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„Młodość mistrzu jest rzeźbiarką, 

Co wykiwa żywot cały: 

Choć przeminie sama szparko, 

Cios jej dłuta wiecznotrwały” 

  

Z. Krasiński „Do Kajetana Koźmiana” 

   

List laudacyjny na 100-lecie szkoły 
  

 Widząc werwę kolegów trudno uwierzyć, że w murach szkoły spotkaliśmy się po raz pierwszy 

przed 59 laty! Mniej więcej pośrodku między pamiętnymi historycznymi wydarzeniami tj. 

październikiem 1956 i marcem 1968 r. Dzisiaj w roku 2021 naszej „alma mater” w starej 

postaci już nie ma. Pamięć o niej trwa jednak w nas, w tysiącach jej byłych uczniów, których 

wychowała na porządnych obywateli i znakomitych fachowców. Pozostała też satysfakcja, bo 

rzetelnie pracowaliśmy dla chwały naszego Technikum Elektrycznego.  

Po egzaminach wstępnych w 1962 roku rozpoczęliśmy edukację w męskiej klasie Ib. Był 

to czas beztroski, radosny i wesoły. Nie stawialiśmy sobie pytań o przeszłość, teraźniejszość 

i przyszłość, co jest warunkiem rozumienia świata. Pytania te pojawiły się wraz ze zdobywaną 

wiedzą i postępującym z latami dojrzewaniem. Dowiadywaliśmy się o tym, co działo się 

w naszym kraju i poza nim: o działalności Klubu Krzywego Koła, o locie Walentyny 

Tiereszkowej, o śmierci J. F. Kennedy’ego, o wojnie w Wietnamie, o liście 34, skazaniu 

Wańkowicza, o orędziu biskupów polskich itd. 

Pamiętamy onieśmielenie dostojnymi murami Akademii Zamojskiej, w których 

znajdowało się nasze Technikum. Unosił się tam duch Wielkiego Kanclerza i rektora Szymona 

Szymonowica. Duch historii otaczał nas w Zamościu zewsząd. Idąc się kąpać nad zalew 

mijaliśmy Rotundę – miejsce kaźni Polaków podczas ostatniej wojny, w drodze do szkoły 

przechodziło się obok Kazamatów, miejsca uwięzienia i męczarni Waleriana Łukasińskiego, 

którego oblicze patrzyło na nas z Bramy Lwowskiej. Wychodząc ze szkoły do parku mijaliśmy 

Bramę Lubelską, którą hetman Zamoyski kazał zamurować po przewiezieniu przez nią 

arcyksięcia Maksymiliana, pobitego przezeń pod Byczyną. 

Wreszcie nasz region - Zamojszczyzna i Roztocze _ region piękny i malowniczy był 

miejscem walk powstańczych i partyzanckich o Polskę. Znaliśmy wielu uczestników tych walk. 

Byli to prawdziwi bohaterowie, ludzie cisi, skromni i nieznani (niekiedy z konieczności, bo nie 

mogli się ujawnić) – a jednocześnie o wiele więksi od bohaterów późniejszych czasów. 

Szkoła, miasto i region stanowiły nierozdzielną jedność. Obcowaliśmy, więc, na co dzień 

z historią nie zdając sobie wówczas z tego sprawy. Z tego połączenia spływała na nas jakaś 

aura, która nas ogarniała, wsączała w nasze serca patriotyzm i odpowiedzialność za Ojczyznę, 

czyniła nas lepszymi. 

Samo położenie naszej szkoły i najbliższe sąsiedztwo miało ogromny i niezatarty wpływ 

na nasze postawy. Było to sąsiedztwo kościoła Św. Katarzyny, ZOO i Parku Miejskiego. Do 

kościoła udawaliśmy się przed lekcjami codziennie, najczęściej w obliczu strachu przed 

klasówką lub pytaniem i pokrzepieni na duchu mogliśmy dać odpór temu, wówczas naszemu 

największemu niebezpieczeństwu. ZOO było bardzo przyjemnym sąsiedztwem, zwłaszcza, gdy 

zaczynały ryczeć osły, które miały wybieg naprzeciw naszych okien. Do tej pory nie 

wiedzieliśmy, że to właśnie osły ryczą najgłośniej i najbardziej przejmująco ze wszystkich 
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zwierząt, do tego stopnia, że nieraz uniemożliwiały słuchanie wykładu. (Niektórzy z nas 

wprawiali się w oślim ryczeniu i dochodzili do takiego stopnia doskonałości, że ryczeli lepiej 

od osłów!)  

Park był bardzo atrakcyjnym i przyjemnym miejscem zwłaszcza na wiosnę. Chodziliśmy 

tam na spacery, na spotkania z dziewczynami, a także, – choć wstyd o tym wspominać – na 

wagary, za które zwykle musieliśmy w jakiś sposób odpokutować.  

Naukę w Technikum wspominamy z wielkim sentymentem, gdyż był to dla nas uczniów 

przecież czas inicjacji. Był to czas dorastania, a więc kształtowania charakterów, weszliśmy do 

szkoły chłopcami a wyszliśmy mężczyznami (jakkolwiek dumnie by to brzmiało), czas 

pierwszych miłości, czas pierwszych kieliszków, czas pierwszego golenia... Wspominamy ten 

okres dobrze, chociaż były to czasy siermiężnego socjalizmu Gomułki. Byliśmy dla siebie 

dobrymi kolegami lub przyjaciółmi i tak zostało do dziś. Mieliśmy, a przynajmniej niektórzy 

z nas, szczery i wcale nieudawany pociąg do wiedzy. Jeden z kolegów z Krasnobrodu w zimie, 

gdy zawiało drogi, na piechotę przyszedł do Zamościa do Szkoły.  

Po pięciu latach zdobywania wiedzy, w maju 1967 stanęliśmy na naszym ostatnim 

szkolnym apelu przed maturami. Byliśmy z tego nadzwyczaj dumni: młodsze klasy patrzyły na 

nas z podziwem i zazdrością. Nie zdawaliśmy sobie wówczas sprawy, że coś ważnego w naszym 

życiu się skończyło. 

Po tylu latach budzi się refleksja, że grono nauczycielskie musiało się z nami wiele 

napracować, aby wyprowadzić nas „na ludzi”. Pedagodzy zrobili wszystko, by wpoić nam 

odpowiedzialność, poczucie obowiązku i patriotyzm, no i przede wszystkim wiedzę, która często 

z trudem przenikała do głów. Była to w niektórych przypadkach naprawdę syzyfowa praca, 

jednakże ukończona pozytywnie tylko dzięki determinacji jednej i drugiej strony. Jest 

niewątpliwą i oczywistą zasługą Wychowawców i Pedagogów naszej Szkoły, że z sympatią 

wspominamy tamte czasy. Oni wraz z historią uformowali naszą przyszłość. Wielu z nich to 

postacie wyraźne i charakterystyczne, o czym świadczą pamiętane i chętnie opowiadane różne 

historyjki.  

