Pan Profesor Wincenty Sobowiec urodził się 27 czerwca
1944 roku w Trześni koło Sandomierza. Uczęszczał do Szkoły
Podstawowej w Trześni, a następnie kontynuował naukę
w Liceum Pedagogicznym w Sandomierzu. Zdobył tu pierwsze
szlify nauczycielskie. Następnie kontynuował naukę w Studium
Nauczycielskim im. Edwarda Estkowskiego w Łodzi, które
ukończył 18 czerwca 1965 roku na kierunku śpiew z muzyką.
W 1973 roku odbył studia wyższe zawodowe na
Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Nauczycielskiej
w Kielcach. Od 1965 roku pracował jako nauczyciel muzyki
w Liceum Ogólnokształcącym w Klimontowie, następnie od
1967 roku w Technikum Budowlanym w Sandomierzu, a od
1 września 1969 roku, aż do przejścia na emeryturę w dniu
31 grudnia 1994 roku w I Liceum Ogólnokształcącym
w Sandomierzu, dzisiejszym Collegium Gostomianum. Był społecznikiem, działał w Związku
Nauczycielstwa Polskiego. Swoimi działaniami na rzecz popularyzowania dorobku artystycznego
"małych ojczyzn" przypominał Oskara Kolberga – w latach 1965-67 prowadził zespół folklorystyczny
w Klimontowie i zajęcia dla utalentowanej młodzieży w Społecznym Ognisku Muzycznym. W latach
1975-1981 był dyrygentem i organizatorem Chóru Nauczycielskiego w Sandomierzu, w repertuarze
którego znalazły się utwory jego kompozycji oraz pieśni Ziemi Sandomierskiej, w latach 1967-1975
prowadził w Domu Kultury Huty Szkła Okiennego w Sandomierzu Zespół Pieśni i Tańca
"Sandomierz".
W latach 1975-1981 działając na rzecz integracji osób niepełnosprawnych prowadził Zespól
Pieśni i Tańca Spółdzielni Inwalidów "Postęp" w Sandomierzu, a w latach 1984-1986 Kapelę w Cechu
Rzemiosł Różnych w Sandomierzu.
Jego uczennica Anna Bęc zajęła I miejsce i uzyskała tytuł laureata eliminacji centralnych
Olimpiady Wiedzy o Sztuce, a duża grupa uczniów przygotowywanych przez Pana Profesora
zajmowała czołowe lokaty w eliminacjach wojewódzkich, okręgowych i centralnych konkursów
piosenki.
Pan Profesor Wincenty Sobowiec za swoją działalność na rzecz kultury i osiągnięcia dydaktyczne został
nagrodzony Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej, Złotą
Odznaką TPPR i Medalem Zasłużonemu dla Miasta Sandomierz. Wielokrotnie za osiągnięcia w pracy
dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej był nagradzany Nagrodą Dyrektora Szkoły.
Cały jego 30 letni czas pracy w zawodzie nauczycielskim był związany z muzyką. I tak jak pisała
Ludwik Jerzy Kern - "Czym jest muzyka? Nie wiem. Może po prostu niebem z nutami zamiast gwiazd.
Może mostem zaklętym, po którym instrumenty przeprowadzają nas", takim zaklętym instrumentem
i muzyką pozostanie Pan Profesor w pamięci wielu pokoleń wychowanków Collegium Gostomianum
jako wyrozumiały nauczyciel, wędrujący po szkole z akordeonem, przyjazny i życzliwy człowiek,
twórca muzyki do Hymnu Szkoły, do którego słowa napisał nauczyciel języka niemieckiego Ś.P.
Profesor Józef Skura.
Cześć Jego Pamięci!
Op. Barbara Tęgiewicz

