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WSTÊP

rzekazujemy do r¹k Szanownych Czytelników kolejn¹ pozycjê Pwydawnicz¹ Stowarzyszenia Mi³oœników Jas³a i Regionu 

Jasielskiego pod tytu³em “J a s  i e l s k i e   s z k o ³ y   p o d s t a w o w e”.

Stowarzyszenie nasze podjê³o przed kilkunastu laty piêkny i godny 

najwy¿szego uznania plan badania, dokumentowania i opracowywania mate-

ria³ów w formie pozycji ksi¹¿kowych. Dotycz¹ one przesz³oœci i teraŸniejszoœci 

Jas³a i Ziemi Jasielskiej, s¹ autorstwa miejscowych regionalistów, zakochanych 

bez reszty w tym wszystkim, co dotyczy dziedzictwa kulturowego i historycznego 

naszej “Ma³ej Ojczyzny”.

Kilkanaœcie wydanych dotychczas opracowañ ksi¹¿kowych stanowi 

powa¿ny dorobek edytorski autorów wywodz¹cych siê ze œrodowisk spo³eczno - 

kulturalnych i m³odych regionalistów jasielskich szkó³.

Naszej bogatej dzia³alnoœci wydawniczej towarzysz¹ równie¿ inne 

przedsiêwziêcia i akcje adresowane do spo³ecznoœci regionu jasielskiego, w tym 

równie¿ do m³odzie¿y. Przyk³adem na to s¹ organizowane od wielu lat Turnieje 

Wiedzy o Jaœle i Regionie dla uczniów ze wszystkich poziomów nauczania, sesje 

popularnonaukowe, spotkania autorskie oraz akcje charytatywne.

Materia³em wyjœciowym do opracowania historii jasielskich szkó³ 

podstawowych by³y albumy pt. “Moja szko³a” opracowane przez m³odzie¿ 

szkoln¹ pod kierunkiem nauczycieli w ramach “X Jubileuszowego Turnieju 

Wiedzy o Jaœle”, który odby³ siê w dniach 8 - 9 listopada 2001 roku.

Ze wzglêdu na brak zbiorowej publikacji dotycz¹cej jasielskich szkó³ 

podstawowych uznaliœmy, ¿e opracowane materia³y bêd¹ stanowi³y cenn¹ 

publikacjê poszerzaj¹c¹ wiedzê o ich dorobku i roli jak¹ odegra³y                              

w miejscowym œrodowisku. Uzupe³ni ona te¿ lukê informacyjn¹ dotycz¹c¹ 

pocz¹tków, rozwoju, roli i osi¹gniêæ szkolnictwa podstawowego i da    

wszystkim wychowankom tych szkó³ mo¿liwoœæ prze¿ywania wspomnieñ                     

i pog³êbiania wiedzy o “ich szkole”.

Wa¿nym aspektem tego wydawnictwa jest fakt, ¿e historia jedenastu szkó³ 

zosta³a opracowana przez   m ³ o d z i e ¿   i   n a u c z y c i e l i   tych placówek.

Dla uzupe³nienia obrazu historii jasielskiego szkolnictwa podstawowego 

nale¿y wspomnieæ o dwóch placówkach, które ju¿ nie istniej¹. Pierwsza to 

Szko³a Powszechna im. Stanis³awa Staszica - szko³a mêska przy ulicy Basztowej 
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spalona przez Niemców w 1944 roku, która nie doczeka³a siê odbudowy. Druga 

to szko³a im. Tadeusza Koœciuszki w Kaczorowach odbudowana oko³o 1905 

roku, bêd¹ca od 1945 do 1978 roku fili¹ Szko³y Podstawowej Nr 1 im. Romualda 

Traugutta. Nastêpnie w budynku tej szko³y mieœci³o siê przedszkole, a obecnie 

s³u¿y potrzebom spo³ecznym mieszkañcom Osiedla Kaczorowy.

Nie by³o rzecz¹ ³atw¹ uj¹æ w jednej pozycji wydawniczej pe³ne dane 

dotycz¹ce utworzenia, rozwoju, stanu liczbowego uczniów, zmian personalnych 

kadry nauczycielskiej, iloœci pomieszczeñ szkolnych, zasobów pomocy 

naukowych i dokumentacji archiwalnej. Okres zaborów i dwóch wojen 

œwiatowych dokona³ ogromnych zniszczeñ materialnych i w du¿ej mierze 

zasobów archiwalnych.

Na ile realizacja tego przedsiêwziêcia spe³ni³a oczekiwania Czytelników 

niniejszej publikacji, oka¿e siê po lekturze przez Szanownych Nabywców. 

Wydawcy pozostaje nadzieja, ¿e trud gromadzenia materia³ów dotycz¹cych 

poszczególnych szkó³, wzajemnych miêdzy nimi relacji i zasiêgu oddzia³ywania 

na miejscowe œrodowisko nie posz³y na marne i spotkaj¹ siê z aprobat¹                     

i ¿yczliwym przyjêciem.

Do nauczycieli i uczniów poszczególnych szkó³ bior¹cych udzia³                  

w opracowaniu historii swojej szko³y kierujê w imieniu Zarz¹du Stowarzyszenia 

s³owa g³êbokiego szacunku i szczerego podziêkowania.

Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e oddane do r¹k Czytelnika wydawnictwo stanie 

siê nie tylko cenn¹ i poszukiwan¹ publikacj¹, lecz tak¿e twórcz¹ inspiracj¹ do 

poszukiwañ Ÿród³owo - archiwalnych oraz badañ nad przesz³oœci¹, 

teraŸniejszoœci¹ i przysz³oœci¹ Jas³a i Ziemi Jasielskiej.

Felicja Ja³osiñska
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SZKO£A PODSTAWOWA NR 1
IM. ROMUALDA TRAUGUTTA

W JAŒLE



zieje Szko³y Podstawowej Nr 1 im. Romualda Traugutta w Jaœle siêgaj¹ Dtradycj¹ 1918 roku. Pierwsza wzmianka o szkole pochodzi z 1788 roku. 

By³a to szko³a z jednym nauczycielem. W roku 1792 zosta³a przeniesiona                   

z Dukli do Jas³a czteroklasowa szko³a g³ówna po ukoñczeniu, której uczniowie 

mogli przejœæ do gimnazjum. Nauka odbywa³a siê w jêzyku niemieckim.                      

Od 1875 roku zosta³a przemianowana na szko³ê pospolit¹ mêsk¹ z czterema 

nauczycielami. Nosi³a nazwê „Szko³y pod dzwonkiem.” W czasie I wojny 

œwiatowej budynek szko³y uleg³ zniszczeniu, uratowano tylko akta szkolne.  

   W 1918 roku szko³a zosta³a przekszta³cona na siedmioklasow¹ szko³ê 

powszechn¹. Wprowadzono nowe programy nauczania. Szkole nadano imiê 

bohatera narodowego Romualda Traugutta. Pamiêæ bohatera powstania 

styczniowego, wybitnego dowódcy i polityka mocno trwa³a w narodzie.               

Ca³e miasto ¿y³o urz¹dzaniem pracowni przyrodniczej, robót rêcznych, 

organizowaniem œwietlicy dla biednych dzieci.

                         Miejsce poœwiêcone Patronowi Szko³y
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     Z dniem 1 sierpnia 1930 roku kierownictwo szko³y obj¹³ Wojciech Œwigut.               

Od 1868 roku funkcjê tê pe³nili kolejno: Micha³ Zacharyasz, Jan Markiewicz, 

Stanis³aw Kaniowski, Jan Œmietana, Antoni Mielicki, Marcin Pasterczyk,          

Jan Nowak,  Leon Gontek.

   W szkole kierowanej przez Wojciecha Œwiguta dzia³a³y miêdzy innymi: 

Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego, Polski Czerwony Krzy¿, Szkolna Kasa 

Oszczêdnoœci oraz Spó³dzielnia Uczniowska. Przedstawienia teatrzyku 

kukie³kowego ogl¹da³a m³odzie¿ ca³ego Jas³a. Nauka odbywa³a siê na dwie 

zmiany. Szko³a nale¿a³a do najlepiej wyposa¿onych, mia³a salê epidiaskopow¹, 

pracowniê fizyko- chemiczn¹  i robót rêcznych. 

   Dzia³alnoœæ szko³y przerwa³ wybuch II wojny œwiatowej. Budynek zosta³ 

zajêty przez wojska hitlerowskie, które wkroczy³y do Jas³a 8 wrzeœnia 1939 

roku. Zniszczone zosta³y pomoce naukowe i ksiêgozbiór. W okresie okupacji             

w roku szkolnym 1939/1940 nauka siê nie odbywa³a. 

   9 wrzeœnia 1940 roku rozpoczêto nauczanie w prywatnym budynku                  

przy ulicy Piotra Skargi. Wkrótce zosta³ on zajêty przez wojska hitlerowskie. 

Dziêki staraniom nauczycieli do dyspozycji wszystkich szkó³ powszechnych 

przydzielono dwie sale w domu ochronki. Nauka odbywa³a siê co drugi dzieñ.         

W roku szkolnym 1941/1942 szko³a otrzyma³a w swoim dawnym budynku 

szeœæ sal. W 1943 roku klasy lekcyjne przeznaczono na magazyn zbo¿owy. 

Nauka odbywa³a siê w pomieszczeniach szko³y imienia Stanis³awa Staszica.     

Po zajêciu jej przez wojsko, nauczanie rozpoczêto w szkole w Sobniowie.

     W styczniu 1945 roku nast¹pi³ koniec wojny. Szko³a im. Romualda Traugutta 

liczy³a wówczas 475 uczniów, zajêcia odbywa³y siê w godzinach popo³u-

dniowych w budynku szko³y im. Marii Konopnickiej. Powoli poprawia³y siê 

warunki lokalowe,  zaczêto gromadziæ ksiêgozbiór i pomoce.

   W roku 1951/1952 pierwsi absolwenci zdali pomyœlnie egzamin, m³odzie¿ 

reprezentowa³a szko³ê w igrzyskach sportowych, zajmowa³a czo³owe miejsca      

w konkursach.

     9 listopada 1955 roku szko³a przenios³a swoj¹ siedzibê do wyremontowa -

nego budynku przy ulicy Soko³a. Zajmowa³a siedem sal lekcyjnych                      

i korzysta³a  z dwóch w Szkole im. Marii Konopnickiej. W 1956 roku odszed³  

na emeryturê kierownik szko³y Wojciech Œwigut, a kierownictwo obj¹³ Kazi-

mierz Lejpras. Od 1962 roku  szko³a, dotychczas mêska, sta³a siê koedukacyjn¹. 

    W roku szkolnym 1964/1965  kierownictwo szko³y na okres  jednego roku 

obj¹³ Antoni Sawicz, a po nim Stanis³aw Sancewicz.  W  1970  roku dyrektorem                 
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szko³y zosta³  Mieczys³aw  ¯yg³owicz. Po siedmiu  latach  usilnych  starañ  

dyrektora  ¯yg³owicza oraz Komitetu Budowy Szko³y 22 sierpnia 1975 roku 

dokonano uroczyœcie  otwarcia nowego budynku Szko³y Podstawowej Nr 1              

w Jaœle przy ulicy Piotra Skargi. 

