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ZAGADKA SZKOLNEGO ZDJĘCIA
Z uwagą przejrzałem Almanach Muszyny z 1996 roku. Znalazłem w nim wiele miejsc, które
pamiętam, i osoby, które znam.
Jestem w stanie pomóc panu Witoldowi Kalińskiemu w ustaleniu, kto znajduje się na zdjęciu
zamieszczonym przy tekście „Ze starego albumu”. Najpierw jednak muszę sprostować błąd
w opisie zdjęcia ze strony 73 (grupa strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Muszynie).
Jedną ze stojących postaci (praktycznie w centrum grupy) jest Włodzimierz Pasławski, a nie, jak
błędnie napisano, Stanisław.
A teraz co do zdjęcia, które interesuje pana Kalińskiego. Zostało ono wykonane w dniu 15
lipca 1945 roku przy Domu Wczasowym „Pokusa” (obecnie „Mimoza”) na
Zazamczu i przedstawia absolwentów Gimnazjum oraz grono profesorskie.
Nie była to jedyna fotografia wykonana w tym dniu, a upamiętniająca ukończenie
Gimnazjum w Muszynie. Nieco inne zdjęcie mam w swoim albumie i są na nim także
przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego. Na obu zdjęciach nieobecni są: dyrektor szkoły p.
Kuryłowicz, prof. historii Zofia Olszewska oraz uczennica Jadwiga Godawa.
Jest bardzo prawdopodobne, że pamiątkowy album, o którym wspomina pan Kaliński,
wykonała moja Matka (także absolwentka muszyńskiego Gimnazjum z 1945 roku), Maria
Pasławska.

Profesorowie siedzą w środkowym rzędzie i licząc od lewej strony są to: prof. Jan Heral (język angielski),
prof. Fuskowa (język francuski), prof. Henryk Kaliński (matematyka, fizyka), prof. Hetperowa (anatomia),
prof. Jan Śliwa (historia), prof. Teresa(?) Swinecka (język łaciński), prof. Jarosława Pasławska (język
polski), ksiądz Kazimierz Zatorski (religia, filozofia, propedeutyka), prof. Wisłocki (geografia), prof. Jan
Duda (WF -?).
Uczniowie: siedzą na pierwszym planie od lewej — Henryk Wdowiszewski (?), Janina Wójcik, Leszek
Barciszewski (?), Kazimiera Buliązak, Józef Gembarowski (Gębarowski); stoją z tyłu — Marian Matusz,
Andrzej Staniszewski, Danuta Żółkiewicz, Marian Ruchała (?), Ryszard Wiltosiński, Paulin Urbanik,
Maria Pasławska, ... Iwaszko, Karol Wierzbicki, Anna Jedynakiewicz, Jan Majksner (Majxner),
Włodzimierz Iwaszko, Krystyna Jedynakiewicz.

List z Pacanowa

103

GMINA PACANÓW

Wydawca: Rada Gminy Pacanów
Kolegium redakcyjne:
Jarosław Banasik (red. nacz.)
Katarzyna Cudna [z-ca red. nacz.)
Janina Michorowska (sekretarz)
Stanisław Pytko, Robert Gwóźdź,
Henryk Góra
Miesięcznik zarejestrowany
w Sędzię Wojewódzkim w Kielcach
Sygn. akt INs-Rej.-Pr 2/96

ISSN 1427-3071

„Z Życia Gmin/' jest członkiem Stowarzyszenia Prasy Lokalnej w Poznaniu
Adres: 28-133 Pacanów, ul. Radziwitłówka 3 (Urzqd Gminy), łel. 3, 61, tel./fax (0-496) 19 10

Pacanów, 20 kwietnia 1997

Almanach Muszyny
Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej
Droga i Szanowna Redakcjo!
Z okazji wydania siódmego już rocznika Almanachu Muszyny
pragnę
Państwu
serdecznie
pogratulować
wszystkich
dotychczasowych edycji, a także tego bezprzykładnego
zaangażowania w promocję okolicy, odszukiwania czasu minionego,
fascynacji pięknem ziemi muszyńskiej. Że Almanach tworzą ludzie,
którym dobro tej okolicy leży głęboko w sercu, można przekonać się po
lekturze pierwszych stron Waszego rocznika. Czuje się to ciepło,
którego nie sposób przelać na papier za pomocą pióra bez głębokiego
podłoża emocjonalnego. Dlatego uważam, że każdy następny rocznik
Almanachu jawić się będzie jako przebogaty zbiór informacji ze
sfery kultury, historii i życia społeczeństwa pięknej ziemi
muszyńskiej.
Pragnę wyrazić przekonanie, że z czasem walory Almanachu
docenią wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób związani są z okolicą
Muszyny.
W imieniu Kolegium Redakcyjnego „Z życia gminy” pragnę
życzyć Państwu, aby do końca pozostali wierni idei wydawania tego
pisma bez względu na koleje losu. Przesyłam serdeczne pozdrowienia i
życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Redaktor naezelny „Z życia aminy”
Jarosław Banasik