Wśród pedagogów wyróżnia się szczególnie Prof. Wanda Ważna, w roku 1962 

młodziutka i niewiele od nas starsza wychowawczyni klasy B – wielka miłośniczka literatury 

i estetka. Kobieta skromna i posiadająca wiele wdzięku. Uczyła nas — oprócz poprawnego 

mówienia i pisania — szczególnego rozumienia literatury. To dzięki Jej wysiłkom 

zrozumieliśmy, co znaczy patrzeć sercem, że słowa mogą być piękne, że słowa koją ból, ale też 

można nimi ranić. Przez pięć lat opowiadała nam o kolejnych okresach literatury i przybliżała 

wielkie postacie literatury polskiej przede wszystkim poprzez ich twórczość. Jakże pięknie na 

lekcjach języka polskiego czytała fragmenty z dzieł naszych romantyków. Przemycała w nich 

wartości ponadczasowe, niepopularne w tamtych latach. Jakże ważną to było przeciwwagą dla 

wszechpanującej propagandy! Wymagała wiele, bo, na wiele było nas stać. Stanowczo żądała 

szacunku dla dorosłych, wykonywania obowiązków i dotrzymania danego słowa. Na lekcjach 

„wychowawczych” ganiła nas za improwizowanie, bylejakość, powierzchowność i łatwiznę. 

Była przy tym bardzo konsekwentna. W oparciu o proste kategorie dobra i zła, prawdy 

i nieprawdy wpajała nam - wtedy nastolatkom - podstawowe idee humanistyczne i normy 

społeczne. Wielu z nas podkochiwało się w Niej.... 

W uformowaniu naszych postaw i duchowości ma swój udział ks. Maliński. Lekcje 

z religii odbywały się poza szkołą. Salka katechetyczna przy kolegiacie dawała klimat 

bezpiecznej oazy. Ksiądz uczył rozpoznawania wartości, tu prowadziliśmy dyskusje o sensie 

ludzkiego działania, o panowaniu nad sobą i kształtowaniu samego siebie. Zwykły dzień nauki 

w szkole każdy z nas rozpoczynał modlitwą w położonym obok szkoły kościele św. Katarzyny... 
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Profesor Bojar, nauczyciel WF, poprzez sport uczył nas współżycia i pracy w zespole, 

kierowania własnym postępowaniem i przyjmowania odpowiedzialności za siebie. 

Nietuzinkową Jego zasługą było przekazywanie w trudnych czasach PRL wartości programowo 

pomijanych na lekcjach historii m.in. poprzez naukę i śpiew piosenek a okresu niepodległej 

Polski jak np.: Pierwsza Brygada, Przybyli ułani pod okienko, Jak to na wojence, i wielu innych. 

Wpajał nam też zasadę wierności swoim przekonaniom. Lekcja wf rozpoczynała się od 

Ojczyzny... Rozbudzanie w nas patriotyzmu było szczególnie cenne w tamtym okresie, kiedy to 

nauka historii kończyła się praktycznie na Rewolucji Październikowej i I wojnie światowej, 

a następnie była już Polska Ludowa – dwudziestolecie międzywojenne zginęło gdzieś po drodze. 

Trudno było wyobrazić sobie inne zajęcie dla Prof. Józefa Rączki posiadającego 

szczególny dar miłości, miłości do matematyki. Mówiąc krótko: genialny w swojej profesji 

nauczyciel. Zawsze starał się unikać monotonii i poprzez ciekawe, chociaż często niełatwe 

zadania udawało Mu się być atrakcyjnym dla uczniów. To pod Jego intelektualnym 

kierownictwem uczyliśmy się porządku myślowego, logiki, a także uporu przy rozwiązywaniu 

skomplikowanych zadań. Wdrażał w życie ciekawe zasady wychowawcze typu:, kto pali nie 

może umieć matematyki... 

Pani Prof. Podobińska – dyrektor szkoły, kobieta wszechstronnej wiedzy. Z olbrzymim 

doświadczeniem życiowym, z niewątpliwym talentem oratorskim, o czym mogliśmy się 

przekonać najbardziej przy okazji akademii z okazji rozpoczęcia lub zakończenia roku 

szkolnego. Nam – wychowanych na przemówieniach Gomułki dukanych z kartek – wydawało 

się czymś zgoła niemożliwym, że ktoś mógł długo, ciekawie i bez powtórzeń mówić płynnie 

z pamięci. 

Pan inż. Mirek uczył nas podstaw elektrotechniki. Jego wykłady były zawsze jasne 

i zrozumiałe. Miał wielki talent wytłumaczyć ten niewątpliwie trudny przedmiot w sposób 

przystępny - co się później w przyszłej pracy lub dalszej nauce przydawało. Nie szczędził też 

swojego czasu, aby pomagać nam np. w pisaniu prac dyplomowych w tym również 

prowadzonych przez innych nauczycieli. Dzielił się z nami szczodrze swoim życiowym 

i zawodowym doświadczeniem.  

Dzisiaj gdy spoglądamy na ten czas postrzegamy lata młodzieńcze jako najbardziej 

szczęśliwe w naszym życiu: wszystko było ukształtowane, trwałe i niezmienne – tak nam się 

wówczas wydawało. Każdy z nas miał ostoję w domu rodzinnym i szkole, życie było bezpieczne. 

Dlatego każdy z nas z rozrzewnieniem wraca pamięcią w tamte lata, bo przecież w życiu 

każdego człowieka to, co się stało - trwa w nim. Istnieje to, co się już przeżyło, a im było 

dawniej, tym jest piękniejsze.  

Minęło wiele lat od naszego wyjścia ze szkoły, mimo że obracaliśmy się pomiędzy ludźmi 

w różnych stronach Polski, rzadko zdarzało się nam zetknąć z kimś, kto byłby tak jak my 

DUMNY ZE SWEJ SZKOŁY, miasta i regionu. 

 

Uczniowie Technikum Elektrycznego klasy B z lat 1962-1967 
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„Szkołę wspomina się dzięki ludziom, a nie dzięki pomieszczeniom”. 

Wywiad z Prezydentem Miasta Zamość  

Panem Andrzejem Wnukiem 

 

Andrzej Wnuk, źródło: zamosc.pl 

Kamil Szuwarski: Co zadecydowało kiedyś o wyborze przez Pana naszej szkoły - Elektryka?  

Pan Andrzej Wnuk: Dwie rzeczy. Na początku lat dziewięćdziesiątych popularnym było, że 

młody chłopak miał zawód. Chciałem mieć zawód a liceum ogólnokształcące go nie dawało. 

Nie było wtedy zbyt wielu liceów profilowanych, gdzie można było uzyskać jakieś 

umiejętności. Drugi powód był taki, że jeden z moich ówczesnych przyjaciół szkolnych miał 

niesamowite zdolności plastyczne. Nie mógł zdawać do Plastyka, ponieważ był na wymianie 

zagranicznej i zdecydował, że będzie startował do Elektryka. Zdecydowałem, że będę mu 

towarzyszył. Nie są to wzniosłe powody, ale tak było.  

Kamil Szuwarski : Jaki Pan wybrał zawód?  

Pan Andrzej Wnuk: Elektrotechnika.  

Wojtek Zgliniecki: Podobał się Panu ten zawód?  