  Budynek posiada³ odpowiedni¹ iloœæ sal lekcyjnych, pracownie, salê 

gimnastyczn¹, œwietlicê ze sto³ówk¹, boiska sportowe, bie¿niê, skoczniê. 

Rodzice, nauczyciele i uczniowie wspólnie porz¹dkowali teren wokó³ szko³y. 

Grono nauczycielskie liczy³o 24 osoby. Uczniowie brali udzia³ w konkursach 

przedmiotowych, olimpiadach oraz zawodach sportowych. Du¿¹ wagê przy-

wi¹zywano do sportu.

     W 1978 roku szko³a obchodzi³a 60- lecie swego istnienia. Dla uczczenia tego 

wa¿nego wydarzenia Komitet Rodzicielski 22 lutego 1978 roku postanowi³ 

ufundowaæ sztandar dla szko³y.

    Uroczyste przekazanie nast¹pi³o w dniu 28 maja 1978 roku. Zosta³ on wy-

konany wed³ug projektu nauczyciela Stanis³awa Rêbisza.

       Uroczyste przekazanie sztandaru dla szko³y

    W   tym  samym  roku szkolnym  na emeryturê przesz³a  zastêpca dyrektora 

Janina Król, a funkcjê objê³a W³adys³awa Czeluœniak. W dalszym ci¹gu dzia³a³y 
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dzia³a³y organizacje uczniowskie i liczne kó³ka zainteresowañ.

     Rok  szkolny  1979/1980  przyniós³  wiele  radoœci   harcerzom  i  spor-

towcom. Nauczyciel, komendant Szczepu „Orl¹t”, harcmistrz Jacek Smolik 

zosta³ odznaczony Krzy¿em „Za zas³ugi dla ZHP.”

   Harcerze za akcjê „Stop dziecko na drodze” otrzymali dyplom Ministra 

Oœwiaty i Wychowania oraz nagrodê pieniê¿n¹ jako jedyna w województwie 

szko³a podstawowa. Reprezentacja szko³y bra³a udzia³ w rozgrywkach 

sportowych z okazji Miêdzynarodowego Dnia Dziecka. Za zajêcie I miejsca 

zdoby³a Puchar Inspektora Wydzia³u Oœwiaty i Wychowania w Jaœle.

   W roku 1981 nast¹pi³y pewne zmiany w oœwiacie. Nauka trwa³a piêæ dni               

w tygodniu, czas pracy nauczycieli skrócono z 26 do 22 godzin. Szko³a liczy³a 

805 uczniów i 35 nauczycieli. Uczniowie byli podzieleni na trzy grupy       

wiekowe: „Pacholêta”, „Sztubacy”, „¯acy.” 

   Tradycyjnie obchodzone by³y uroczystoœci szkolne i imprezy, m³odzie¿ 

uczestniczy³a w olimpiadach i konkursach zdobywaj¹c czo³owe miejsca.

           
                               15. 09. 1982 r. uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych, 
                               którego  dokonali dyrektor szko³y M. ¯yg³owicz i zastêpca  W. Czeluœniak

9



     Z pocz¹tkiem roku szkolnego 1984/1985 zamkn¹³ siê pewien wa¿ny rozdzia³              

w historii szko³y. Na emeryturê odszed³ dyrektor szko³y Mieczys³aw 

¯yg³owicz, pe³ni¹cy tê funkcjê w latach 1970-1984. Za jego kadencji szko³a 

by³a jedn¹ z najlepszych szkó³ w Jaœle. Obowi¹zki dyrektora przej¹³ W³adys³aw 

Depczyñski.

 

                    
                      Dyrektor szko³y W³adys³aw Depczyñski

    

    11 paŸdziernika 1985 roku wizytê w szkole z³o¿y³a delegacja pracowników    

s³owackich  placówek  oœwiatowo- wychowawczych. W 1985 roku drugim 

zastêpc¹ dyrektora szko³y zosta³ Jacek Smolik, który pe³ni³ tê funkcjê                       

do 1991 roku. Rok póŸniej dyrektor W³adys³aw Depczyñski przeszed³                     

na emeryturê, a kierownictwo szko³y przej¹³ Jan Betlej, który pe³ni tê funkcjê     

do dzisiaj. 
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       Dyrektor Jan Betlej i zastêpca Jacek Smolik

     Lata 1990-2002 to nowe zmiany w oœwiacie  i w Szkole Podstawowej Nr 1. 

Radykalnie zmieni³a siê rola dyrektora szko³y. Zosta³ on autentycznym 

realizatorem polityki oœwiatowej w szkole, odpowiada za dzia³alnoœæ 

dydaktyczno - wychowawcz¹,  zapewnia w³aœciwe warunki dzia³alnoœci 

szko³y. 

    W 1991 roku zastêpc¹ dyrektora zosta³a Barbara Pilawska. Uczniowie klas 

pi¹tych rozpoczêli naukê jêzyka angielskiego. Od 1997 roku uczy³y siê go klasy 

III i IV, a dwa lata póŸniej wszyscy uczniowie. 

   Wprowadzono tak¿e drugi jêzyk obcy, nadobowi¹zkowy jêzyk niemiecki       

w klasach od IV - VI. Z wymiernych sukcesów nauczania jêzyka angielskiego 

nale¿y wymieniæ czterech uczniów w czo³ówce Ogólnopolskiego Konkursu 

Jêzyka Angielskiego, I nagrodê w V Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki 

Angielskiej w Brzegu. Od pocz¹tku wprowadzenia konkursów przed-

miotowych uczniowie chêtnie brali w nich udzia³ i byli do nich dobrze 

przygotowani. W roku szkolnym 1997/1998 wziê³o w nich udzia³ 82 uczniów na 

113 w klasach VIII. Po raz pierwszy najlepsi uczniowie z jêzyka polskiego 

sprawdzali swoj¹ wiedzê w konkursie „Alfik”. Kolejny raz uczniowie brali 

udzia³ w „Kangurze” i „Alfiku” z matematyki. Szko³a zajê³a równie¿ I miejsce 

w Konkursie Wiedzy o AIDS organizowanym w M³odzie¿owym Domu
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 Kultury w Jaœle.           

    Nast¹pi³y zmiany kadrowe. Ze szko³y odesz³a zastêpca dyrektora Barbara 

Pilawska, nowym  zastêpc¹ zosta³a Gra¿yna Idzik.

    1 kwietnia 1998  roku zainicjowa³a swoj¹ dzia³alnoœæ œwietlica socjotera - 

peutyczna, obecnie klub „Jedynka”. Celem dzia³añ jest umo¿liwienie dzieciom 

prze¿ycia sukcesu, danie poczucia akceptacji, stworzenie przyjaznego dziecku 

miejsca, w którym mo¿na spêdziæ wolny czas. W klubie dzia³a zespó³ wokalny, 

teatrzyk, szkó³ka szachowa.

         Dzieci z klubu  “Jedynka” przedstawiaj¹  jase³ka

     Dla wybijaj¹cych siê ponad przeciêtnoœæ uczniów z klas pi¹tych i szóstych 

przyznawane jest stypendium naukowe. Od wielu lat szko³a rozwija zaintere-

sowania dzieci w  ró¿nych kó³kach. 

   Du¿y nacisk k³adzie siê na rozwijanie samorz¹dnoœci i asertywnoœci ucz-  

niów przez ich uczestnictwo w dzia³aniach ró¿nych organizacji: Zwi¹zek 

Harcerstwa Polskiego „ Szczep Orl¹t„ znakomicie potrafi zaakcentowaæ swoj¹ 

obecnoœæ  na terenie szko³y i miasta. 

     Opieka nad grobami lotników, Betlejemskie Œwiat³o Pokoju, Festiwal Pio- 

senki Harcerskiej, Tydzieñ Bohatera Hufca  - to maleñka cz¹stka dzia³alnoœci 

harcerzy. 
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        Harcerze w czasie rajdu - przerwa na naukê

   Samorz¹d szkolny wybierany w demokratycznych wyborach, organizuje 

imprezy szkolne, przeprowadza akcje charytatywne miêdzy innymi: zbiórkê 

pieniêdzy dla fundacji „Pomoc Dzieciom Pokrzywdzonym przez Los” i na rzecz 

domów dziecka oraz konkursy „Ludzie, tolerancja, AIDS”, „Przemocy stop”       

i wiele  innych. W ogólnopolskim konkursie „Plusssza” zaj¹³ III miejsce.                  

- Szkolna Kasa Oszczêdnoœci w 2000 roku zajê³a  I miejsce w województwie 

podkarpackim w oszczêdzaniu, organizuje konkursy. 

- Polski Czerwony Krzy¿ - rok 1999/2000 I miejsce w olimpiadzie rejonowej             

i wojewódzkiej promuj¹cej zdrowy styl ¿ycia. 

- Klub Europejski - uczniowie poznaj¹ pañstwa Unii Europejskiej, ich kulturê, 

¿ycie; klub organizuje Eurowiosnê - konkurs wiedzy o Unii Europejskiej                  

w formie zabawy, konkursów.

- Szkolne Ko³o Krajoznawczo Turystyczne - organizuje rajdy, uczy czynnego 

spêdzania wolnego czasu.

- Klub M³odego Przyrodnika - organizuje miêdzyszkolne i szkolne konkursy 

ekologiczne, zdobywa nagrody.

- Ko³o Mi³oœników  Jas³a - uczniowie poznaj¹ historiê Jas³a, uczestnicz¹                   

w Turniejach Wiedzy o Jaœle. 
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- Uczniowski Klub Sportowy - nagrody w zawodach sportowych, rok 

2000/2001-  I miejsce w województwie  w mini pi³ce siatkowej.

    Szko³a ju¿ od czterech lat dzia³a w Europejskiej Sieci Szkó³ Promuj¹cych 

Zdrowie. Realizowany jest program wychowania zdrowotnego opracowany 

przez naukowców Akademii Medycznej w Lublinie. Od 1999 roku zosta³a 

wprowadzona innowacyjna forma sprawdzania prac pisemnych poprzez 

„Kalkoplik”. Wdra¿a ona ucznia do samokontroli i samooceny. 

    Od trzech lat w maju odbywa siê impreza dla dzieci i ich rodziców- Piknik 

Rodzinny. 

       
         Piknik Rodzinny - popisowy wystêp na scenie

  Szko³a w roku 2000 nawi¹za³a wspó³pracê ze Szko³¹ Podstawow¹                            

w Csanadpalota z Wêgier. Dokonano wzajemnej wymiany m³odzie¿y                      

i nauczycieli. Wyjazdy na Wêgry s¹ dla uczniów motywacj¹ do nauki jêzyka 

angielskiego, a dla nauczycieli jest to okazja do wymiany doœwiadczeñ 

pedagogicznych. 

      We wrzeœniu 1999 roku na zas³u¿on¹ emeryturê przesz³a  zastêpca dyrektora 

W³adys³awa Czeluœniak, a stanowisko to objê³a  Bo¿ena  Anna  Jureczko.
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   Od 1 wrzeœnia 1999 roku  zosta³a wprowadzona reforma szkolnictwa.                  

