
Cztery lata w Zespole Szkół Łączności to niezapomniany czas, do którego za kaŜdym 

razem z wielką przyjemnością powracam wspomnieniami. Z murami budynku przy 

ulicy Monte Cassino 31 łączy mnie nie tylko pamięć o tak wielu pięknych przeŜytych 

w nich chwilach, ale przede wszystkim ogromna sympatia do wyjątkowych ludzi, 

których miałem przyjemność tu spotkać.  

Nie sposób przecieŜ zapomnieć tych złotych myśli o funkcjach i przenoszeniu 

niewiadomych w nierównościach, zasadności poświęcenia Soni w „Zbrodni i karze” 

Dostojewskiego czy łaskawości cesarza Franciszka Józefa. Znaczeniu heterodyny dla 

komfortowego słuchania radia,  sposobie błyskawicznego reagowania na atak 

biologiczny czy przypomnieniu, Ŝe „w bibliotece moŜna się uśmiechać”. WciąŜ w 

głowach pozostają nam pierwsze wersy wierszyka „Erziehung” i nazwy końcówek 

tranzystora MOSFET,  przy praniu zawsze przed oczami staje nam rysunek 

prezentujący w jaki sposób mydło wykonuje swoje zadanie a siłę rąk zawdzięczamy 

zdaniu „Panowie, po dwadzieścia (pompeczek)”. Wreszcie stale zdarza mi się 

cytować ten piękny aforyzm „problemy naleŜy rozwiązywać a nie stwarzać”, który 

usłyszeliśmy gdzieś między bramkami OR a procesorem Z80...  

Aktualnie remontowane szkolne warsztaty, pod dowództwem Ŝyczliwego kierownika 

Pokrywy, zawsze były dla nas trochę innym światem, w którym wśród maszyn i 

urządzeń moŜna było dotknąć niekonwencjonalnej dydaktyki. Myślę, Ŝe były to 

bardzo cenne zajęcia, a przede wszystkim nieśmiertelna dla kaŜdego z nas 

przygoda, którą wspominamy gdy tylko spotykamy się w gronie absolwentów naszej 

klasy. Hasła takie jak „Amerykanka”, „opornik wzorcowy”,  „KBK” lub „zero za 

sprawozdanka” to dla kaŜdego „Wojtusia”, który uczęszczał do ZSŁ prawdziwe 

pomniki stawiane najpiękniejszym chwilom.  

Najmocniej w pamięć zapadła mi jednak moja trzyletnia przygoda z Samorządem 

Uczniowskim, do którego historii miałem wielką przyjemność dołoŜyć odrobinkę od 

siebie. Była to prawdziwa szkoła organizacyjno, menadŜersko  PR- owska, w ramach 

której otrzymaliśmy wyjątkowe, niepowtarzalne lekcje. Pracowałem tu ze 

wspaniałymi ludźmi, m.in. z nieocenionym Darkiem Ciupińskim, który namówił nas do 

zaangaŜowania się w SU i dzielnie prowadził nas przez sukcesy i poraŜki. Wielką pracę 

wykonywali nasi przyjaciele, członkowie SU- nie zawsze widoczni „na scenie”, ale 

zawsze oddani i gotowi do wykonania kaŜdego zadania. Dzięki ich chęciom i 

błyskotliwości mogliśmy zrealizować tak wiele naszych marzeń i atrakcji dla uczniów 

ZSŁ.  

Z ogromną wdzięcznością myślę o Ŝyczliwej naszym działaniom Dyrekcji, zwłaszcza 

Dyrektorze Naczelnym Antonim Borgoszu, który wspierał nas w dąŜeniu do celów, 

jakie sobie stawialiśmy. Nie zawsze mieliśmy znakomite, trafione pomysły i plan ich 

realizacji, ale zawsze ceniliśmy sobie tę wyjątkową współpracę.  Wsparciem słuŜyła 

nam za kaŜdym razem nasza wychowawczyni Pani Magdalena Czechowska-

Buratowska, której mamy nadzieję swoimi inicjatywami przysporzyliśmy moŜliwie mało 

problemów, a maksymalnie wiele satysfakcji.  



Wreszcie na osobny zwój mózgu spośród tych odpowiadających za pamięć 

zasługuje Pani Agnieszka Osuch-Czepiel, która obdarowała nas prawdziwie 

matczyną miłością i stworzyła z nas grupę ludzi wiernych sobie bez względu na 

sytuację oraz gotowych do najdziwniejszych i wydawało by się niemoŜliwych do 

zrealizowania działań. Jeśli ktoś chce w swoim zespole jednocześnie motywować do 

pracy, kontrolować jej realizację i dbać o niepowtarzalny, radosny, świąteczny 

nastrój przez 365 dni w roku, to na lekcje proszę się udać właśnie do Pani Agnieszki. 

Wiem, Ŝe dozgonna wdzięczność to zbyt mało, ale więcej juŜ ofiarować nie moŜemy 

:)  

Bardzo pozytywnie wspominam równieŜ Panią Beatę Kalamus-Gądek, z którą 

mieliśmy przyjemność pracować w SU w klasie maturalnej. Wspólnie spędziliśmy 

chyba najbardziej dynamiczny i niezwykły rok naszego pobytu w ZSŁ. Osobiście 

dziękuję równieŜ za zaraŜenie pasją do sportów zimowych, zapoczątkowane 

oświadczeniem „Maciek, wpisałam cię na sobotni wyjazd narciarski!”... 

... a poniewaŜ kaŜdy dzień w ZSŁ zaczynał się i kończył wizytą na portierni, na koniec 

jeszcze pozdrawiam tych znakomitych ludzi, z Panią Sendor na czele. „Pogaduchy” 

przy wejściu to przeŜycie zdecydowanie niezapomniane! 
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