POŻEGNANIA
W ostatnich latach pożegnaliśmy zmarłych profesorów, pracowników I Liceum. Odeszli od nas:
matematyk Stanisław Rybak, rusycystka Walentyna Szachowicz, polonistka Teresa Talacha, sekretarz
szkoły Alicja Wójcik, polonista Władysław Piecyk, historyk Grażyna Krasnodębska, historyk Jerzy Rabek,
biolog Jolanta Plewa - głównie nauczycielka Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, konserwator
Włodzimierz Zatkalik.
Niezapomniana Alicja Wójcik napisałaby najwspanialszą historię naszej szkoły. Pracowała z
dziewięciorgiem dyrektorów. Na Hrubieszowszczyźnie przeżyła rzeź wołyńską. Pamiętała płonący
modrzewiowy kościół w Ostrowie, gdzie swego czasu grał na organach sam Chopin. Być może dlatego
wytrwale, przez lata zbierała od chętnych składki na rzecz Towarzystwa im. Fryderyka Chopina 1.
Emanowała życzliwością, wprowadzała poczucie harmonii. Rusycystkę Walentynę Szachowicz
zapamiętaliśmy jako wielce wymagającą profesjonalistkę, osobę wielkiego taktu, elegancji. Nie było
takiego roku, by nie zadzwoniła do szkoły z pytaniem o bal studniówkowy, o atmosferę, nowych uczniów.
Żyła sprawami szkoły autentycznie do końca swych dni. Polonistka Teresa Talacha szukała w uczniach
iskry, natchnienia, nietuzinkowości. Nie ukrywała emocji. Wielbiła romantyzm. Miała odwagę łączenia
trudnej współczesności z jakże karkołomnymi w realizacji ideałami przeszłości. Matematyk Stanisław
Rybak to przykład nauczyciela pasjonata, wiecznie młodego idealisty, a jednocześnie doświadczonego
praktyka, odważnego innowatora, świetnego gawędziarza. Równie dobrze czuł się z uczniami w pracowni
fizycznej (którą z pasją modernizował), jak i poza nią, co skrzętnie utrwaliły stare szkolne zdjęcia. Rozwijał
talenty, między innymi fotograficzne. Historyk Jerzy Rabek ujmował uczniów niepowtarzalną atmosferą
zajęć, niezapomnianymi dyskusjami o przyczynach i skutkach zawikłanej historii świata (w których każdy
mógł wypowiedzieć swoje racje), a kolegów i koleżanki z pokoju nauczycielskiego pogodą ducha,
umiejętnością dystansowania się do spraw trudnych i mądrego ich rozwiązywania. Historyk Grażyna
Krasnodębska ceniła w uczniach ciekawość, dociekliwość, energię działania. Inspirowała pasją
podróżowania, elegancją. Rozumiała uczniowskie racje. Mówiła jasno, mądrze, z głębokim przekonaniem
o słuszności. Kochała życie samo w sobie. Polonista Władysław Piecyk to jeden z niewielu nauczycieli,
których uczniowie - mimo upływu lat - wciąż nie tylko pamiętali, lecz też zapraszali. Miał szczęście
polegające na tym, że wychowankowie nie zamknęli go w sentymentalnych ramach. Chcieli z nim być,
więc przyjeżdżał, przychodził, rozmawiał. A mówił wspaniale, tworzył frazy jak nikt. Reprezentował styl
niepowtarzalny, stoicki, niemożliwy do naśladowania. Konserwator Włodzimierz Zatkalik pochodził z
rodziny od bardzo dawna związanej z historią miasta. Był człowiekiem honoru, rzetelności i - mimo
cierpienia ostatnich lat życia - wiary w siłę mądrości, wartość nauki.
W roku 2014 zmarł absolwent I Liceum Stanisław Dąbrowski - sędzia Sądu Najwyższego orzekający w Izbie
Cywilnej, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, Pierwszy Prezes Sądu Sądu Najwyższego,
przewodniczący Trybunału Stanu, poseł. Pracownia wiedzy o społeczeństwie w budynku naszej szkoły nosi
imię tej znaczącej w życiu państwa polskiego osoby. W roku 2018 odszedł wybitny absolwent liceum Jan
Izdebski, profesor Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, prodziekan tegoż wydziału, Kierownik
Zakładu Chemii Chemii Organicznej, Kierownik Pracowni Peptydów. Wybitnego chemika uhonorował
świat wielkiej nauki. Pracował z najlepszymi. W życiu naukowym osiągnął maksimum satysfakcji,
pozostając człowiekiem znającym piękno najmniejszego skrawka życia.
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Chopin odwiedzał Tytusa Woyciechowskiego w majątku Poturzyn. Właśnie tam komponował „Nokturn g-moll”.

Chcemy zatrzymać w pamięci wszystkie wydarzenia, jednak wyeksponować działania dekady
2008-2018; ostatnie, dlatego szczególnie drogie. Mamy nadzieję, że godnie wpiszą się w długie,
historycznie złożone, heroiczne (dzięki wojennym działaniom nauczycieli), piękne (dzięki całej
społeczności szkolnej) dzieje Szkoły, dziś noszącej nazwę
I Liceum imienia Marii Skłodowskiej-Curie
w Sokołowie Podlaskim.