W czerwcu 2000 roku mury szkolne opuœci³a ostatnia ósma klasa. Od tej pory 

szko³a jest szeœcioklasow¹ szko³¹ podstawow¹. W roku szkolnym 2001/2002 

uczy³o siê w niej 688 uczniów. 

       Kadra nauczycielska liczy 59 nauczycieli:

Jan Betlej                        -   dyrektor

Gra¿yna Idzik                 -   zastêpca dyrektora 

Bo¿ena Anna Jureczko   -   zastêpca dyrektora

Krystyna Barzyk

Erita Berkowicz

Aneta Bobula 

Bogdan Budzaj

W³adys³awa Czeluœniak

Izabela Chart

Beata Cygnar

Bronis³awa Dobrowolska

Krystyna Dziadosz

Renata Erban 

Helena Galimska

Maria Gabañska

Ewa Gawlik

Ryszard Gryboœ 

Agnieszka Grzesiak

Jerzy Janusz

Tomasz Janusz

Agata Jaracz

ks. Julian Jarz¹b

Gra¿yna Kiziñska 

El¿bieta Konopka

Ma³gorzata Kosiba 

El¿bieta Kras

Bogumi³a Kraus 

ks. Eugeniusz Królik 

Krystyna Kwiatkowska

s. Zofia „Nazariusza” Leœniak

Edyta Madej

15



Kinga Matuszewska

Maria Mikoœ

Bogus³awa Mordawska 

Katarzyna Moskal

Ma³gorzata Mroczka

Gra¿yna Nalepa

Jolanta Nawracaj

Halina Nowak 

Janina Nowak

Adam Pasterz

Halina Pasterz 

Gra¿yna Pawluœ 

Maria Rojkowska

Pawe³ Rutana

Maria Rysz

Marta Samborska 

Jacek Smolik

Ma³gorzata Szewczyk 

Miros³awa Œlusarczyk

Irena Szweda

Maria Tocka

Grzegorz Tomkiewicz

Maria Wadach

£ucja Wa³ach

Gra¿yna Wójcik

Alicja Ziaja

Halina Ziêba

Katarzyna ¯eliñska.

  Wiek XXI to nowe zadania i wyzwania dla uczniów i nauczycieli.                       

Nie zapomina siê o tradycji i wartoœciach, które wnieœli poprzedni dyrektorzy, 

nauczyciele i uczniowie. Bez nich nie istnia³aby Szko³a Podstawowa Nr 1               

w Jaœle.

                                                   Opracowa³a  Gra¿yna Wójcik

                                                   oraz  uczniowie: Magdalena Baran                                                 

                                                                              Natalia Jach

                                                                              Adrian Jarosz                                                                                  
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SZKO£A PODSTAWOWA NR 2
IM. MARII KONOPNICKIEJ

W JAŒLE



Pocz¹tki istnienia szko³y

udynek szacownej Szko³y Podstawowej Nr 2 w Jaœle im. Marii BKonopnickiej, jednej  z najstarszych placówek oœwiatowych w powiecie 

jasielskim, zosta³ oddany do u¿ytku w 1904 roku. Liczy wiêc prawie sto lat. 

Najstarszym mieszkañcom naszego miasta, Szko³a Podstawowa  Nr 2 kojarzy 

siê z ¿eñskim szkolnictwem powszechnym w Jaœle. 

   Pocz¹tki nauczania dziewcz¹t w Jaœle siêgaj¹ roku 1788. Od roku 1817                 

istnia³a ju¿ w Jaœle dwuklasowa szko³a ¿eñska, podlegaj¹ca szkole mêskiej. 

Dopiero w 1856 roku powsta³a czteroklasowa szko³a ¿eñska, której 

kierownikiem zosta³a (dziêki staraniom burmistrza Antoniego Koralewskiego) 

Emeryka Ma³achowska. Dwadzieœcia lat póŸniej nauczycielki wykona³y 

pierwszy sztandar szkolny. W latach 1888-1891 w wyniku zmian 

organizacyjnych, powsta³a Szko³a Wydzia³owa ¯eñska w Jaœle. Kierownikiem 

nowej szko³y zosta³ Teodor Bernardzikiewicz. W 1904 roku, jak ju¿ 

wspomniano, oddano do u¿ytku nowy budynek szkolny przy ulicy 

Koralewskiego (do dziœ widnieje napis „Szko³a Wydzia³owa ¯eñska”).                    

W czasie pierwszej wojny œwiatowej uleg³a zniszczeniu czêœæ maj¹tku 

szkolnego, budynek zajê³o wojsko.

Okres miêdzywojenny

     W dniu 3 listopada 1918 roku powsta³ nowy zarz¹d miasta z doktorem Józe-

fem Baranowskim na czele. Do zarz¹du wszed³ nowy kierownik szko³y 

Stanis³aw Kaniowski. W roku 1921 powsta³a nowa struktura szko³y - szko³a 

siedmioklasowa po³¹czona zosta³a z wy¿sz¹ trzyklasow¹ Szko³¹ Wydzia³ow¹. 

Wa¿ny dla szko³y by³ rok 1923. Wtedy to zosta³ ufundowany przez Komitet 

Rodzicielski nowy sztandar szkolny (uroczystoœæ jego wrêczenia odby³a siê                

11 listopada). W tym samym roku kierownictwo szko³y przejê³a Alfreda 

Breitmeierowa, wybitna polonistka i dobra organizatorka pracy szkolnej. 

Wojenne losy szko³y

   8 wrzeœnia 1939 roku o godzinie 14.30 Niemcy opanowali Jas³o. Budy-               

nek szkolny zosta³ zajêty przez ¿o³nierzy niemieckich,  pochodz¹cych z Bawarii 
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i Œl¹ska, którzy zdewastowali sale i gabinety. Czêœæ maj¹tku szkolnego 

uratowa³a kierowniczka Alfreda Breitmeierowa, która uzyska³a zgodê                    

na przewiezienie ksi¹¿ek i innych pomocy dydaktycznych do mieszkania              

przy ulicy Wincentego Pola 3. 

    Naukê  wznowiono  po rocznej przerwie, 1 wrzeœnia 1940 roku. W latach 

1940 -1944 odbywa³a siê ona przewa¿nie w budynkach zastêpczych. Korzy- 

stano np. z pomieszczeñ lokalowych w budynkach przy ulicy Asnyka 1,                    

Szko³y  im. Królowej  Jadwigi  i  Szko³y  im. Romualda Traugutta.   

  Nastêpowa³y du¿e przerwy w nauce, spowodowane oszczêdnoœciami 

opa³owymi b¹dŸ decyzj¹ okupanta. Tak np. 3 wrzeœnia 1943 roku w³adze 

okupacyjne nakaza³y opuœciæ budynek szkolny, nie zapewniaj¹c innych 

pomieszczeñ. Bardzo szybko zakoñczy³ siê rok szkolny 1944/1945, bo ju¿             

12/13 wrzeœnia 1944 roku w³adze niemieckie og³osi³y wysiedlenie Jas³a. 

Budynek szkolny przy ulicy Koralewskiego zosta³ spalony, nie by³o okien              

i drzwi, ale ocala³y sufity i pod³ogi. Mimo zniszczeñ, ju¿ 3 marca 1945 roku 

rozpoczê³a siê nauka w czterech salach, dla wszystkich dzieci szkó³ 

powszechnych. Nauka trwa³a do koñca lipca, w sumie dzieci uczy³y siê przez      

50 dni. 

    Program szko³y powszechnej zosta³ przez w³adze okupacyjne bardzo okro-

jony. Oficjalnie nie nauczano literatury, historii i geografii ojczystej. 

Podrêcznikiem do jêzyka polskiego, narzuconym przez okupanta, by³ dla klas 

wy¿szych „Ster”, a dla ni¿szych - „Ma³y Ster”. 

    W latach wojennych dodatkowym utrudnieniem w pracy szko³y by³ wzmo-        

¿ony ruch kadrowy. Niemcy „zredukowali” przedwojenn¹ kierowniczkê szko³y 

Alfredê Breitmeierow¹. Jej stanowisko zaj¹³ 1 wrzeœnia 1940 roku Stanis³aw 

Stasiak, a po wywiezieniu go do obozu zag³ady w styczniu 1941 roku 

kierownictwo przejê³a Kazimiera Janicka, zaœ od 1 marca 1942 roku - Jan 

Sobota. 

   W trudnych doœwiadczeniach wojennych sprawdza³y siê charaktery. Nie-           

którzy nauczyciele Szko³y Podstawowej Nr 2 w obliczu zag³ady kultury i bytu 

narodowego, w³¹czali siê  w antyhitlerowski ruch oporu, zw³aszcza w tajne 

nauczanie, jak np. przysz³a kierowniczka Paulina Werecka. Helena 

Chwalibo¿anka - d³ugoletnia nauczycielka Szko³y Podstawowej Nr 2 za pracê 

niepodleg³oœciow¹ w Zwi¹zku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej zosta³a 

aresztowana i stracona w Oœwiêcimiu w 1943 roku. Do Oœwiêcimia 

wywieziono tak¿e Stanis³awa Stasiaka- kierownika szko³y.

19



        Tablica poœwiêcona Helenie Chwalibo¿ance, koœció³ oo. Franciszkanów w Jaœle

Lata powojenne 1945-1950

    Lata powojenne to nowy rozdzia³ w ¿yciu szko³y -  koniecznoœæ znalezienia 

siê w zmienionej rzeczywistoœci, nadzieje i rozczarowania. 

    W pierwszym po okupacji roku szkolnym 1945/1946 nauka odbywa³a siê               

w czterech odremontowanych izbach lekcyjnych w budynku przy ulicy 

Koralewskiego. Lekcje rozpoczyna³y siê o godzinie 7.30, poniewa¿ budynek 

zajmowa³y tak¿e inne szko³y. Kierownictwo objê³a ponownie Alfreda 

Breitmeierowa, oprócz niej uczy³y: Kazimiera Janicka, Helena Kucharska, 

Stefania Stawarz, Stanis³awa Szel¹¿anka i Paulina Werecka. W roku szkolnym 

1946/1947 funkcjê kierowniczki pe³ni³a Stanis³awa Szel¹¿anka. Podczas 

wakacji zosta³y odremontowane ostatnie sale i dziêki temu nauka odbywa³a siê 

w miarê normalnych warunkach. Dzieci uczy³y siê na dwie zmiany: rano klasy 

IV - VII, po po³udniu I - III. W 1947 roku na urlop  dla poratowania zdrowia 

uda³a siê Stanis³awa Szel¹¿anka, a funkcjê kierowniczki objê³a Kazimiera 

Janicka. W roku szkolnym 1948/1949 Szko³a Podstawowa Nr 2 zosta³a 

przeniesiona z w³asnego budynku przy ulicy Koralewskiego do nowo 
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odbudowanego budynku Szko³y im. Królowej Jadwigi. 1 wrzeœnia 1948 roku 

kierownictwo objê³a ponownie Alfreda Breitmeierowa,  a 11 lutego 1949 roku, 

po jej ponownym wyjeŸdzie do Rzeszowa, Paulina Werecka, która pe³ni³a                

tê funkcjê  oko³o 14  lat. 

