Z okna
z widokiem na Wisłę, Góry Pieprzowe i prawobrzeżny Sandomierz. Częstym jej gościem
jest Pani prof. Anna Sobolewska, pracownik
naukowy Instytutu Badań Literackich PAN w
Warszawie. Po jednym ze spotkań Pani profesor napisała mi w mailu:
Co ja tu robię? Może wystarczy wyjrzeć przez
okno? W trakcie lektury wierszy Ko Una1 zaczęłam sobie przypominać podobne sytuacje,
gdy w doświadczeniu wewnętrznym zapominamy o otaczającym świecie i własnym „ja”.
Widzimy tylko blask przedmiotu kontemplacji.
Wspomnienia doświadczeń kontemplacyjnych
były blade, aż do chwili, gdy znalazłam się w
gościnnej pracowni komputerowej Collegium
Gostomianum w Sandomierzu. Jest to pięknie
odnowiony siedemnastowieczny budynek na
skarpie nad Wisłą, najstarsza czynna szkoła,
dawniej kolegium jezuickie, dziś liceum ogólnokształcące. Podeszłam do okna, aby dać
odpocząć oczom. Nurt Wisły jest tam przecięty
przez most, po którym śmigają auta nieprzerwanym strumieniem. Wisła toczy się bardziej
leniwym nurtem. Słońce przebija się przez
chmury. Nagle znalazłam się na pasemku
światła płynącego wolno pod most. Pod mostem robi się ciemno. Przesiadam się w wyobraźni na inny promyk - jak w bajce - i znowu jedziemy powoli w stronę mostu. Z tego
zapatrzenia wyrwał mnie szkolny dzwonek i
ostra woń chemikaliów w kuble z mopem postawionym tuż przy mnie przez sprzątaczkę.
Koniec kontemplacji. Zamykamy pracownię!

Nie jestem absolwentem Collegium Gostomianum. Pracuję w tej szacownej placówce
oświatowej jako nauczyciel informatyki od 20
lat. W minionym okresie byłem świadkiem
oraz czynnym uczestnikiem czterech Zjazdów
Absolwentów. Z dużym podziwem obserwowałem tłumy byłych uczniów, którzy przybywali z najdalszych zakątków świata do miejsca tak urokliwego, jakim jest kompleks ogrodowo-architektoniczny na sandomierskiej
skarpie.
Zaprojektowana przeze mnie pracownia informatyczna (sala 79) spełnia ważną rolę nie
tylko w procesie edukacyjnym szkoły. Wyposażenie w poszczególnych latach pochodziło z
funduszy menowskich w ramach projektów
akcesyjnego i unijnego. Od pewnego czasu
MEN zrezygnowało z finansowania szkół.
Komputery przestały spełniać podstawowe
standardy. Pracowały zbyt wolno i nie sprostały wymaganiom nowych technologii. Szukając środków na zakup nowego sprzętu, w
porozumieniu z Dyrekcją szkoły skontaktowałem się z członkami Kapituły Confraternitas
Gostomianum (z Panami Januszem Sobolewskim i Wojciechem Czerwcem, kanclerzem i
wicekanclerzem Stowarzyszenia), którzy bez
chwili wahania uznali pomysł za godny poparcia. Współpraca nawiązana podczas przygotowań do ostatniego Zjazdu stworzyła dobry klimat do podjęcia wyzwania, by pozyskać fundusze od Absolwentów. Wysłaliśmy
200 e-maili oraz 150 listów tradycyjnych,
dzięki czemu uzyskano pewną kwotę pieniędzy, którą powiększono z funduszy Stowarzyszenia, co pozwoliło na zakup 15 zestawów
komputerowych.
Pracownia informatyczna to osobliwe miejsce

Nie, nie Droga Pani Profesor, nie zamykamy
pracowni, wręcz przeciwnie, dzięki Wychowankom otwieramy ją szeroko dla naszej młodzieży, by pracować „szybciej, lepiej” i oglądać wspaniałe widoki z okna.

1 Ko Una Maninbo, czyli Dziesięć tysięcy istnień, przekład Mieczysław Godyń i Adam Szostkiewicz
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W imieniu Uczniów i własnym serdecznie dziękuję wszystkim ofiarodawcom:
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Aschenbrenner Rajmund
Banaszkiewicz Krzysztof
Bochniak Ryszard
Bokwa (Kosanowska) Anna
Bokwa Przemysław
Borowski Jerzy
Cieślik Jerzy
Chruściak Dariusz
Czerwiec Wojciech
Ćwik Ireneusz
Grab (Mucha) Joanna
Gradzińska Wioletta
Guja (Litwińska) Anna
Janos Jacek
Kędziora Michał
Kiec Leszek
Kowalska (Bęc) Anna
Lisowska-Paterek Barbara
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Łuczak (Zając) Małgorzata
Łuczak Grzegorz
Majsak Wojciech
Marzec Marcin
Masternak Renata
Masternak Tomasz
Mróz Joanna
Mróz Mirosław
Pacholczak Adam
Palacz Grzegorz
Paszkowska Danuta
Piotrowicz (Sieciarska) Joanna
Sobolewska (Sałwicka) Elżbieta
Sobolewski Janusz
Stec Rafał
Szpakowska-Cydejko Aleksandra
Wawer Anna