Pan Andrzej Wnuk: Pewnie! Gdy miałem piętnaście czy szesnaście lat największą rozrywką 

dla mnie było rozebrać telewizor. Rozbieraliśmy różnego rodzaju sprzęty elektryczne, 

elektroniczne. Chodziłem do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zamościu. Tam w podziemiach, 

gdzie w tej chwili są szatnie, były kiedyś pracownie techniczne. Pracownię miał tam młody 

nauczyciel, nazywał się Stanisław Król, który uczył wtedy zajęć praktyczno-technicznych. 

Pan Stanisław Król miał dostęp do kantorka gdzie były różnego rodzaju urządzenia 

elektryczne, przeznaczone do nauki ZPT, na przykład: magnetofon szpulowy, telewizory. 

Myśmy je, jako młodzi chłopcy, rozbierali. Były to dosyć ciekawe zajęcia. Jeden lubił 

majsterkować, czyli robić jakieś rzeczy z drewna czy metalu. Drugi lubił bawić się 

elektroniką. Ja zaliczałem się do tych drugich.  
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Kamil Szuwarski: Jak Pan ocenia czy to był trudny zawód?  

Pan Andrzej Wnuk: Pierwsza klasa mnie przeraziła. Mieliśmy podstawy elektrotechniki z panią 

Danutą Buczko i w pierwszym półroczu było bardzo dużo dwój. Wiele osób miało obawy 

czy zda, przejdzie do następnej klasy i kilka takich, za przeproszeniem „pał”, się zdarzyło. 

Zwłaszcza, że wielu z nas było trochę rozrabiających, więc nie przykładaliśmy się do nauki. 

Na szczęście udało mi się tę pierwszą klasę przejść.  

Wojtek Zglinecki: Czy pracował Pan w zawodzie?  

Pan Andrzej Wnuk: Nie, nigdy nie pracowałem w zawodzie elektryka. Oczywiście zdałem 

maturę oraz egzamin zawodowy. Pamiętam nawet pracę, którą wykonywałem: „Odłączniki 

wysokiego napięcia” u pana profesora Antoniego Wrotniaka. Pomimo, że nie pracowałem 

w zawodzie, to bardzo przydały mi się te umiejętności. Dwanaście lat temu budowałem dom. 

Wynająłem takich elektryków, którzy tak mi połączyli kable, że jak przyjechali panowie 

z zakładu energetycznego i podpięli nas do sieci, to w połowie Sitańca nie było prądu. 

Poświęciłem cały weekend, żeby to naprawić, musiałem rozplątywać puszki i na nowo je 

łączyć.  

Kamil Szuwarski: Jak Pan wspomina okres nauki?  

Pan Andrzej Wnuk: To był wesoły czas. Chyba najlepszy czas w życiu. Wtedy były 

bezinteresowne przyjaźnie. Mieliśmy naprawdę dobry kontakt z profesorami. Był pan 

profesor Andrzej Rak, który całą wiedzę miał w głowie. Nigdy się nie zdarzyło, żeby pan 

profesor Rak przyszedł na lekcje z jakimkolwiek podręcznikiem. To było dla nas 

niesamowite, że można było go zapytać na przykład o reaktor jądrowy i potrafił nam 

opowiedzieć o całym procesie pozyskiwania energii z reaktora jądrowego. Nie ukrywam, że 

często zadawaliśmy takie pytania po to, żeby ominąć, co nieprzyjemne. Edmund Niziurski, 

w którejś z książek mówił, że to „wąż”. Puszczaliśmy takiego „węża”, żeby profesor mówił 

o czymś innym, a nie przepytywał nas czy sprawdzał zeszyty.  
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Wojtek Zglinecki: Czy miał Pan swoich ulubionych nauczycieli?  

Pan Andrzej Wnuk: Tak. To byli nauczyciele głównie przedmiotów zawodowych: profesor Rak, 

profesor Wrotniak, profesor Seredziuk czy też profesor Kozieł, który uczył nas na 

warsztatach. Lgnęliśmy do facetów w tych męskich zawodach. Miałem też bardzo fajną 

polonistkę panią Jadwigę Chwalebę, którą bardzo lubiłem. Ona jako jedyna chyba w szkole 

wiedziała, że pracuję w gazecie, bo w piątej klasie miałem pół etatu w „Kronice Tygodnia”. 

Traktowała mnie trochę bardziej ulgowo. W ostatniej klasie technikum miałem sporo 

nieusprawiedliwionych nieobecności. To była - że tak powiem - taka klasa rozbiegowa. 

Miałem inne obowiązki - pracowałem, więc na wiele lekcji nie chodziłem.  

Kamil Szuwarski: Wspominał Pan o przyjaźniach szkolnych, czy one nadal trwają ?  

Pan Andrzej Wnuk: Nawet w gazetach o tym piszą, że z prezesem PGK znamy się ze szkolnej 

ławki. To prawda, pan Jarosław Maluha chodził z nami do klasy. Tak się składa, że jak 

startowałem na prezydenta Zamościa, to był stronnikiem mojego konkurenta Pana 

Prezydenta Zamoyskiego. Tak bywa w życiu. Uważam Jarka za bardzo inteligentnego 

i pracowitego człowieka, który ma wielką wiedzę o tym, co robi. Drugim moim kolegą, 

był Przemysław Stachyra, który jest w tej chwili jednym z głównych ornitologów 

w Roztoczańskim Parku Narodowym. Trzecim był Mirosław Tchórzewski, który jest 

specjalistą do spraw żab również w tym parku. Czwartym, można powiedzieć bliskim 

przyjacielem, z powodu którego zresztą poszedłem do Elektryka był Damian Miechowicz. 

Jest lingwistą, a zawodowo Dyrektorem Wydziału Turystyki i Promocji UM Zamościa. 

Biegle zna chyba z sześć języków. Studiował romanistykę czyli francuski, zna też 

hiszpański, angielski, niemiecki, włoski, trochę rosyjski. Bardzo zdolny językowo człowiek, 

który świetnie rysował jak był w podstawówce.  

Kamil Szuwarski: Jak wyglądały Pana praktyki w szkole?  

Pan Andrzej Wnuk: Jeśli chodzi o warsztaty, to na przykład wycinanie blaszek znamionowych. 

Trzeba było taką blaszkę obrobić pilnikiem, żeby miała zaokrąglone brzegi. Kompletny 

bezsens. Do tego używa się szlifierek czy też innych narzędzi. My musieliśmy to obrabiać 

ręcznie. Były też takie zajęcia, gdzie robiliśmy różnego rodzaju obwody elektryczne. 

Zdarzało się nam przezbrajać silniki, bo szkoła robiła usługi zewnętrzne dla mieszkańców. 

To było najciekawsze.  

Kamil Szuwarski: Jak Pan wspomina czasy kiedy „Elektryk” znajdował się w budynku 

Akademii Zamojskiej? Jakie tam były warunki?  

Pan Andrzej Wnuk: Świetne, bo na przykład kiedy mieliśmy fizykę, a był na przykład mecz 

Hetmana, to wychodziło się przez okno. To był plus budynku Akademii Zamojskiej, że 

znajduje się na Starym Mieście. Dobrze wspominam tę siedzibę, pomimo że nie było super 

sali gimnastycznej, ale szkołę wspomina się dzięki ludziom, a nie dzięki pomieszczeniom.  