Dzieje szko³y w latach 1951-1963

    W roku szkolnym 1951/1952 Szko³ê Podstawow¹ Nr 2 ³¹czono ze Szko³¹ 

Podstawow¹ Nr 3. W tym samym roku szko³a powróci³a do w³asnego budynku, 

gdzie otrzyma³a piêæ sal lekcyjnych i kancelariê na II piêtrze. Resztê budynku 

zajê³a Szko³a Podstawowa Nr 1 i Szko³a Zawodowa. Do 10 oddzia³ów 

uczêszcza³o 417 dziewcz¹t. Klasy liczy³y do 61 uczennic, nauka odbywa³a siê 

na dwie zmiany. W tej sytuacji piêtrzy³y siê problemy dydaktyczne                              

i wychowawcze. Przez ca³y ten czas ogromn¹ pomoc¹ s³u¿y³ Komitet 

Rodzicielski, który ufundowa³ pomoce dydaktyczne dla szko³y oraz nowy 

sztandar. Uroczystoœæ jego wrêczenia nast¹pi³a 1 maja 1955 roku.

     Bardzo uroczyœcie rozpocz¹³ siê rok szkolny 1956/1957. 31 sierpnia odby³ 

siê pochód m³odzie¿y ulicami miasta, a wieczorem zorganizowano ognisko.                   

1 wrzeœnia, po wys³uchaniu przemówienia Ministra Oœwiaty, m³odzie¿ ruszy³a 

ponownie ulicami miasta. Po po³udniu odby³y siê na stadionie zawody 

sportowe.

     W roku szkolnym 1957/1958, staraniem Wydzia³u Oœwiaty, zosta³ przepro- 

wadzony remont kapitalny wewn¹trz budynku, co poprawi³o estetykê izb 

lekcyjnych i korytarzy. Parter nadal zajmowa³a Szko³a Podstawowa Nr 1, 

dlatego 17 oddzia³ów musia³o siê zmieœciæ w 10 salach, a nauka odbywa³a siê 

nadal na dwie zmiany. Lata piêædziesi¹te to okres wytê¿onej pracy w szkole,                  

i du¿ej ofiarnoœci nauczycieli. Szko³a rozwija³a bardzo o¿ywion¹ dzia³alnoœæ 

artystyczn¹, wyró¿nia³y siê w pracy organizacje uczniowskie.

     W roku szkolnym 1960/1961 m³odzie¿ w³¹czy³a siê do obchodów 1000-lecia 

Pañstwa Polskiego. Z tej okazji wystawiono sztukê pt. „O krasnoludkach                   

i o sierotce Marysi”, wed³ug baœni Marii Konopnickiej. W przedstawieniu 

wziê³o udzia³ 60 uczennic, a ca³oœæ przygotowa³a Franciszka Nowakowa. 

   W latach piêædziesi¹tych i szeœædziesi¹tych prê¿nie dzia³a³a Spó³dzielnia 

Uczniowska „Pszczó³ka”, która zajê³a I miejsce w miêdzyszkolnym konkursie 

na najlepiej prowadzon¹ spó³dzielniê uczniowsk¹. W roku szkolnym 1962/1963 

w progi szkolne wkroczyli tak¿e ch³opcy, gdy¿ placówka zosta³a 
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przekszta³cona w szko³ê koedukacyjn¹, podobnie jak wszystkie szko³y 

podstawowe w Jaœle. Po reformie do szko³y uczêszcza³o 632 uczniów. 

Uruchomiono 17 oddzia³ów  oraz dwa oddzia³y specjalne.

     3 wrzeœnia 1963  roku kierownictwo szko³y przej¹³ W³adys³aw Leœ. 

         Kierownik  szko³y W³adys³aw Leœ wœród uczniów

Dzieje szko³y w latach 1964-1979

  W zasadzie od pocz¹tku istnienia szko³a boryka³a siê z brakiem sali 

gimnastycznej. 12 grudnia 1963 roku, z inicjatywy kierownika szko³y,                    

na zebraniu Komitetu Rodzicielskiego wybrano Komitet Budowy Pawilonu 

Sportowego, który zaj¹³ siê gromadzeniem œrodków finansowych                               

i opracowywaniem dokumentacji. Zespó³ projektowy tworzyli wy³onieni 

spoœród rodziców in¿ynierowie i technicy. Trzy lata póŸniej rodzice 

zobowi¹zali siê do dobrowolnego zbierania sk³adek, po 100 z³ od dziecka. 

Niestety, budowa sali przeci¹ga³a siê z powodu zmiany projektu przez w³adze 

sportowe, które zarz¹dzi³y powiêkszenie sali. Wreszcie, 1 wrzeœnia 1972 roku, 

poprawi³a siê sytuacja lokalowa szko³y. Oddano wtedy do u¿ytku salê 

gimnastyczn¹, now¹ bibliotekê i mieszkania s³u¿bowe dla  nauczycieli. 
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    Za kierownictwa W³adys³awa Lesia na terenie szko³y dzia³a³y nastêpuj¹ce 

organizacje: Samorz¹d Uczniowski, Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego, 

Spó³dzielnia Uczniowska, Szkolne Ko³o PrzyjaŸni Polsko - Radzieckiej, 

Szkolne Ko³o Polskiego Czerwonego Krzy¿a i Szkolne Ko³o Odbudowy 

Warszawy. M³odzie¿ ze Szko³y Podstawowej Nr 2 bra³a udzia³ w imprezach 

œrodowiskowych, w³¹czy³a siê np. w obchody 600 -  lecia Jas³a. W czerwcu 

1965 roku 100-osobowy chór wykona³ pieœñ „Jasielski marsz” do s³ów Henryka 

Zycha.

    Z pocz¹tkiem roku szkolnego 1974/1975 na emeryturê odszed³ dyrektor 

W³adys³aw Leœ, a jego funkcjê przej¹³ Tadeusz Kopera, d³ugoletni zastêpca 

inspektora szkolnego w Wydziale Oœwiaty. W szkole pracowa³o 29 nauczycieli.

     Dziêki staraniom nowego kierownictwa rozbudowano szko³ê. W 1976 roku 

nast¹pi³y zmiany w sytuacji lokalowej. Oddano wtedy do u¿ytku cztery sale, 

dwa gabinety, kuchniê i œwietlicê w dobudowanym skrzydle.

        Chór szkolny prowadzony przez Danutê Nieznañsk¹. Podczas Wojewódzkiego                      
          Przegl¹du Zespo³ów Artystycznych, w maju 1976 r., zaj¹³ II miejsce

   Od wakacji 1978 roku budynek szkolny poddany zosta³ kapitalnemu re-

montowi, podczas którego zainstalowano centralne ogrzewanie, wymieniono 

instalacjê elektryczn¹, za³o¿ono nowe okna i po³o¿ono parkiety. Niestety,  
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remont siê przeci¹ga³ i budynek zosta³ wy³¹czony z u¿ytkowania. Od 20 sier-                   

pnia do 2 wrzeœnia 1979 roku lekcje odbywa³y siê w budynku Liceum 

Ogólnokszta³c¹cego i w Zespole Szkó³ Ekonomicznych. 3 wrzeœnia uczniowie 

powrócili do remontowanego budynku i uczyli siê w tak trudnych warunkach  

a¿ do 1981 roku, kiedy to zakoñczy³ siê remont.

   W Kronice odnotowano sukcesy m³odzie¿y w konkursach i zawodach.  

Uczniowie Szko³y Podstawowej Nr 2, w roku szkolnym 1975/1976 zajêli               

I miejsca w konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim, z nastê-                      

puj¹cych przedmiotów: jêzyk polski, jêzyk rosyjski, matematyka. Chór szko-

lny zaj¹³ II miejsce w Przegl¹dzie Zespo³ów Artystycznych Województwa 

Kroœnieñskiego.

     W roku szkolnym 1977/1978 Kuratorium Oœwiaty w Kroœnie uzna³o Szko³ê 

Podstawow¹ Nr 2 za najlepsz¹ szko³ê w sporcie wyczynowym i masowym, 

nagrod¹ by³ puchar i sprzêt sportowy.

    W tym samym roku siatkarki zosta³y mistrzyniami województwa kroœnie-

ñskiego, równie¿ zespó³ ch³opców zaj¹³ I miejsce w rozgrywkach pi³karskich.

     16 listopada 1978 roku do szko³y przyby³a delegacja nauczycieli i uczniów 

ze Szko³y Podstawowej Nr 103 z Krakowa z albumow¹ Sztafet¹ PrzyjaŸni 

Szkó³ im. Marii Konopnickiej. Podczas przejmowania materia³ów odby³a siê 

impreza urozmaicona recytacj¹ wierszy Marii Konopnickiej. W dniu 28 listo-

pada nast¹pi³ wyjazd sztafety ze Szko³y Podstawowej Nr 2 do nastêpnej Szko³y  

Podstawowej  im. Marii Konopnickiej w  miejscowoœci Dêbno (ko³o Le¿ajska).

    W roku szkolnym 1979/1980 odby³o siê kilka wa¿nych wydarzeñ kultural- 

nych  na terenie szko³y.

Z dziejów szko³y w latach 1980-1989

  Donios³e i dramatyczne zdarzenia, które wstrz¹snê³y naszym krajem                     

w latach 80- tych  nie mog³y pozostaæ bez wp³ywu na atmosferê pracy w szkole.  

Nauczyciele nadal ofiarnie realizowali zadania w dziedzinie kszta³cenia                   

i wychowywania m³odego pokolenia.

    Rok szkolny 1980/1981 up³yn¹³ pod znakiem zagospodarowywania sal lek-

cyjnych. Szko³a przesz³a na system klasopracowni.

   9 maja 1980 roku odby³a siê w szkole sesja historyczna, w 35 rocznicê 

zwyciêstwa  nad faszyzmem. Zorganizowali j¹ cz³onkowie ko³a historycznego, 

pod opiek¹ Zofii Rêbisz. W sesji udzia³ wziêli przedstawiciele œwiata nauki, 

kombatanci, nauczyciele i m³odzie¿. By³a to szczególna „lekcja” patriotyzmu.
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    1 paŸdziernika 1984 roku kierownictwo szko³y przej¹³ Jan Sojka.Uwieñ-

czeniem wieloletniej pracy dydaktyczno- wychowawczej szko³y by³a podnios³a 

uroczystoœæ wrêczenia szkole sztandaru ufundowanego przez zak³ad 

opiekuñczy Przedsiêbiorstwo Poszukiwañ Nafty i Gazu oraz Komitet 

Rodzicielski, która odby³a siê 24 maja 1986 roku. Dzieñ 24 maja ustanowiono 

Œwiêtem Szko³y i Patronki (urodziny Marii Konopnickiej) oraz zdecydowano, 

by corocznie w tym dniu dokonywaæ podsumowania pracy, w czasie uroczystej 

akademii i og³aszaæ klasê sztandarow¹,  tj. najlepsz¹ w szkole.

.

       Uroczystoœæ wrêczenia szkole sztandaru w dniu 24 maja 1986 r.

