zastawiony” i po bohatersku
skonsumowaliœmy wszystko. Jak tu uwierzyæ, ¿e „dyrekcja” choruje
od lat na krêgos³up, jak tak wywija z Jaœkiem D¿u³¹, a nasza pani
Jurasiñska!!! Niewiarygodne .
Tañczymy Zorbê, lekko, mimo lat i kilogramów. Dwaj dzielni
motocykliœci bracia Kêdzierscy, Jacek i Ryszard, odziani we wspania³e
czarne skóry i obok ich potê¿nych maszyn grupka kobiet, zawsze
krêci³y siê przy u³anach. Kiedyœ muszê sobie sprawiæ taki motocykl.
Po siedemnastej opuszczamy œwietn¹ zabawê i jedziemy do
pa³acu w Nozdrzcu. Tam najstarszy rocznik spotyka siê w sali balowej.
Trzy godziny cudownej gawêdy, œmiechu, przekomarzania. Ale oni
maj¹ si³y niespo¿yte i charaktery niespotykane! Czaruj¹ce panie,
szarmanccy panowie, inny œwiat. Zmieniam barwê g³osu, dobieram
pieczo³owicie s³owa, przy nich nie wypada byæ codziennym. Trzy
godziny a tyle nauki wynios³em. Pozostajemy pod wra¿eniem. Wraz
z grupk¹ m³odszych absolwentów dziêkujemy pañstwu El¿biecie i
Józefowi Kêdzierskim za zaproszenie i goœcinê.
Jeszcze zamiast spaæ opowiadamy sobie wra¿enia, by lepiej
spamiêtaæ to co i tak ulotne i nie do powtórzenia.
„Ja tam by³em, miód i wino pi³em
a co widzia³em to pañstwu opowiedzia³em”.
Mariusz Choma
Nauczyciel historii i geografii
22 rok w dynowskim Liceum
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Zjazd z okazji 60-lecia LO w Dynowie

Z absolwentów rocznika 1974 przyby³o 10 osób. Z niektórymi nie widzia³em
siê od zdania matury, a wiêc ju¿ 30 lat! I co mogê stwierdziæ ? Dziewczyny wci¹¿
m³ode i piêkne, a mo¿e nawet piêkniejsze ni¿ kiedyœ! Z ch³opakami te¿ dobrze
choæ w³osów jakby trochê mniej... Ale wszystkich pozna³bym na koñcu œwiata, zw³aszcza Józia Chuchlê, który wci¹¿ wygl¹da tak, jak gdyby dopiero co wyszed³ ze szko³y.
Wspominaliœmy dawne czasy, œmiechu by³o co niemiara, chwaliliœmy siê osi¹gniêciami, dzieæmi... A wieczorem – zabawa i tañce! Niech ¿a³uj¹ Ci, których nie by³o!
Wiem, ¿e do niektórych nie dotar³y zaproszenia... Najbardziej jednak ubolewam
nad nieobecnoœci¹ moich kolegów Staszka Potocznego i Marka Koby, zwanego
Antkiem. Mo¿e nie ogolilibyœmy siê do ³ysa jak w drugiej klasie, 8 marca na Dzieñ
Kobiet (przy okazji pozdrawiam Pani¹ Dyrektor Krasiczyñsk¹, nasz¹ wychowawczyniê Pani¹ Aniê Warcha³ i Pani¹ prof. Jurasiñsk¹, na której lekcji zadebiutowaliœmy
w nowych fryzurach – albo raczej bez nich...), ale na
pewno by³oby jeszcze weselej! Mi³o by³o te¿ spotkaæ
kole¿anki i kolegów z innych roczników, a przede
wszystkim naszych profesorów – jak zawsze uœmiechniêtych, serdecznych i pamiêtaj¹cych nas. Mimo, ¿e
by³o nas tak ma³o, zabawa by³a przednia i d³ugo jeszcze bêdziemy wspominaæ nasze spotkanie. Mam nadziejê, ¿e ju¿ w wiêkszym gronie œwiêtowaæ bêdziemy

kolejne jubileusze. Na zakoñczenie powtórzê za Józiem Chuchl¹: Do zobaczenia za mniej ni¿ 10 lat !!!
Uczestnicy: Ela Kaniuczak, Ewa Chrobak, Józio Chuchla, Madzia Go³¹b,
Adam Ryba, Lucia Szczutek, Jerzy B³otnicki, Marysia Gierula, Ania Stochmal,
Gosia Twardak.
Adam R.