Kamil Szuwarski: Jakie były relacje między nauczycielami a uczniami?  

Pan Andrzej Wnuk: Byli nauczyciele surowi, na przykład pani Buczko. Mieliśmy też przemiłą 

panią od chemii, panią Larwę. Pamiętam, że pan profesor Rak nie mógł mi wybaczyć, że nie 

poszedłem na politechnikę, tylko na prawo. Mówił, że byłem w tej grupie, która powinna 

pójść na politechnikę, a wybrałem sobie prawo, a co to za zawód. Trochę miał rację, mój syn 

teraz studiuję fizykę techniczną i rozumiem ten wybór. Dostał się na medycynę, a poszedł 

na fizykę techniczną.  
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Wojtek Zglinecki: Jaką pracę magisterską Pan pisał i czy mógłby Pan trochę o niej 

opowiedzieć?  

Pan Andrzej Wnuk: Praca magisterska była o karze śmierci, natomiast lepiej wspominam pracę 

dyplomową w Elektryku, o odłącznikach wysokiego napięcia. Są dwa rodzaje łączników. 

Włączniki mogą pracować pod obciążeniem, a odłączniki nie. Czyli na przykład jak nie ma 

na sieci napięcia i nie płynie prąd, stosuję się odłączniki.  

Kamil Szuwarski: Jakie miałby Pan rady dla przyszłych uczniów, którzy chcieliby podjąć naukę 

w naszej szkole?  

Pan Andrzej Wnuk: Mężczyzna powinien wybrać szkołę techniczną. Trzeba umieć zrobić 

wszystko wokół siebie. Takie jest moje zdanie. Jak u mnie w domu zepsuję się rurka czy coś 

innego, to naprawiam to sam. Jak trzeba wymienić żarówkę czy podłączyć gniazdko to tak 

samo.  

 

Prezydent Andrzej Wnuk wraz uczniami ZSP nr 3 oraz Panią Anetą Blicharz 

 

Wojtek Zglinecki: Czyli uważa Pan, że Elektryk był dobrym wyborem?  

Pan Andrzej Wnuk: Najlepszym! Chociaż inni moi koledzy chodzili do Mechanika a część 

poszła do liceum.  

Kamil Szuwarski: Nie żałuje Pan wyboru?  

Pan Andrzej Wnuk: Absolutnie! Jeden z najlepszych możliwych. Poważnie. Wiecie państwo, 

wiele osób, które mnie otacza w mieście i robi coś istotnego, ważnego społecznie w życiu, 

skończyło Elektryk. W tamtej kadencji moją zastępczynią byłą Pani Magdalena Dołgan, 

która skończyła IV Liceum, mieszczące się w budynku Elektryka. Bardzo wiele osób poszło 

do Elektryka, a później wybrało inne kierunki. Tak jak mówiłem Przemek Stachyra jest 

ornitologiem, Mirek Tchórzewski zajmuje się żabami w Roztoczańskim Parku Narodowym. 

Pan dyrektor Miechowicz zajmuję się lingwistyką, turystyką i promocją. A Pan prezes 

Maluha jako jedyny z nas poszedł na politechnikę i skończył zarządzanie. Po Elektryku 
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można więc robić wszystko, a po ogólniaku niestety nie. Sam poszedłem na prawo, chociaż 

historię w szkole mieliśmy tylko przez dwa lata. Uczyła mnie Pani Mianowska. Bardzo miło 

ją wspominam. Postawiła mi o ile pamiętam tróję, bo nigdy nie miałem żadnego zeszytu, 

brzydko pisałem. Miałem tróję, a maturę z historii napisałem na piątkę. Egzaminy wstępne 

też zdałem i miałem jeden z lepszych wyników, a wtedy na jedno miejsce było siedem osób. 

Da się nauczyć historii także w „Elektryku”, zwłaszcza jeśli to się lubi.  

Aneta Blicharz: Chłopcy właśnie stoją przed wyborem przyszłości, są w klasie maturalnej. Co 

w związku z tym by Pan im doradził?  

Pan Andrzej Wnuk: Panowie nie musicie się przejmować! Zawsze można w trakcie studiów 

zmienić kierunek. Pan dyrektor Miechowicz, o którym ciągle wspominam, osiem lat 

studiował. Nie mógł zdecydować się jakie języki chce zdawać. I wiecie w jakim języku 

napisał pracę magisterską? Starofrancuskim, którego nie używa się od siedmiu wieków. Jest 

mediewistą i zajmuję się średniowieczem francuskim. Kompletnie szalona rzecz. Także po 

Elektryku można i takie rzeczy robić. Wielu znajomych ma prywatne firmy, którymi 

zarządzają. Jeden kolega nawet zajmuję się chemią. Kolejny z naszych kolegów Krzysztof 

Ostrowski przez bardzo wiele lat był dyrektorem technicznym w Polkomtelu. Zajmował się 

telefonią komórkową na cały kraj. Jesteście w najlepszym wieku, żeby nawiązywać 

kontakty, to się później przydaje. Nawet jak teraz uważacie, że ktoś jest niefajny to za kilka 

lat może okazać się, że to super gość bo ogarnął się na studiach. Przed wami całe życie, 

cokolwiek wybierzecie na pewno sobie poradzicie. To jest dobra szkoła. Poważnie. Uczy 

takich umiejętności, które każdy powinien mieć. Uczy radzić sobie w każdej sytuacji.  

Aneta Blicharz: Dziękujemy Panu za rozmowę.
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Elektryk to szkoła, która łączy ludzi na wiele lat... dwadzieścia... 

czterdzieści... Wywiad z absolwentami pierwszej klasy elektronicznej 
 

Wydaje się, że lata szkolne szybko mijają, a my przechodzimy do kolejnych etapów 

w naszym życiu; praca zawodowa, rodzina i przestajemy pamiętać o kolegach, nauczycielach. 

Bywa również tak:.. czterdziestu czterech uczniów rozpoczyna naukę w klasie elektronicznej 

Technikum Elektrycznego w Zamościu w 1976 roku, a potem spotyka się regularnie przez 

kolejne 40 lat.  

 

Pani dyrektor Ewa Bakun oraz ja (Aneta Blicharz) spotykamy się z reprezentantami tej 

niezwykłej klasy, z panami : Zbigniewem Leńczukiem, Henrykiem Ryczkiem i Mirosławem 

Lipskim. Nasi rozmówcy wspominają czasy technikum, opowiadają o swoich sportowych 

pasjach, które zaczęły się w szkole.  

 

Henryk Ryczek -W szkole żyliśmy ping-pongiem. Stół do gry stał koło sali gimnastycznej, 

nauczyciele nie mogli nawet przejść, bo było tam tak wąsko. My jednak spędzaliśmy w tym 

miejscu godziny, tutaj bardzo fajnie się grało. Stąd potem w wieku 18 lat trafiłem do klubu. 

Przyjechał trener pan Teofil Czekaj i zorganizował mistrzostwa Zamościa, zająłem czwarte 

miejsce. Elektryk miał zawsze z ping-pongiem dużo wspólnego. Zajęcia wychowania 

fizycznego prowadził pan Waldemar Poździk. 