    M³odzie¿ aktywnie uczestnicz¹ca w zajêciach lekcyjnych i pozalekcyjnych 

bra³a udzia³ w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Szczególnie du¿y 

sukces odnios³a uczennica Agnieszka Gawlewicz, która w roku szkolnym 

1986/1987zosta³a z³ot¹ medalistk¹ w VI Miêdzynarodowej Olimpiadzie Jêzy-

ka Rosyjskiego w Moskwie. Inni uczniowie te¿ z powodzeniem rywalizowali              

ze swoimi rówieœnikami w licznych konkursach. W roku szkolnym 1986/1987                   

w konkursach przedmiotowych szko³a zajê³a I miejsce w Jaœle i województwie.  
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Szko³a mo¿e poszczyciæ siê tym, ¿e jej praca doczeka³a siê wysokiej oceny                  

nie tylko w œrodowisku lokalnym. 19 listopada 1987 roku przyjêto j¹ do 

Ogólnopolskiego Klubu Przoduj¹cych Szkó³.

                      Akt przyjêcia do Klubu Przoduj¹cych Szkó³

     Podczas uroczystoœci Œwiêta Szko³y, w dniu 24 maja 1988 roku, dokonano 

ods³oniêcia tablicy pami¹tkowej o treœci: Uczestnik Klubu Przoduj¹cych Szkó³.   

27 listopada 1989 roku ca³a Polska mog³a obejrzeæ dru¿ynê ze Szko³y 

Podstawowej Nr 2 w teleturnieju wiedzy i sprawnoœci „Rambit”. Przygotowani 

przez Lecha Polaka i Ryszarda Szczyg³a  uczniowie odnieœli zwyciêstwo nad 

m³odzie¿¹ z Bia³egostoku i Ozorkowa.
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Najnowsza historia szko³y

    W okresie transformacji ustroju pañstwa nowe plany i nadzieje szybko ust¹-

pi³y miejsca niepokojom. Nauczyciele zaczêli obawiaæ siê zwolnieñ,  choæby              

z powodu planowanej podwy¿ki godzinowego pensum. ¯ycie szko³y toczy³o 

siê jednak swoim rytmem.

    W maju 1990 roku  placówka dost¹pi³a zaszczytu przyjêcia do Towarzystwa   

im. Marii Konopnickiej, czyli do Rodziny Konopniczan.

     1 wrzeœnia 1991 roku dyrektorem szko³y zosta³a Barbara Dmitrzak. Pod jej 

kierownictwem nauczyciele nadal pracowali sumiennie i owocnie.

      Ku radoœci wszystkich ucz¹cych prasa lokalna donios³a, ¿e w roku szkolnym 

1993/1994 Szko³a Podstawowa Nr 2 znów zdoby³a I miejsce w Jaœle, pod 

wzglêdem liczby „olimpijczyków”, mimo ¿e wówczas posiada³a najmniejsz¹ 

iloœæ uczniów w mieœcie, tj.716. To tylko jeden przyk³ad sukcesów dyda-                  

ktycznych szko³y w pierwszej po³owie lat 90 - tych. Obecnie zaœ dumê                  

i satysfakcjê budzi sukces ucznia Igora Szostaka, który zdoby³ I miejsce                   

w ogólnopolskim konkursie „Kangur 2001” i II miejsce w województwie                

w konkursie „Alfik 2001”. Uczeñ ten pracuje pod kierunkiem Gra¿yny Stawarz. 

Poza „æwiczeniami umys³u” uczniowie Szko³y Podstawowej Nr 2 maj¹ 

mo¿liwoœæ æwiczyæ cia³o i sprawnoœæ fizyczn¹.

          Zespó³ wokalno -  taneczny, prowadzony przez Krystynê Biernack¹, rok  2001/2002
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     Prawie dziesiêæ lat liczy sobie zespó³ taneczny „Biedronki”, który prowadzi              

Krystyna Biernacka. Zespó³ ten reprezentuje nasz¹ szko³ê w imprezach 

œrodowiskowych  i przegl¹dach artystycznych.

     Przy szkole dzia³a³o tak¿e, przez okres oko³o 5 lat, ko³o turystyki rowerowej. 

Prowadzi³ je do chwili przejœcia na emeryturê w roku 2000,  nauczyciel muzyki 

Jan Nowosielski. Rajdy rowerowe odbywa³y siê w dni wolne od nauki szkolnej. 

Wypraw¹, o której warto wspomnieæ, by³a wycieczka na S³owacjê. Jej trasa 

liczy³a 112 km.

      Od lat odbywaj¹ siê równie¿ rajdy piesze, organizuje je Irena Szerl¹g.

Kolejne pokolenia nauczycieli i uczniów rozwijaj¹ tradycje konopnicjañskie.      

W roku szkolnym 2000/2001 powsta³a Izba Patrona, w której znajduje siê sta³a 

ekspozycja poœwiêcona Marii Konopnickiej.

                     
                       Maria Konopnicka - Patronka Szko³y. Portret  pêdzla  
                           Kazimierza  Jugowca, 1999 r.
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      Dziêki usilnym staraniom, kieruj¹cej przez 10 lat szko³¹, Barbary Dmitrzak,   

uda³o siê pozyskaæ œrodki na remonty i zakupy (np. naprawa dachu, wymiana 

grzejników, remont ³azienek, sali gimnastycznej, zakup komputerów i ksero-                        

kopiarek).

     W roku szkolnym 2001/2002 dyrektorem zosta³a Marta Baran. W strukturze 

szko³y funkcjonuj¹ obecnie klasy I-VI. Szko³a liczy 930 uczniów, skupionych               

w 35 oddzia³ach. Proces dydaktyczno - wychowawczy realizuje 65 nauczycieli,             

a¿ 98% posiada wykszta³cenie wy¿sze.

     Pod czujnym okiem nowej pani dyrektor m³odzie¿ i nauczyciele przygoto-

wali bogaty program artystyczny, który w ramach akcji „Noworoczny Dar” 

zaprezentowano w styczniu 2002 roku w Jasielskim Domu Kultury.

         Wystêpy uczniów Szko³y Podstawowej  Nr 2 w Jaœle, w JDK, w ramach akcji          
        „Noworoczny Dar”, styczeñ 2002 r.

    Do wytê¿onej pracy mobilizuje nauczycieli i m³odzie¿ szacowna Patronka 

Szko³y  Maria Konopnicka, która pisa³a: „Cokolwiek czynim, czyñmy tak, by 

przysz³oœæ ros³a  z pracy…”
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Ewa  Armatys Maria Nawrocka

Maria Augustyn Jacek Nawrocki 

Beata Banaœ Irena Nowak

Marta Baran Mariola Ocha³ek

Józef Betlej Anna Ostalecka

Krystyna Biernacka Monika Owczarska 

Jolanta Bilska Lucyna Palar

Kazimiera B³yskal Renata Pankiewicz

Monika Bobula ks. Józef Pañczuk

Anna Bobula Ma³gorzata Piêta

Anna Czekañska Maria Pleban

Teresa Dranka Robert Podkulski

Bo¿ena Dunaj El¿bieta Poliwka

Bo¿ena Dziadzio Agnieszka Rydarowicz- Szpak

Marta Frydrych Bogus³awa Skrzypek

Maria Fundakowska El¿bieta Skrzypiec

Agnieszka Furmanek ks. Piotr S³owik

Barbara Goleñ Gra¿yna Stawarz

Aleksandra Guzik Jolanta Strzêpek

Ma³gorzata Kaleta Urszula Szawan

Dorota Kamiñska Ryszard Szczygie³

Ma³gorzata Kasprzyk Irena Szerl¹g

Anna Kita Ma³gorzata Szetlak

Bo¿ena Kobyliñska- Byczek Ma³gorzata Szwast

Halina Kois Mariola Œlawska

Ma³gorzata Kolanko Bo¿ena Tarnawska

Ewelina Ksi¹¿kiewicz Jolanta Terwicz

Halina Kurek Ma³gorzata T³uœciak

Aleksandra Laskowska- Krupa Barbara Urban

Anna Lewiarz Ewa Wachel

Jerzy £¹cki Zbigniew Wojtaszuk

El¿bieta Maziarz Iwona Wójcik

Barbara Morawska Renata Zagórska
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Lista nauczycieli w roku szkolnym 2001/2002:

             

                                                   Opracowali: Teresa Dranka i Jacek Nawrocki    

             oraz uczniowie: Rados³aw £upkowski, Kamil Rusza³a i Konrad Zych



SZKO£A PODSTAWOWA NR 3
IM. W£ADYS£AWA BRONIEWSKIEGO

W JAŒLE



Wstêp

as³o zosta³o bestialsko zniszczone, pomimo ¿e nie toczy³y siê w nim ¿adne Jdzia³ania wojenne. Sytuacjê szkolnictwa podstawowego w Jaœle, zaraz              

po zakoñczeniu wojny, opisuje kronika prowadzona przez Sewerynê Janick¹, 

kierownika szko³y. Korzystaj¹c z jej zapisków dowiadujemy siê nastêpuj¹cych 

faktów. Po powrocie z wysiedlenia miasto przedstawia³o straszny widok. 

Mieszkañcy jednak w ci¹gu pó³tora miesi¹ca zdo³ali przywróciæ parter budynku 

szko³y im. Marii Konopnickiej do stanu u¿ywalnoœci. By³ on zniszczony                   

i czêœciowo spalony. 3 marca 1945 roku rozpoczê³a siê nauka. W czterech

klasach pracowa³y wszystkie szko³y jasielskie. Na zmiany (w innych dniach) 

uczy³y siê szko³y ¿eñskie i mêskie. Od 7.00 do 12.00 Szko³a im. Marii 

Konopnickiej, a od 12.15 Szko³a Królowej Jadwigi. W tej sytuacji nauka 

obejmowa³a 50 dni i rok szkolny trwa³ do koñca lipca. Brakowa³o 

podrêczników, uczono maj¹c czêsto do  dyspozycji tylko  jeden podrêcznik. 

Pocz¹tkowo korzystano z "P³omyka", a póŸniej wydanych „P³omyków”            

i „P³omyczków”. W roku szkolnym 1945/1946 oddano do u¿ytku w tym 

budynku 1 i 2 piêtro. W zwi¹zku z tym naukê podjê³y w nim dodatkowo 

nastêpuj¹ce szko³y: gimnazjum, Szko³a im. Romualda Traugutta i Szko³a            

im. Stanis³awa Staszica. Uruchomiono bibliotekê, co wydatnie podnios³o 

poziom nauczania. Pierwszoplanow¹ spraw¹ by³ problem do¿ywiania dzieci, 

ubranie ich i dezynfekcja pomieszczeñ. Olbrzymi¹ rolê odegra³y: Komitet 

Rodzicielski, UNRRA, Caritas, Polski Czerwony Krzy¿. Klasy uprawia³y 

dzia³ki i plony by³y w³asnoœci¹ dzieci. W roku szkolnym 1946/1947 szko³y 

powiêkszy³y sw¹ bazê o 4 sale lekcyjne. Komitet Rodzicielski i Magistrat 

ufundowa³y: 27 ³awek, 2 sto³y i 2 tablice. Dalsze 2 tablice zakupiono                        

za pieni¹dze uzyskane z op³at wpisowych. Z kwot przys³anych z Kuratorium 

zakupiono wieszaki. Szafy  dla biblioteki zakupiono z pieniêdzy uzyskanych           

z festynu zorganizowanego przez 4 szko³y, przy pomocy Komitetu 

Rodzicielskiego. Na terenie szko³y dzia³a³o harcerstwo i Polski Czerwony 

Krzy¿. Obchodzono nastêpuj¹ce wydarzenia: wybuch Powstania Listopa-

dowego, Œwiêto Pracy, 3 Maja  i 9 Maja jako œwiêto niepodleg³oœci, które 

rozpoczyna³o siê nabo¿eñstwem. Rok 1947/1948 charakteryzowa³ siê wielkimi 

k³opotami w obsadzie nauczycieli, co mia³o zwi¹zek z ówczesn¹ sytuacj¹ 

polityczn¹. Wœród uczniów dzia³a³o Ko³o Polskiego Czerwonego Krzy¿a (119 

cz³onków), harcerstwo (23 harcerek  i 27 zuchów) i Spó³dzielnia Uczniowska 
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(52 cz³onkinie), która uzyskane fundusze dzieli³a na cele zwi¹zane                            

z dzia³alnoœci¹ szko³y. Wobec dramatycznego braku ksi¹¿ek niezwykle wa¿n¹ 

rolê odgrywa³a biblioteka. Zbiory zosta³y podzielone na czêœæ nauczycielsk¹ 

(188 pozycji) oraz uczniowsk¹  (628 ksi¹¿ek).