Zjazd 60-lecia Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Dynowie uœwietnili swoj¹ obecnoœci¹:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Przedstawiciel Urzêdu Marsza³kowskiego w Rzeszowie z-ca
dyrektora departamentu geodezji, transportu i gospodarki
mieniem, radny Powiatu Rzeszowskiego – p. Jan Lech
Przedstawiciel Urzêdu Wojewody Rzeszowskiego i Podkarpackiego Kuratora Oœwiaty – Starszy wizytator – p. Janina Wojtowska
Starosta Rzeszowski – p. Stanis³aw O¿óg
Wicestarosta Rzeszowski – p. Marek Sitarz
Samorz¹dowcy Dynowszczyzny z Przewodnicz¹cym Rady Miasta na czele – p. Zygmuntem Frañczakiem
Burmistrz Miasta Dynowa – p. Anna Kowalska
Naczelnik Wydzia³u Spraw Spo³ecznych i Obywatelskich w
Powiecie Rzeszowskim – p. Adam Kozak
Dyrektor Wydzia³u Edukacji Miasta Rzeszowa, radny Powiatu
Rzeszowskiego – p. Stanis³aw Sienko
Dyrektor Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Dynowie – p. Stanis³aw Tymowicz
Wicedyrektor Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Dynowie – p.
Halina Cygan
Dyrektor Zespo³u Szkó³ w Dynowie – p. Tadeusz Œwiês
Wicedyrektor Zespo³u Szkó³ – p. Lucyna Wandas
Radni Powiatu Rzeszowskiego – p. Aleksander Stochmal i p.
Jan Sieñko

14. Inspektor d.s. inwestycji w Powiecie Rzeszowskim – p. Józefa
Kuc
15. Dyrektor firmy „Watex” – p. Maciej Bomba
Dyrektorzy Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Dynowie
1. p. Janina Jurasiñska
2. p. Bronis³aw Mikulec
Nauczyciele:
1. p. Zofia Ryba
2. p. Teresa Gerula
3. p. W³adys³aw Pankiewicz
4. p. Józef Drabik
5. p. Andrzej Kosek
6. ks. Krzysztof Rzepka
Goœæ Honorowy
p. Wojciech Œwierczkowski – syn p. Agnieszki Œwierczkowskiej –
za³o¿ycielki szko³y.

Dziêkujemy!

Zjazd z okazji 60-lecia LO w Dynowie

Dyrektor Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie
sk³ada szczególne podziêkowania

Panu Stanis³awowi O¿ogowi
– Staroœcie Rzeszowskiemu,
Radzie Powiatu i Zarz¹dowi
za podjête decyzje
zwi¹zane z remontem obiektu. Dziêki Pañstwu w Szkole zosta³o
wykonanych bardzo wiele prac, tak koniecznych, aby zajaœnia³a Ona
pe³nym blaskiem w dniu swojego Jubileuszu – 60 rocznicy powstania oraz Œwiêta nadania Jej imienia Komisji Edukacji Narodowej.

Dyrektor Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie
serdecznie dziêkuje
Cz³onkom Komitetu Organizacyjnego
Panu Przewodnicz¹cemu Andrzejowi Stankiewiczowi
wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji,
obs³ugi oraz uczniom
za perfekcyjne wywi¹zanie siê ze swoich obowi¹zków zwi¹zanych
z przygotowaniem Jubileuszowego Zjazdu Absolwentów w 60
rocznicê utworzenia Szko³y.