Aneta Blicharz - Byliście pierwszą klasą elektroniczną, zaczynało 44 osoby. W Zamościu nie 

było innej klasy o takim profilu. 

 Henryk Ryczek -W mieście uważano nas za elitarną klasę. Elektronika była wtedy modna. Do 

tej klasy pięcioletniego technikum było bardzo dużo kandydatów, nie wiem czy nie około 

200 osób.  

 

Klasa elektroniczna Technikum Elektrycznego w Zamościu z wychowawcą panem Antonim Sochą 
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Aneta Blicharz – Jakiego jeszcze nauczyciela szczególnie pamiętacie? 

Zbigniew Leńczuk - Panią Suchorową, która uczyła nas matematyki. Gdy się rozchorowała to 

przyszła na zastępstwo do nas pani Bednarska. Była też wymagająca, miała dużo wiedzy, 

pamiętam, że mieliśmy wtedy z nią rachunek prawdopodobieństwa. Pani Kołdujowa była 

też wymagająca, uczyła nas rosyjskiego. Pamiętam fragmenty „Eugeniusza Oniegina” 

Puszkina, którego uczyłem się na pamięć przez noc. Z kolei polskiego uczyła nas pani 

Chwaleba, a potem pani Rederowa. Niemieckiego zaś uczyła nas pani Bajan. 

Aneta Blicharz - Były poprawki z przedmiotów? 

Henryk Ryczek - Tylko z matematyki, tutaj rekordzistą był kolega Krzysztof. Został aktorem 

i w tym zawodzie się realizuje. 

Aneta Blicharz - Od elektroniki do aktorstwa, niezwykłe. 

Zbigniew Leńczuk - Z naszej klasy około 30% absolwentów poszło na studia techniczne lub 

zaczęło pracę w zawodzie. Reszta wybrała inne kierunki. Dwie osoby skończyły socjologię, 

dwóch kolegów skończyło AWF, trzech zostało wojskowymi. Krzysztof skończył Akademię 

Teatralną w Krakowie, dwóch poszło do zakonu, jeden skończył historię na Uniwersytecie 

Jagiellońskim. 

Aneta Blicharz - Byliście więc klasą o wszechstronnych zdolnościach, zainteresowaniach. 

Zbigniew Leńczuk - Byliśmy klasą zdolnych, inteligentnych chłopaków gdzie nie było 

współzawodnictwa. Każdy się uczył, żeby coś osiągnąć w życiu ale nie kosztem kolegów. 

Pomagaliśmy sobie. Dlatego pewnie do dzisiaj się spotykamy, nauczyliśmy się żyć 

w stadzie. Spotykamy się w szerokim gronie, musi się coś naprawdę poważnego wydarzyć, 

aby ktoś nie przyjechał. Do dzisiaj nie możemy się nagadać, jak się spotykamy, wieczór 

kończy się o 7 rano. 

Mirosław Lipski  - W klasie nie było ateistów, wszyscy chodzili na religię do katedry. Byliśmy 

na pielgrzymce w Krasnobrodzie, a potem jeździliśmy do Częstochowy. 

 

Pielgrzymka do Częstochowy 
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Pielgrzymka do Krasnobrodu 

 

Aneta Blicharz - Jak wyglądało życie w Elektryku, który wtedy gdy chodziliście do szkoły, 

mieścił się w budynku Akademii Zamojskiej? 

Mirosław Lipski - W szkole uczyliśmy się na parterze. Było około 15 sal. W nich znajdowały 

się podwyższenia, na takiej katedrze siedział nauczyciel. Były trzy klasy na roku: nasze 

technikum pięcioletnie elektroniczne oraz trzyletnie po zawodówce, o dwóch profilach. 

Koło szkoły było Zamojskie ZOO. Pamiętacie jak pewnego razu na matematyce 

u Suchorowej, robiliśmy zadania, nastała cisza jak makiem zasiał, a tu nagle osioł zaczął 

ryczeć. Z kolei jak graliśmy w piłkę na wychowaniu fizycznym, to prawie zawsze musiała 

polecieć i spaść w pobliżu klatki z niedźwiedziem. Zawsze się potem biegło dookoła po tę 

piłkę. Jak przechodziliśmy koło Kościoła św. Katarzyny, to zawsze łeb wystawiał wielbłąd.  

Aneta Blicharz - Gdzie były warsztaty do zajęć praktycznych? 

Zbigniew Leńczuk - W budyneczku tuż obok Akademii Zamojskiej, po prawej stronie. 

Mieliśmy też warsztaty mechaniczne np. na kuźni, która tutaj była. Mieliśmy takie kłódki 

energetyczne. Znajdowały się tu obrabiarki, tokarka. Tu pracowali panowie Czop, 

Matwiejczuk i Górski. Obok szkoły było też boisko do siatkówki, koszykówki, teraz w tym 

miejscu jest parking. Potem chodziliśmy na OSiR, na przykład na biegi. 

Henryk Ryczek - Pamiętam, że rytuałem młodzieży nie tylko z naszego technikum ale też 

z liceum, było wstąpienie do Kościoła św. Katarzyny i modlitwa przed lekcjami. Jak 

wychodziliśmy, widzieliśmy nauczyciela notującego, kto był w kościele. Potem było się 

pytanym przez panią Suchorową. Pani Stasia jak postawiła dwójkę to potem doceniała 

aktywność i obok stawiała trójkę. 

Aneta Blicharz - Szanowaliście Panią Suchorową? 

Henryk Ryczek - Tak. My zresztą szanowaliśmy wszystkich nauczycieli. Mieliśmy wspaniałych 

nauczycieli. Cudownym człowiekiem był historyk - Skarbeczek jak o nim mówiliśmy - pan 
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Skwarek. Rewelacyjny był pan od technologii - Tomasz Harczuk. Jak mówiliśmy pan od 

kosmosu.  

Ewa Bakun - Czy poruszali z Wami tematy związane z wydarzeniami politycznymi, przecież 

uczyliście się u schyłku lat siedemdziesiątych? 

Zbigniew Leńczuk - Nie, nie rozmawiano z nami ale my interesowaliśmy się sami. Jak działo 

się coś ważnego w Polsce to grupa elektroniczna brała w tym udział. Pamiętam jak pewnego 

dnia w czasie lekcji Jasiek (to był jego pomysł),Grzesiek, Rysiek i ja zdecydowaliśmy się 

pojechać pociągiem aby dotrzeć do Gdańska. Dobę jechaliśmy aby być na odsłonięciu 

pomnika Stoczniowców. Dojechaliśmy na 16.00 a odsłonięcie było o 17.00. 

Henryk Ryczek - Innym razem pojechaliśmy, żeby kupić ubrania na targ do Rembertowa. 

Uciekliśmy z lekcji. Po zakupach postanowiliśmy poszukać autokarów z rejestracją 

zamojską i pojechaliśmy w tym celu na Starówkę w Warszawie. Wypatrzyłem tam „długi 

ogórek” z Zamościa. Gdy weszliśmy do niego, usłyszałem „Ryczek???”. Odwróciłem się 

a tu wicedyrektor Oleksiewicz i grupa z naszej szkoły. Nie zabrali nas wtedy, kazali wracać 

pociągiem. Jak wróciliśmy do domu, wszyscy już wiedzieli, rodzice nas odpowiednio 

przywitali. 

