Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
„Szkolne wspomnienia niezapomniane –
to jest jak balsam na serca ranę”
Piękne spotkanie po latach absolwentów działających w grupach teatralnych
w Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Dynowie.
W piękną pierwszą czerwcową sobotę, A.D.2019 r. miało miejsce spotkanie
absolwentów działających w grupach teatralnych w Zasadniczej Szkoły Zawodowej
w Dynowie w latach 70 – tych i 80 – tych XX wieku. Okolicznościowe spotkanie
rozpoczęła Msza św. w Kościele Parafialnym pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Dynowie
pod przewodnictwem ks. Prałata dr Stanisława Janusza – Dziekana Dekanatu Dynów.
Następnie uczestnicy spotkania - ponad 30 osób „przenieśli się” do Zespołu Szkół
Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

W auli szkolnej uroczystego powitania szacownych Gości dokonała Dyrektor
szkoły Pani Halina Cygan, która
wyraziła radość i zadowolenie z
tego typu spotkania po latach.
Oprócz absolwentów szkoły na
spotkanie przybyli byli nauczyciele,
którzy prowadzili te zespoły
teatralne, bądź wspomagali te
działania teatralno – artystyczne:
Pan Stanisław Tymowicz –
nauczyciel
przedmiotów
zawodowych w latach 1969 - 1988,
a następnie dyrektor szkoły w latach 1988 – 2007, a obecnie Prezes Stowarzyszenia
Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Pan Stanisław Guzik – nauczyciel
przedmiotów zawodowych, kierownik internatu, wicedyrektor szkoły (1969 – 2001), Pan
Roman Baran - nauczyciel przedmiotów zawodowych, zastępca dyrektora szkoły (1970 –
1998), Jan Aleksander Gerula – nauczyciel praktycznej nauki zawodu, kierownik
warsztatów szkolnych (1968 – 1995), a przede wszystkim Pani Krystyna Dżuła –
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nauczyciel języka polskiego, jednocześnie reżyser, społeczny opiekun i twórca Kółka
Teatralnego, drużynowa Starszoharcerskiej Drużyny – hmPL (1972 – 1998).
Pomysłodawcy spotkania: Pani Elżbieta Welc i Pan Ryszard Duda oraz Pani
Krystyna Dżuła przygotowali specjalną prezentację obrazującą dokonania teatralne,
wspomnień uczestników było całe mnóstwo – „czarujące i cudowne lata podkreślali

wszyscy”.
Absolwenci przygotowali dla obecnej Dyrektor
szkoły i byłych nauczycieli specjalne podziękowania i
kwiaty.
W
wydanym
przez
Absolwentów
okolicznościowym folderze zostały także zapisane
krótkie noty biograficzne dotyczące byłych dyrektorów
szkoły (Edwarda Owskiego – 1963 – 1970, Franciszka
Kiszki 1970 – 1988, Stanisława Tymowicza 1988 – 2007).
Ponadto znalazły się podziękowania dla innych
nauczycieli, m.in. śp. Zbigniewa Dymczaka – nauczyciela matematyki, a przy tym autora
wielu scenografii oraz
sporo
zdjęć
ze
spektakli teatralnych.
Wszyscy
zaś
uczestnicy spotkania
otrzymali
pamiątkowe pakiety z
materiałami
dotyczącymi Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.
Całe spotkanie odbyło się w miłej atmosferze, a jego uczestnicy umówili się już
na kolejne.