Stalowa Wola, dnia 20.10.2004 r.
Szanowana Pani Dyrektor mgr Maria Radoñ
Szanowny Pan dr Andrzej Stankiewicz
W imieniu absolwentów Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Dynowie z roku 1964 wyra¿am serdeczne gratulacje i podziêkowania za zorganizowany jubileusz 60-lecia szko³y, który dla nas stanowi³ równie¿ 40 rocznicê zdania egzaminu dojrza³oœci.
Oprawa artystyczna imprezy w wykonaniu uczniów szko³y a
tak¿e kapel muzycznych by³a wielkim kunsztem pracy opiekunów
– wychowawców, którzy przygotowali ich prezentacjê na poziomie profesjonalnym.
Dziêkujemy Wam za trud w³o¿ony w organizacjê imprezy, która
na d³ugo pozostanie w naszej pamiêci.
Z wyrazami szacunku
i z upowa¿nienia rocznika 1964
W³adys³aw Stochmal
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Dyrektor Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie
oraz Komitet Organizacyjny
Jubileuszowego Zjazdu Absolwentów
z okazji 60-lecia Szko³y

serdecznie dziêkuj¹
wszystkim Instytucjom
i Osobom Prywatnym,
którzy udzielili Szkole wsparcia,
byli Jej ¿yczliwi i pomocni przed Zjazdem,
w czasie Jego trwania
i po zakoñczeniu uroczystoœci.
Na szczególne podziêkowania zas³uguj¹:
1. Urz¹d Miasta w Dynowie
2. Urz¹d Gminy w Dynowie
3. Urz¹d Gminy w Dubiecku
4. Bank Spó³dzielczy w Dynowie
5. Gospodarka Komunalna w Dynowie
6. Gminna Spó³dzielnia „SCh” w Dynowie
7. Miejski Oœrodek Kultury i Rekreacji w Dynowie
8. Spó³dzielnia Inwalidów w Dynowie
9. Zespó³ Szkó³ w Dynowie
10. Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Dynowie
11. p. Bogus³awa Hadam
12. p. Maria Miœniakiewicz
13. p. Wac³aw Drelinkiewicz
14. p. Mariusz Czaja
15. p. Józef Sówka
16. Rada Rodziców przy Liceum Ogólnokszta³c¹cym
w Dynowie
17. Orkiestra Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Dynowie
18. Chór pod kierownictwem p. Andrzeja Kêdzierskiego
19. Zespo³y: Bachórzanie, Dynowianie i Kapela Podworkowa p. Antoniego D¿u³y

Rozwi¹zanie
KRZY¯ÓWKI ZJAZDOWEJ
Poziomo: 3) Tulig³owicz 6) Wo³cyrz 8) klasówka 12) Telega 13) Warcha³ 15) apel 16) San 18) D¹browski 20) Jurasiñska 22) ¯ak 23)
Moysa 24) film 27) Radoñ 28) Mikrus 29) Kosek 31) wa³koñ 32) bal 34) Rajchel 35) Ryba 36) Œmietana
Pionowo: 1) oœwiata 2) Bury 4) chór 5) komers 7) zjazd 8) Kucabiñski 9) Krasiczyñska 10) Fermstal 11) festiwale 14) ³awka 17) nauka 19)
Bator 20) Jarosz 21) kadra 23) Moskwa 25) internat 26) Mikulec 30) Horyniec 31) Wolañska 32) B³otnicki 33) Mantys

Rozwi¹zanie: NIECH OD¯YJ¥ WSPOMNIENIA

Kogo autor mia³ na myœli?
Bohaterami fraszek byli: Maciej Jurasiñski, Jerzy Warcha³, Mariusz Choma, Ewa Hadam, Jacek Bator, Janina Jurasiñska, Zbigniew
Tesznar, W³adys³aw Pankiewicz, Maria Radoñ, Kazimierz ¯ak.