Aneta Blicharz - Gdzie odbywały się Studniówki? 

Zbigniew Leńczuk - Były w szkole, w auli I LO na piętrze Zapraszaliśmy na nasze dyskoteki 

koleżanki z liceum. Z nimi też spotykaliśmy się na wspólnych imprezach na przykład 

kuligach.  

Aneta Blicharz - Wyjeżdżaliście na jakieś wycieczki? 

Zbigniew Leńczuk - Pojechaliśmy na wycieczkę klasową z wychowawcą w Bieszczady. 

Mieliśmy wtedy nowy autokar z „Autonaprawy”, który w trasie zepsuł się i pół dnia 

czekaliśmy na drugi autobus. Po tych wydarzeniach już nie jeździliśmy na dalsze wycieczki, 

tylko na kuligi, grzybobranie. 

 

Wycieczka klasowa w Bieszczady 
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Aneta Blicharz - W jakich jeszcze wydarzeniach uczestniczyliście ? 

Mirosław Lipski - W pochodach pierwszomajowych, wychodziliśmy często z ulicy Orlej i 

szliśmy w stronę Starego Miasta, trybuna była koło Urzędu Wojewódzkiego. Braliśmy też 

udział w rocznicach rewolucji październikowej, której obchody były na Placu Wolności. 

Nikt z nas nie chciał nieść flagi czerwonej. Braliśmy też udział w czynie społecznym. 

Zbigniew Leńczuk - Pracowaliśmy np. kopaliśmy rowy przy budowie Dworca PKS na Nowym 

Mieście, też przy budowie OSiR-u, przy budowie nowego ZOO. Wysłali nas na OHP do 

Leszna w lipcu 1980 roku. Wyjazd był przymusowy. Wyjazd zbiegł się w czasie ze strajkami 

w Lublinie. Miesiąc tam byliśmy, pracowaliśmy na budowie. Stamtąd pojechaliśmy raz na 

wycieczkę do Wrocławia do ZOO. Naszym opiekunem był wtedy pan Antoni Wrotniak. 

Aneta Blicharz - Nosiliście szkolne mundurki? 

Zbigniew Leńczuk - Garnitury szkolne były brązowe. Czapka była brązowa z czarnym 

daszkiem. Nosiliśmy jeszcze do nich tarcze. Każdy szył mundurek na zamówienie. 

W garniturach chodziło się obowiązkowo. Każda szkoła miała swój kolor mundurków, np. 

liceum chodziło w szarych mundurkach.  

Aneta Blicharz - Pewnie w szkole były też apele? 

Mirosław Lipski - Tak na korytarzu w każdy poniedziałek. Mieliśmy też przysposobienie 

obronne. Przychodził do nas nauczyciel z wojska. Uczył nas pułkownik Huk, a potem pan 

Kosieradzki. 

Aneta Blicharz - Jak wyglądał egzamin zawodowy? 

Zbigniew Leńczuk - Mieliśmy zrobić pracę dyplomową, praktyczną. Przed maturą był też 

egzamin, który był właściwie rozmową o tej pracy. Ja robiłem miernik cyfrowy do pomiaru 

czasu działania przekaźników, styczników. 

 

 

Tuż przed maturą w 1981 roku 
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Tuż przed maturą w 1981 roku 

 

Aneta Blicharz - Panowie pamiętacie dużo szczegółów. Niezwykłe, że przez tyle lat łączą Was 

wspomnienia i przyjaźń z lat szkolnych. Dziękujemy za to spotkanie i ciekawą rozmowę. 

 

 

Fot. 1Kulig szkolny 
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Fot. 2 Kulig szkolny 

 

 

Kulig szkolny 
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Kulig szkolny 
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Nauczycielskie spotkania z Elektrykiem 

 

Szkoła to nie tylko budynek ale i uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy. Każdy 

w jakiejś mierze zostawił tu cząstkę siebie. Z drugiej strony Elektryk - czas tutaj spędzony to 

też przyjaźnie, pasje, wspomnienia.... 

W listopadzie 2019 roku odbyło się w szkole spotkanie emerytowanych nauczycieli. 

Przyszli na nie między innymi były dyrektor szkoły pan Jan Pakuła, pan Jerzy Oleksiewicz, 

który przez lata pełnił w Elektryku funkcję wicedyrektora, były też: pani Danuta Buczko, pani 

Jadwiga Chawaleba, pani Barbara Ulanowska, pani Mieczysława Stankiewicz. Wspominali lata 

pracy, innych nauczycieli i uczniów. Pan Pakuła opowiadał jak przenoszono szkołę w zimie 

1995 roku z budynku Akademii Zamojskiej do obecnych pomieszczeń na Osiedlu Spółdzielni 

Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego. 

Rozmawialiśmy też później o początkach zbierania kolekcji, starych odbiorników 

radiowych i telewizyjnych, przekazanej Elektrykowi przez pana Oleksiewicza. Każdy 

z obecnych i nieobecnych na spotkaniu emerytowanych nauczycieli przekazał cząstkę swoich 

pasji, wiedzy i emocji. Zabrakło wówczas śp. pani Jadwigi Piaseckiej. Przyjechała do szkoły 

wtedy, kiedy mogła. Przekazała później przy kolejnej wizycie w październiku 2020 roku, tuż 

przed przejściem szkoły z powodu Covid 19, na tryb nauczania online, spisane swoje krótkie 

wspomnienia.  

 

 

Dyrektor Oleksiewicz wraz z uczniami na tle swojej kolekcji 

Aneta Blicharz
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Moje spotkanie z Elektrykiem – wspomnienia Jadwigi Piaseckiej 
 
Pierwszy raz usłyszałam o tej szkole od moich kolegów 

z podstawówki. Chwalili się, że jest w niej orkiestra, w której 

grają. Zazdrościłam im, była to,niestety, szkoła męska.  

 Zauważyłam, że gdy wiodącym przedmiotem w szkole 

jest matematyka, to jest również wiele młodzieży uzdolnionej 

muzycznie, matematyka z muzyką idą w jednej parze, dlatego 

uważam, że powinno się reaktywować orkiestrę. 

Po raz drugi “spotkałam” się z Elektrykiem, gdy 

zaproponowano mi zastępstwo za kolegę, śp. Józefa Rączkę, 

bardzo dobrego i wymagającego nauczyciela matematyki. 

Byłam wtedy na piątym roku studiów i w zasadzie czekałam 

tylko na obronę pracy. Z tego okresu zapamiętałam spotkanie z 

panią dyrektor Haliną Podobińską, która dbała o poziom nauczania i udzieliła mi wielu cennych 

rad, które starałam się stosować w pracy. Pani Dyrektor, niepozorna kobieta, kierowała szkołą, 

gdzie ponad 90% uczniów to byli mężczyźni.  