    Rok szkolny 1948/1949 rozpocz¹³ siê od uroczystoœci oddania do u¿ytku 

budynku Szko³y Królowej Jadwigi. Odbudowany on zosta³ z Funduszu Woje-

wódzkiego Komitetu Odbudowy Sto³ecznego Miasta Warszawy, przy du¿ym 

zaanga¿owaniu mieszkañców Jas³a. Na uroczystoœæ przybyli miedzy innymi: 

wojewoda rzeszowski Jan Mirek, kurator Tadeusz Gruszyñski, przedstawiciel 

Naczelnego Komitetu Odbudowy Warszawy Grabowski, starosta Franciszek 

Stêpieñ, inspektorzy: Marian Sawicki i Kazimierz Lejpras. Poœwiêcenia 

budynku dokona³ proboszcz jasielski ksi¹dz A. Kwolek. Przenios³y siê tam              

2 szko³y ¿eñskie. W³aœciciele zajêli piêtro, a Szko³a im. Marii Konopnickiej 

parter. Sprzêt uzyskano dziêki pomocy kolejarzy, Zarz¹du Miasta, darom  

Zwi¹zku Zawodowego Pracowników Spó³dzielczych. Powsta³y nowe 

organizacje: Ko³o Przyjació³ ¯o³nierza Polskiego, Szkolne Ko³o Odbudowy 

Warszawy i Ko³o PrzyjaŸni Radziecko - Polskiej. 

   W roku szkolnym 1949/1950 kronikê prowadzi³a Cecylia Pankowicz, 

poniewa¿ Seweryna Janicka przebywa³a na urlopie zdrowotnym. W tym czasie 

organizowano proces wychowania w duchu komunistycznym. Du¿y nacisk 

po³o¿ono ma dzia³alnoœæ organizacji m³odzie¿owych. Obchodzono m.in. 

nastêpuj¹ce rocznice: 100- lecie œmierci  Aleksandra Puszkina, 70- lecie 

urodzin Józefa  Stalina, 32- rocznicê Rewolucji Socjalistycznej w Rosji,              

100- lecie œmierci Juliusza S³owackiego, 1 Maja,  Dzieñ Dziecka  itp. 

   W roku szkolnym 1950/1951 wprowadzono nowe programy realizuj¹ce 

œwiatopogl¹d marksistowsko-leninowski. Wydane zosta³y nowe podrêczniki, 

zgodne z tym programem. Jêzyk rosyjski zosta³ wprowadzony do wszystkich 

klas jako obowi¹zkowy. Wprowadzono nowy regulamin, k³ad¹cy nacisk                  

na dyscyplinê ucznia. Od 1 paŸdziernika zorganizowano do¿ywianie uczniów.  

Nauczyciele i uczniowie zobowi¹zani zostali do manifestowania poparcia               

dla zmian zachodz¹cych w kraju. Uczczono 33 - rocznicê Rewolucji PaŸdzierni-

kowej. Obchodzono Miesi¹c Pog³êbiania PrzyjaŸni Polsko - Radzieckiej.                

W zwi¹zku z tym uczennice najstarszych klas zobowi¹za³y siê do ogl¹dania 

wszystkich filmów radzieckich, wyœwietlonych w ramach festiwalu.Uczniowie 

brali udzia³ w masówkach organizowanych przez Zwi¹zek M³odzie¿y Polskiej. 

Organizowano posiedzenia Rady Pedagogicznej oraz aktywu klasowego,
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 poœwiêcone socjalistycznemu wychowaniu i za³o¿eniom planu 6-letniego.

Szko³a Towarzystwa Przyjació³ Dzieci w Jaœle

W po³owie 1951 roku  budynek Szko³y Królowej Jadwigi, w którym mie- 

œci³y siê dwie szko³y, zosta³ przejêty przez Szko³ê Podstawow¹ Towarzystwa 

Przyjació³ Dzieci. Wed³ug innych Ÿróde³ mieœci³a siê ona przy ul. Asnyka.             

Jej has³o: “Nasza szko³a jest szko³¹ œwieck¹”, realizowa³o marksistowski 

œwiatopogl¹d oparty o tzw. metodê dialektyczn¹. Uczniowie nowopowsta³ej 

Szko³y Towarzystwa Przyjació³ Dzieci byli dzieæmi cz³onków partii, robo-

tników, inteligencji pracuj¹cej, przewa¿nie kierowników ró¿nych zak³adów  

pracy i instytucji oraz nauczycieli. Na terenie tej szko³y otwarto œwietlicê,          

w której prowadzono do¿ywianie, z podzia³em na grupê starsz¹ i m³odsz¹. 

Organizowano ró¿ne imprezy najczêœciej maj¹ce charakter ideologiczny: 

marsze jesienne, choinkê noworoczn¹, rocznicê bitwy pod Lenino, Rewolucji 

PaŸdziernikowej, Miesi¹c Odbudowy Warszawy, Miesi¹c PrzyjaŸni Polsko-

Radzieckiej, 1-Maja, Œwiêto Kobiet i Dzieñ Dziecka. Prowadzono te¿ szkolenie 

ideologiczne. Dzia³a³y kó³ka: jêzyka polskiego, matematyczne, taneczne, 

modelarstwa lotniczego. Podczas wakacji zorganizowano koloniê w £oscie        

i Bobowej.

W roku szkolnym 1952/1953  26 paŸdziernika odbywa³y siê wybory                    

do Sejmu. Zgodnie z wytycznymi w³adz, Szko³a prowadzi³a akcjê poparcia                   

dla Frontu Narodowego. Za odp³atnoœci¹ dzieci mog³y skorzystaæ z drugiego 

œniadania. Nadal bardzo istotny by³ problem higieny i czystoœci.

W kolejnym roku szkolnym 1953/1954 dyrektorem zosta³ Stanis³aw 

Sancewicz. W³adze uparcie d¹¿y³y do oparcia nauki na tzw. œwiatopogl¹dzie 

naukowym (marksistowskim) - nasycaj¹c tematykê internacjonalizmem, ideo-

logi¹ walki o pokój itp. Na terenie szko³y utworzono œwietlicê miêdzyszkoln¹ 

dla dzieci matek pracuj¹cych 3 szkó³, poniewa¿ czêœæ funduszy przekazano             

do Nowego ¯migrodu, musiano przeprowadziæ rekrutacjê a do¿ywianie wpro-

wadziæ za odp³atnoœci¹. Œwietlica odgrywa³a du¿¹ rolê zarówno ideologiczn¹,            

jak  i szkoleniow¹. Nastêpny rok by³ bardzo podobny. Zorganizowane zosta³y 

wycieczki do £añcuta i Folusza. Walczono o poprawê higieny, przepro- 

wadzaj¹c miêdzy innymi 2 konkursy czystoœci zorganizowane przez Polski 

Czerwony Krzy¿.   
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         Grono pedagogiczne i m³odzie¿ (lata 50-te)

W nastêpnym roku szkolnym 1955/1956 7 listopada dokonano otwarcia 

nowego budynku szkolnego. Teren zosta³ zabrany rodzinie £¹czyñskich.                 

W nowym budynku odbywa³y siê Ogniska Niedzielne. Bardzo silne mrozy 

spowodowa³y zawieszenie nauki w okresie od 12 - 19  lutego.

 

Szko³a Podstawowa Nr 3

   Rok 1956 by³ okresem odchodzenia od stalinizmu. Szko³a przyjê³a now¹ 

nazwê: Szko³a Podstawowa Nr 3 w Jaœle. W paŸdzierniku odby³o siê zebranie 

rodziców, na którym wysuniêto ¿¹danie przywrócenia nauczania religii                    

w szkole. Spe³niono je, przydzielaj¹c do pracy w szkole ksiêdza  Rysza. W   tym 

okresie powiêkszy³a siê liczba oddzia³ów. Nauka odbywa³a siê na 3 zmiany, 

poniewa¿ z budynku korzysta³o Liceum Przedszkolanek. W szkole mieœci³a siê 

œwietlica miêdzyszkolna. Nauczyciele ponownie zostali zobligowani                      

do czynnego udzia³u w przygotowaniach do wyborów do Sejmu i Rad Naro-

dowych, miêdzy innymi organizuj¹c masówki. Zakoñczenie roku szkolnego 

poprzedzi³o szereg imprez i wycieczek szkolnych.  
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        Szko³a  Podstawowa Nr 3 w Jaœle. Zakoñczenie  roku  szkolnego

    W pierwszym okresie roku szkolnego 1958/1959 nauka by³a dalej prowa-

dzona  na 3 zmiany. W pierwszych dniach lutego Liceum dla Wychowawczyñ 

Przedszkoli przenios³o siê do w³asnego budynku. Poprawi³o to znacznie 

sytuacjê lokalow¹.W ramach wychowania patriotycznego zorganizowano 

spotkanie z ¿o³nierzami, którzy zapoznali dzieci z broni¹. W tym czasie trzech 

nauczycieli podnios³o swoje kwalifikacje koñcz¹c Zaoczne Studium 

Nauczycielskie. Du¿y nacisk po³o¿ono na sprawy sanitarne. Wyœwietlono               

20 filmów, przeprowadzono konkurs czystoœci, za³o¿ono apteczkê szkoln¹  itp. 

      Rok szkolny 1959/1960 rozpocz¹³ siê od zniesienia nauczania religii, szko³a 

sta³a siê ponownie œwieck¹. Nauczanie prowadzono na bazie filozofii 

marksistowskiej. Uczniowie zbierali makulaturê, z³om i butelki. Uzyskane              

w ten sposób fundusze przeznaczali na potrzeby klasowe. Grono podnosi³o 

poziom merytoryczny i dydaktyczny, odbywaj¹c  lekcje pokazowe, wymie-

niaj¹c doœwiadczenia i konsultuj¹c siê  z  nauczycielami z innymi placówek 

oœwiatowych.