 

 
 

Po raz trzeci do “ spotkania“ z Elektrykiem doszło, gdy szkoła, Studium Nauczycielskie 

w Zamościu, w którym ostatnio pracowałam, uległa likwidacji. W związku z tym przyjęłam 

propozycję pracy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Zamościu. Powierzono mi 

nauczanie matematyki w klasach: o profilu radiowo - telewizyjnym,elektrycznym, elektronika 

ogólna oraz w liceum technicznym. W czasach, gdy o naborze do szkoły decydował egzamin 

wstępny, w klasach o w/w profilach, była młodzież uzdolniona pod każdym względem. W roku 

szkolnym 1994/95 do klasy o profilu elektronika ogólna startowały 4 osoby na miejsce. 

Niektórzy uczniowie przyjęci do szkoły, byli laureatami konkursów przedmiotowych 

z matematyki i fizyki, a pozostali zdali egzamin wstępny z wynikiem bardzo dobrym, prace 
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egzaminacyjne były kodowane. Wszyscy przyjęci, 36 chłopców, ukończyli szkołę ze średnią 

oceną całej klasy 4,09. Praca z uczniami, szczególnie w klasach o profilu elektronika ogólna, 

dawała mi dużo satysfakcji. Wykazywali się nie tylko pracowitością ale też zaangażowaniem 

w “ odkrywanie wiedzy “. 

W pracy kierowałam się dewizą „usłyszysz zapomnisz, zobaczysz zapamiętasz, 

a zrobisz zrozumiesz“. W związku z tym starałam się, by uczniowie w miarę możliwości 

samodzielnie, uzasadniali wzory i twierdzenia. Dbałam też, by rozwiązując zadania starali się 

korzystać z poznanego zakresu wiedzy. Pamiętam jak w klasie II A, z rocznika1993, o profilu 

radiowo-telewizyjnym, uczniowie po zapoznaniu się z treścią zadania, podali kilka pomysłów 

rozwiązania. Wszystkie były poprawne i prowadziły do celu, nie zawsze najprostszą drogą. 

Większość uczniów starała się samodzielnie rozwiązywać zadania, nie czekała na rozwiązanie 

na tablicy. Byli też tacy, którzy prowadzili oddzielne zeszyty do zapisywania dodatkowych 

wzorów, uwag i komentarzy. 

Po kilku latach pracy zauważyłam, że uczniowie chętnie rozwiązują zadania 

konkursowe i zgłosiłam ich udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym 

“Kangur“. 

 

 
 

W roku szkolnym 1995/96 odnieśli pierwsze sukcesy. W grupie “junior “ laureatem 

został Krzysztof Budziński, a w grupie “student “ - Mirosław Płaza. W nagrodę otrzymali 

tygodniową wycieczkę do Paryża. W następnym roku szkolnym laureatem został Adam Palec 

nagrodą również była wycieczka do Paryża. W kolejnych latach laureaci otrzymywali nagrody 

rzeczowe. Bardzo mile wspominam też ucznia liceum technicznego - Rafała Dziewiczkiewicza, 

który w nagrodę za wynik, jaki uzyskał w “Kangurze”, uzyskał możliwość udziału w obozie 

naukowym zorganizowanym na Węgrzech. Pamiętam też uczniów klas o specjalności 

elektronika ogólna: Tomasza Kołcona, Łukasza Bartnika, Marcina Polaka, Tomasza Wróbla, 

którzy startowali w konkursach organizowanych przez UMCS i Kuratorium oraz Politechnikę 

Warszawską. Wielu uczniów z klas, które uczyłam podejmowało studia na WAT. Pamiętam, że 
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z klasy V A, której wychowawcą była pani Jadwiga Chwaleba, sześciu uczniów dostało się na 

WAT. Uczyłam ich tylko w piątej klasie. W tamtych czasach na egzaminie wstępnym nie można 

było korzystać z tablic, dlatego też na ich prośbę uczyłam, jak znając niektóre wzory 

z trygonometrii, wyprowadzić potrzebny wzór do rozwiązania zadania. 

Starałam się uświadomić młodzieży, że komputer trzeba „nauczyć”, żeby wykonał 

zadanie. 

Niektórzy mieli smykałkę do korzystania z komputera (większą niż do matematyki) 

i potrafili np. przygotować matrycę do drukowania świadectw, nie było gotowego programu. 

Młodzież, z którą pracowałam jako wychowawca, nie sprawiała kłopotów. Byli to uczniowie 

bardzo wrażliwi, uczynni, odpowiedzialni i zorganizowani. Chętnie udzielali się społecznie. 

Reprezentowali szkołę na uroczystościach patriotycznych, często na przykład w Poczcie 

Sztandarowym Elektryka. 

Dla lepszego poznania uczniów, organizowałam w ramach pracy wychowawczej 

zabawy klasowe, wycieczki, zimą kuligi, oczywiście zawsze mogłam liczyć na Rodziców, 

którzy bardzo chętnie brali udział w przygotowaniu „klasowej dyskoteki“, opiece na 

wycieczkach czy kuligu. 

 

 

Pan Dyrektor Jan Pakuła 

 

Pani Jadwiga Chwaleba 

W pracy zawsze mogłam liczyć na przychylność Dyrekcji Szkoły (Pana Jana Pakuły) 

oraz pomoc Koleżanek i Kolegów za co Im serdecznie dziękuję. 

 

 

 Jadwiga Piasecka 
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Elektryk - „ten okres nauki był naprawdę fajny, bo każdy z nas się 

rozwijał, uczył”. Wywiad z Panem Mariuszem Paszko 

 

Wywiad z panem mgr inż. Mariuszem Paszko, prezesem Zamojskiego Szpitala 

Niepublicznego, absolwentem Elektryka. 

 

Piotr Kijko - Dlaczego wybrał pan Elektryk? Co pana skłoniło do wyboru tej, a nie innej 

zamojskiej szkoły? 

Pan Mariusz Paszko - W okresie, kiedy chodziłem do szkoły podstawowej, powstała nowa klasa 

w Zespole Szkół Elektrycznych w Zamościu o profilu elektronicznym. Wspomniana szkoła  

miała bardzo dobre notowania. Wiele osób chciało rozwijać się w tym kierunku i tam 

aplikowało. Ja byłem zainteresowany informatyką i postanowiłem, że tam pójdę, a później 

ewentualnie będę studiować na politechnice elektronikę czy informatykę. Mój rocznik 

w Zespole Szkół Elektrycznych był pierwszym, w którym nie było specjalizacji 

z elektroniki, tylko z elektroenergetyki. Wybrałem Elektryk z myślą o informatyce i o tym, 

żeby się właśnie w tym kierunku rozwijać. To były czasy początków informatyki w Polsce. 

Mateusz Liga - Jakie ma pan najlepsze wspomnienia związane z naszą szkołą? 

Pan Mariusz Paszko - Szkoła była naprawdę przyjazna. Jeżeli chodzi o stosunki 

z nauczycielami były, można powiedzieć, przyjacielskie, oczywiście pewne zasady były 

wymagane. Elektryk był typowo męską szkołą. Z kolei na górze mieściło się liceum dawnej 

Akademii Zamojskiej. Pamiętam, że jak lekcje wychowania fizycznego odbywały się na 

zewnątrz, podziwialiśmy z chłopakami ćwiczące na dziedzińcu dziewczęta.  

 

 

Pan Mariusz Paszko wraz z uczniami ZSP nr 3 i Panią Anetą Blicharz 
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Michał Marczuk - Czy miał pan swoich ulubionych nauczycieli? 

Pan Mariusz Paszko - Mieliśmy bardzo fajną wychowawczynię, panią Marię Mianowską. 

Uczyła historii. Była osobą niezwykle opiekuńczą. Zawsze mogliśmy liczyć na jej pomoc. 

Z kolei pani Maria Reder uczyła mnie języka polskiego. Też bardzo miło ją wspominam. 

Pochwalę się, że byłem zwolniony z matury ustnej z polskiego. Bardzo lubiłem też chemię, 

uczyła jej nas pani Lucyna Larwa. Moim drugim zainteresowaniem po informatyce była 

właśnie chemia. Pamiętam, że ponieważ dobrze radziłem sobie z tym przedmiotem 

i wszystkie zadania rozwiązywałem poprawnie, pani Larwa zawsze mi wierzyła, czasami 

rezygnując nawet ze sprawdzania moich prac. 

Aneta Blicharz - Jakie ma Pan wspomnienia związane z zajęciami przedmiotów zawodowych? 

Pan Mariusz Paszko – Pamiętam lekcje z panem Antonim Wrotniakiem. Podczas jednych 

warsztatów pan Antoni wziął rurkę włożoną do kanistra i przypadkiem zassał benzynę do 

ust. Na szczęście nic się nie stało, ale było wesoło. Przyznam też, że jako uczniowie 

mieliśmy czasami niezbyt mądre pomysły. Na przykład robiliśmy zawody 

z autotransformatorem, o to kto dłużej wytrzyma pod stopniowo zwiększanym napięciem. 

Oczywiście, kiedy nauczyciele się zorientowali, nie było już śmiesznie. Moją naukę 

w Elektryku wspominam jako wspaniały okres w życiu. Uczniowie darzyli nauczycieli 

autorytetem. Nie uciekaliśmy wtedy z lekcji. Ten okres nauki był naprawdę fajny, bo każdy 

z nas się rozwijał, uczył.  

Aneta Blicharz - Szkoła to nie tylko czas nauki ale i przyjaźni, rozrywki ... 

Pan Mariusz Paszko - Bardzo miło wspominam studniówkę, i to, że bawiliśmy się razem 

z naszymi nauczycielami. Choć na zajęciach byli wymagający, zawsze traktowali nas po 

partnersku. Generalnie, wspomina się rzeczy, które przychodzą z trudnością, nikt nie 

pamięta tych, które przyszły łatwo. Czas szkolny to ważny okres. Pokazuje, że nieustannie 

należy się uczyć, bo to jest konieczne w życiu.  

Aneta Blicharz - Dziękujemy bardzo za rozmowę. 
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Wywiad z kapitanem Łabą – żołnierzem Armii Krajowej, 

kombatantem wojennym  
 

1 września 1939 roku wojska hitlerowskie zerwały 

pakt o nieagresji i wkroczyły na tereny  Rzeczpospolitej. 

Rozpoczęła się II wojna światowa. Nasi przodkowie słysząc 

komunikat specjalny w radio zrozumieli, że muszą skupić 

się na jednym celu – walce o niepodległą Polskę. Co roku, 

27 września upamiętniamy rocznicę powstania 

Podziemnego Państwa Polskiego, święto żołnierzy Armii 

Krajowej. Mamy ten zaszczyt, że patronem naszej szkoły 

jest właśnie Armia Krajowa. Możemy być dumni, że 

jesteśmy spadkobiercami wielkich, patriotycznych idei. 

Wiemy   też, że mamy ogromny obowiązek - pielęgnować 

to, o co walczyli nasi przodkowie.  

W  Dniu Święta Patrona Szkoły obchodzonego 

26 września 2019 roku mieliśmy zaszczyt gościć naocznych 

świadków i uczestników II wojny światowej. Wśród nich 

był kombatant wojenny kapitan Łaba, z którym mogliśmy 

porozmawiać:  

Kamil Szuwarski:  Co skłoniło Pana do wstąpienia w szeregi AK?  

Kapitan Łaba: Moja cała rodzina była patriotyczna. Mój ojciec bronił obrzeży Warszawy. 

Niemcy zaczęli atakować samolotami. Przy końcu, kiedy obrońcy już prawie się 

wykrwawili, wtedy wszystkich, siedem tysięcy wzięli do niewoli. Więzieni byli 

w Skierniewicach. Mój ojciec był rok czasu w niewoli, a później uciekł. Rok czasu szedł do 

domu ze Skierniewic. Później złapali ojca na drodze, kiedy niósł kupione zboże. Był za to 

zabrany do Więzienia na Okrzei w Zamościu. W czterdziestym drugim roku przyjeżdżaliśmy 

z mamą do ojca. Kiedy ojciec stamtąd uciekł, jeszcze dwa lata był w  ruchu oporu; to spał w 

lesie, to w domu. Ja, chociaż mały też wstąpiłem do ruchu oporu. Nie mogłem być 

bojownikiem, więc zostałem łącznikiem. Są sprawy inne, udowodnione, ale nie chcę o tym 

mówić. 

Wojtek Zglinecki :  Czym dla Pana jest patriotyzm?  

Kapitan Łaba: Dla mnie patriotyzm jest świętością! Ja nie mogę sobie wyobrazić, że ktoś źle 

mówi o Polsce. Krok po kroku dochodzimy i dojdziemy do prawdziwej Polski. Nie chcę 

mówić na wyrost, ale tak będzie.  

Kamil Szuwarski:  Jak pan dziś jako kombatant bierze udział w życiu naszej lokalnej 

społeczności?  

Kapitan Łaba: Biorę udział u każdych uroczystościach. Nie ma takich w Zamościu, w których 

nie brałbym udziału. Jestem jedynym kombatantem w AK WiN z uprawnieniami z tamtych 

lat.  

Wojtek Zglinecki :  Co może Pan teraz powiedzieć, biorąc pod uwagę przeżycia z przeszłości?  

Kapitan Łaba: Jestem dumny, że doczekałem takiej ojczyzny i takiej młodzieży. Widzę, że 

jesteście wyrośnięci, ciekawi, uśmiechnięci. No i jeszcze jesteście patriotyczni. Tylko tak 
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trzymać!  Możemy cieszyć się z takiej młodzieży. Jeszcze na koniec: my Polacy cały czas 

się biliśmy za innych, a za nas nikt się nie bił, nikt nam ręki nie podał. Więc możemy być 

dumni z tego, że jesteśmy Polakami – walecznymi i pracowitymi!  

Kamil Szuwarski:  Bardzo dziękujemy za rozmowę i cenną lekcję historii. Dziś żyjemy 

w czasach wolnych od napięć politycznych i wojskowych, mamy ułatwiony dostęp do 

zdobywania wiedzy oraz możliwość samorealizacji. Zawdzięczamy to naszym przodkom, 

którzy ryzykowali swoje życie, abyśmy mogli żyć w wolnym i niepodległym kraju. Naszym 

zadaniem jest między innymi pielęgnowanie wartości, które były dla nich ważne.  

 

Kamil Szuwarski, Wojtek Zglinecki 