      Rok 1961 by³ zwi¹zany z  obchodami Roku Rzeszowszczyzny. Rozpoczê³y          

siê one od  Ziemi Jasielskiej, której poœwiêcony by³ maj. Podczas uroczystoœci             
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1-  Majowych uczniowie byli ubrani w historyczne stroje: kosynierów, S³owian, 

husarii, ¿o³nierzy Ksiêstwa Warszawskiego, robotników i ¿o³nierzy Ludowego 

Wojska Polskiego. Szko³a zorganizowa³a szereg wycieczek do zak³adów pracy 

w ramach tzw. ma³ej reformy, maj¹cej zwiêkszyæ oddzia³ywanie wychowawcze

szko³y, zw³aszcza w dziedzinach matematyczno- przyrodniczych. Mia³o to 

powi¹zaæ teoriê z praktyk¹. Zbierano sk³adki na fundusz budowy Szkó³ 

Tysi¹clecia. Na terenie szko³y  dzia³a³y ró¿ne organizacje: Szkolny Klub 

Sportowy, Szkolna Kasa Oszczêdnoœci, Towarzystwo PrzyjaŸni Polsko- 

Radzieckiej, Szkolny Fundusz Odbudowy Szkó³, Spó³dzielnia Uczniowska, 

œwietlica miêdzyszkolna oraz biblioteka. Szko³a otrzyma³a telewizor, aparat 

filmowy i dŸwiêkowy. Nauczyciele zapoznali siê ze sposobem korzystania                

z tych urz¹dzeñ. 

W czasie ferii zimowych 1962/1963 zorganizowano wczasy i zajêcia                   

w œwietlicy szkolnej. Bardzo powa¿nym problemem istniej¹cym w kraju by³a 

wszawica i grzybica. Dlatego te¿ w szko³ach prowadzona by³a akcja 

podnosz¹ca poziom higieny. Szko³a Podstawowa Nr 3 ca³y czas prowadzi³a 

akcjê uœwiadamiaj¹c¹ w tym zakresie z dobrym skutkiem. Nie zaniedbywano 

te¿ spraw wychowawczych, nawi¹zuj¹c œcis³y kontakt z rodzicami dzieci 

sprawiaj¹cych trudnoœci. Przy szkole dzia³a³ zespó³ teatralny, który wyje¿d¿a³ 

do Jedlicza i Glinika. Rok ten zapocz¹tkowa³ rejonizacjê na terenie Jas³a. Du¿y 

nacisk po³o¿ono na dzia³alnoœæ organizacji  szkolnych, apele i  wycieczki. 

Dziêki temu wielu uczniów  odwiedzi³o ciekawe miejsca naszego kraju.

W roku szkolnym 1964/1965 przeprowadzono porz¹dkowanie zbiorów 

bibliotecznych. Ciekawy by³ fakt, i¿ nauczyciele mimo starañ nie otrzymali 

pe³nop³atnych obiadów w sto³ówce. Przy szkole dzia³a³ gabinet dentystyczno-

lekarski, gdzie pracowa³y cztery osoby. W godzinach wieczornych                          

i popo³udniowych odbywa³o siê wiele ró¿nych kursów. Szko³a dzia³a³a                    

w kierunku nowatorstwa pedagogicznego: problemowa metoda nauczania, 

korzystanie ze œrodków masowego przekazu, lekcje pokazowe, itp. 

Kolejny rok szkolny by³ zwi¹zany z obchodami Tysi¹clecia Pañstwa 

Polskiego.  Podczas tych uroczystoœci zasadzono D¹b Tysi¹clecia. Odby³o siê 

te¿ wiele uroczystych akademii a  tak¿e akcja  solidarnoœci z Wietnamem. Jak         

w ca³ym tym okresie, bardzo du¿y nacisk k³adziono na sprawy zwi¹zane                  

ze zdrowym trybem ¿ycia i higien¹: Konkurs Czystoœci, akcja antyalkoholowa, 

aktywnie dzia³a³ klub "Wiewiórka" prowadzony przez dentystkê i higienistkê 

szkoln¹.

    

37



   Pocz¹tkiem roku szkolnego 1966/1967 wprowadzono  reformê, zwiêksza-

j¹c¹ o jedn¹ klasê nauczanie na poziomie szko³y podstawowej. Przyby³y trzy 

klasy ósme. Ze Szko³y Podstawowej Nr 2 przesuniêto dwa oddzia³y klasy 

specjalnej. Szko³a liczy³a 27 oddzia³ów (860 uczniów),  z  których 12 uczy³o siê 

na drugiej  zmianie, a 2 na trzeciej. Przeprowadzono 17 lekcji otwartych                  

dla nauczycieli powiatu i 2 dla instruktorów wychowania muzycznego. 

Ogniskowymi tematami pracy wychowawczej by³y: 1000 - lecie Pañstwa 

Polskiego, 25 - lecie Polskiej Partii Robotniczej, 50 - lecie Rewolucji PaŸ- 

dziernikowej. Uczniowie urz¹dzali lodowisko, przygotowywali plac na roz- 

budowê szko³y, pomagali personelowi w kuchni. Prowadzono akcjê pedago- 

gizacji rodziców w ramach Uniwersytetu Rodzicielskiego, co przynios³o 

bardzo pozytywne skutki.   

W kolejnym roku szkolnym 1967/1968, pomimo odejœcia czêœci uczniów       

do nowej szko³y w Krajowicach, iloœæ oddzia³ów nie zmniejszy³a siê. W tej 

sytuacji przyst¹piono do rozbudowy budynku szkolnego i podwórze zosta³o 

zajête na sk³ad materia³ów budowlanych.  Naczelne zadanie szko³y tego okresu  

to "Aktywizacja m³odzie¿y ze szczególnym uwzglêdnieniem organizacji 

m³odzie¿owych". Spowodowa³o to o¿ywienie wszystkich organizacji: 

Polskiego Czerwonego Krzy¿a, chóru szkolnego i zespo³u mandolinistów, 

Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego, Szkolnego Klubu Sportowego, itp. 

Szko³a Podstawowa Nr 3 im. W³adys³awa Broniewskiego

    1 wrzeœnia roku szkolnego 1968/1969 odby³a siê uroczystoœæ nadania Szko-

le Podstawowej Nr 3 w Jaœle imienia W³adys³awa Broniewskiego. Podczas jej 

trwania wrêczono m³odzie¿y sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski. 

Jednoczeœnie oddano do u¿ytku nowe skrzyd³o. Szko³a liczy³a 26 oddzia³ów, 

825 uczniów, 38 nauczycieli. Podobnie, jak i w nastêpnym roku odby³a siê du¿a 

iloœæ uroczystoœci zwi¹zanych z Polsk¹ Rzeczpospolit¹ Ludow¹.

   W roku szkolnym 1970/1971 wydzielono ze Szko³y Podstawowej  Nr 3,  

Szko³ê Podstawow¹ Specjaln¹. Od d³u¿szego czasu dzia³a³y liczne kó³ka 

zainteresowañ: polonistyczne, filmowe, fizyczne, modelarskie, muzyczne, chór 

szkolny. Du¿¹ aktywnoœæ przejawia³y organizacje m³odzie¿owe: Spó³dzielnia 

Uczniowska (kurs spó³dzielczoœci), Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego (apele, 

konkursy piosenki, alerty, zbiórka makulatury, kurs na kartê rowerow¹). Odby³ 

siê kurs tañca. Dziewczêta wywalczy³y I miejsce na szczeblu wojewódzkim              
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 w koszykówce.W kolejnych latach, jak zwykle odbywa³o siê du¿o uroczystoœci 

szkolnych i pañstwowych. Zorganizowano  zabawê dochodow¹ oraz wystawê  

z okazji 500 - rocznicy urodzin Miko³aja Kopernika. Szko³a przygotowa³a 

uroczyst¹ akademiê podsumowuj¹c¹ Dni Kopernikowskie. Dni Oœwiaty 

Ksi¹¿ki i Prasy zbieg³y siê z obchodzonym przez UNESCO Miêdzynarodowym 

Rokiem Ksi¹¿ki. 

         M³odzie¿ Szko³y Podstawowej Nr 3 w pochodzie pierwszomajowym w po³owie lat

          siedemdziesi¹tych

    Rok 1973/1974 przebiega³ pod has³em “Rzeteln¹ prac¹ i nauk¹ pomo¿emy 

naszej OjczyŸnie”.  Przeprowadzono apele z okazji 30- rocznicy wyzwolenia 

Warszawy i Jas³a. Uczniowie zajêli I  miejsce w powiatowej “Zgaduj zgaduli” 

na temat zdrowia. Obchodzono Miêdzynarodowy Dzieñ Kobiet. Przeprowa-

dzono Konkurs Pieœni Szko³y.

     Kolejne lata  przebiega³y pod has³em “Bêdziemy wzorowymi gospodarzami 

naszej szko³y”. Po³o¿ono wiêkszy nacisk na symbolikê i obrzêdowoœæ. 

Uczniowie wykonali proporczyki do wielu pracowni. Dru¿yna Harcerska                 
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i Zuchowa oraz Samorz¹d Szkolny sta³y siê  podstawowymi organizacjami  

szko³y. Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego przepracowa³ na rzecz szko³y                   

600 godzin, a na rzecz miasta 120 godzin. Realizowano has³o Polskiego 

Czerwonego Krzy¿a "Czy znasz i rozumiesz problemy ludzi starszych                      

i samotnych",  Szkolna Kasa Oszczêdnoœci prowadzi³a akcjê "Dziœ oszczêdzasz 

w SKO, a jutro w PKO". Wprowadzono nowy Kodeks Ucznia. Ka¿da klasa 

posiada³a: nazwê, proporczyk, patrona, stroje i emblematy apelowe. Obcho-

dzono nowe uroczystoœci: imieniny w klasie, Œwiêto Pieczonego Ziemniaka, 

Dzieñ Ch³opca, Miko³ajki (dawniej dziadek Mróz). Pocz¹tkiem tygodnia 

odbywa³ siê obowi¹zkowy apel, a dzieñ nauki rozpoczyna³ siê oddaniem czci 

god³u. Po³o¿ono nacisk na wspó³pracê z rodzicami. W ramach kó³ zaintere-

sowañ  uczono  jêzyka  angielskiego  i  niemieckiego.

    Rok szkolny 1977/1978 rozpocz¹³ siê 20 sierpnia. Poœwiêcona jest mu ca³a 

kronika zaczynaj¹ca siê wpisem dokonanym przez ówczesnego I sekretarza 

Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Gierka. Zawiera ona  wiele 

zdjêæ klasowych. Nast¹pi³a zmiana na stanowisku dyrektora. Odszed³ Julian 

Bal, a jego miejsce zaj¹³ Mieczys³aw Barut. Od 4 do 7 paŸdziernika m³odzie¿ 

pracowa³a przy wykopkach oraz na rzecz szko³y i œrodowiska.

    Rok szkolny 1978/1979 przebiega³ pod has³em przygotowania do wprowa-

dzenia 10- letniej szko³y podstawowej. W zwi¹zku z tym na plan pierwszy 

wysunê³y siê kwalifikacje grona pedagogicznego. Na 37 osób, 11 mia³o 

ukoñczone studia wy¿sze. Ze wzglêdu na Miêdzynarodowy Rok Dziecka i Rok 

Korczakowski po³o¿ono nacisk na  prawa dziecka. Obchodzono 60- rocznicê 

odzyskania niepodleg³oœci przez Polskê i 30- lecie zjednoczenia ruchu robo-

tniczego. Sporo czasu  i  energii poœwiêcono pracy z uczniem s³abym. 

    Has³o kolejnego roku szkolnego brzmia³o "Szko³a naszym drugim domem". 

Przyk³adano du¿¹ wagê do  wspó³pracy z domem i rodzin¹. Odby³o siê                   

30  imprez  zorganizowanych przez organizacje i kó³ka zainteresowañ.

Szko³a w latach 1980-1990

  W szkolnej kronice nie ma ¿adnej informacji dotycz¹cej stanu wo-               

jennego. W okresie zimowym nauka zosta³a zawieszona na pewien okres.             

W czasie stanu wojennego, praca wychowawcza nastawiona by³a na walkê             

o m³odzie¿. Nauczyciele mieli zwracaæ baczn¹ uwagê na postawy ideowe, 

popieraj¹ce socjalizm. Uroczyœcie obchodzono 100- rocznicê œmierci Cypriana 
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Kamila Norwida. Has³o Kwiecieñ - Miesi¹cem Pamiêci Narodowej  - sta³o siê 

cz¹stk¹ tradycji  szko³y.  Zorganizowano  uroczysty apel z okazji  300- rocznicy 

Odsieczy Wiedeñskiej. Okres ten charakteryzowa³ siê du¿¹ iloœci¹  imprez                

i apeli.

W 1984 roku nowym dyrektorem szko³y zosta³ Jan Kopeæ. Pod now¹ 

dyrekcj¹ bardzo prê¿nie przygotowano nowy rok szkolny. Szko³a by³a bardzo 

przeci¹¿ona (1247 uczniów). Dzia³a³o 8 organizacji m³odzie¿owych, 7 kó³ek 

zainteresowañ, 6 komisji przedmiotowych i 3 grupy klasowe. Odby³o siê 

uroczyste po¿egnanie nauczycieli odchodz¹cych na emeryturê. Uczczono 

rocznicê wybuchu II wojny œwiatowej. Uczniowie obejrzeli sztukê Stefana 

¯eromskiego "Turoñ". Szko³a zosta³a zobligowana do zagospodarowania  

wolnych sobót. Ponownie zaoferowano m³odzie¿y ogl¹danie filmów 

radzieckich. Zebrano sk³adkê na rzecz g³oduj¹cej ludnoœci Etiopii. Teatr 

dzieciêcy Jasielskiego Domu Kultury  wystawi³ baœñ "Królowa Œnie¿ka",      

gdzie aktorami byli uczniowie naszej szko³y. Sytuacja gospodarcza 

spowodowa³a, ¿e nast¹pi³y ograniczenia w odbiorze energii, co utrudnia³o 

naukê w szko³ach. W czerwcu 1985 roku  odbywa³ siê turniej Jas³o-I³awa. 

Jednym z punktów tej imprezy by³a zbiórka ksi¹¿ek, w czym aktywnie  

uczestniczy³a  nasza  m³odzie¿.

W roku szkolnym 1985/1986 Rada Pedagogiczna wysunê³a has³o: "S³u¿y-

my ci Ojczyzno ju¿ od najm³odszych lat". W szkole dzia³a³o: 6 komisji 

przedmiotowych, 12 organizacji m³odzie¿owych, 21 kó³ek zainteresowañ,             

4 grupy wiekowe. W Dniu Nauczyciela 26 osób odznaczono Medalami 

Pami¹tkowymi Miasta Jas³a. Kadra œwiêtowa³a ten dzieñ na terenie  

leœniczówki w Ha³bowie, odby³o siê  pieczenie barana, zostawiono gdzieœ 

daleko k³opoty i troski. Po pewnej przerwie ponownie obchodzono  3 -Maja. 

Szko³a po³o¿y³a du¿y nacisk na sprawy wychowawcze: Klub Postêpu 

Pedagogicznego, innowacje  w  wychowaniu  itp.

    1986/1987 podczas wakacji w budynku dzia³a³o Szkolne Schronisko Tury-

styczne. Jednoczeœnie wykonany zosta³ remont generalny przez Przed- 

siêbiorstwo Budownictwa Komunalnego. Pocz¹tek roku po³¹czony by³                  

z "Marszem Pokoju”, w którym wziê³a udzia³ m³odzie¿ najstarszych klas. 

Bardzo powa¿nym problemem sta³o siê przepe³nienie naszej szko³y. 

Przewidziana na 600 uczniów musia³a ich pomieœciæ 1480. W zwi¹zku z tym 

nauka odbywa³a siê na trzy zmiany.  Ta sytuacja znalaz³a odbicie w artyku³ach 

prasowych (wycinki znajduj¹ siê w kronice). 29 paŸdziernika odby³o siê   
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“Spotkanie  z piosenk¹” i prezentacja twórczoœci artystycznej  Leona  Sêka.            

10 listopada odby³a siê Konferencja Wojewódzka "Innowacje w wychowaniu" 

z udzia³em nauczycieli z innych szkó³, po³¹czona z lekcjami otwartymi.                

Szko³a zorganizowa³a wieczór poezji i pieœni dla "Klubu Seniora". W marcu 

dotychczasowy dyrektor,  Jan Kopeæ zosta³  dyrektorem  nowopowsta³ej 

Szko³y Podstawowej  Nr 9.  Na jego miejsce powo³ano  Jana  Osikowicza. 

        Zastêpca  dyrektora  W³adys³awa  Winnicka   ze  swoj¹   klas¹   terapeutyczn¹, 1989 r.

    W roku szkolnym 1987/1988 otwarto szko³ê filialn¹ na terenie osiedla 

przyzak³adowego "Gamrat".  Nasze uczennice, zawodniczki sekcji akrobaty- 

cznej Ludowego Klubu Sportowego "Igloopol" bra³y udzia³ w miêdzyna-

rodowym turnieju w Danii. Wystêp zosta³ oceniony bardzo wysoko. 2 maja 

odby³ siê apel poœwiêcony Konstytucji 3 Maja. 3 czerwca  odby³o siê spotkanie               

z redaktorem naczelnym "P³omyka". W nastêpnym dniu konferencja 

nauczycieli "Wychowanie patriotyczno - obronne naszym obywatelskim                  

i moralnym obowi¹zkiem”. Obchodzono Dzieñ Seniora. Szko³a wziê³a te¿ 
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udzia³ w "Konkursie nieobojêtnych " zorganizowanym przez Ministerstwo 

Obrony Narodowej. Bardzo wysoko oceniona zosta³a mini sesja popularno- 

naukowa "Droga Polski do wolnoœci" z okazji 70- rocznicy odzyskania nie- 

podleg³oœci. Nastêpny, 1989 rok to rok wielkich zmian ustrojowych.                  

Z kalendarza imprez szkolnych zniknê³a czêœæ uroczystoœci zwi¹zanych                    

z poprzednim ustrojem. Szko³a nawi¹za³a wspó³pracê z siostrami albertynkami.

Lata dziewiêædziesi¹te i likwidacja szko³y

 

       Grono  pedagogiczne   podczas spotkania  z  ks .biskupem Kazimierzem Górnym

      Po wielkim prze³omie ustrojowym nastêpowa³ okres dalszych zmian zacho- 

dz¹cych w szkolnictwie. Demokratyzacja pañstwa  spowodowa³a te¿ zmiany      

w szko³ach. Du¿y nacisk po³o¿ono na kszta³towanie postaw opartych                      

na partnerstwie i tolerancji.W roku  szkolnym  1991/1992  24 wrzeœnia odby³o 

siê uroczyste pasowanie na ucznia klasy  pierwszej. Uczniowie obchodzili 
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Miko³ajki. Rozgrywali zawody sportowe: NBA Ma³a Liga, mecze uczniowie -

nauczyciele itp. Pojawiaj¹ siê sponsorzy, czyli osoby lub firmy prywatne,               

które pomagaj¹ szkole (Andrzej Grun - TeleMar, Krzysztof Kozendra - 

"Waldi"). Nowym dyrektorem szko³y zosta³ Kazimierz Mikrut. Kolejne lata 

charakteryzowa³y siê du¿¹ iloœci¹  zawodów  sportowych, imprez kultural-

nych, ekologicznych itp. Szko³a  najwiêksze sukcesy zanotowa³a w koszy- 

kówce i szachach. Reprezentacja szachowa szko³y zajê³a 7 miejsce                     

w Mistrzostwach Polski Szkó³ Podstawowych. Gra³a w sk³adzie: Joanna 

Hawilczek, Ma³gorzata Wilk, Robert Waœko  i Andrzej Lech. Przeprowadzono 

wiele konkursów i uroczystoœci: plastyczny "M³odoœæ - TrzeŸwoœæ", Konkurs 

Wiedzy o AIDS, uroczystoœci zwi¹zane z patronem szko³y, wystêpy Indian 

boliwijskich, podejmowano problemy ekologiczne. Pojawi³a siê  szkolna 

gazetka "Domel" podejmuj¹ca sprawy i zainteresowania uczniowskie. 

Przeprowadzono Konkurs plastyczny "Zagro¿enia wynikaj¹ce z palenia 

papierosów, picia alkoholu, i brania narkotyków" oraz "Karykatura miêdzy 

nami". Uczniowie prowadzili mini listê przebojów. Szko³a zebra³a                            

i przekaza³a  750 000 z³ na 2 Fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. 

Klasy pi¹te i szóste stworzy³y zespó³ wokalny  urozmaicaj¹cy uroczystoœci 

szkolne. Na po¿egnanie lata zorganizowano Œwiêto Latawca. Przeprowadzono 

szkolne spotkanie z mitologi¹ oraz  konkurs na najlepsz¹ klasê. Z okazji Dnia 

Oœwiaty Ksi¹¿ki i Prasy uczniowie przygotowali monta¿ "Andersen i jego 

baœnie".

     Rok szkolny 1995/1996 przyniós³ bardzo istotn¹ zmianê, jak¹ by³o stworze- 

nie pracowni komputerowej. Szko³ê wizytowa³ kurator Marian Duda. 

Wszystkie klasy uczestniczy³y w wycieczkach krajoznawczych. 

W roku 1996/1997 Szko³y przechodz¹ pod zarz¹d  samorz¹dów. Uczniowie 

zaznajamiaj¹ siê z testami, które stan¹ siê obowi¹zkowe podczas  egzaminów      

i przysz³ej matury 2001. Szko³a uczestniczy w konkursach "Kangur" i "Alfik" 

dla matematyków.

W roku 1997/1998 trwaj¹ przygotowania do nowej reformy szkolnictwa: 

badanie kompetencji uczniów ma  zast¹piæ dotychczasowe egzaminy wstêpne 

do szkó³ œrednich. W szkole oprócz organizacji dzia³aj¹cych stale : Spó³dzielnia 

Uczniowska, Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego, Liga Ochrony Przyrody, Szkolna 

Kasa Oszczêdnoœci  pojawia siê nowy zespó³ muzyczny i  kó³ko teatralne.  

Przeprowadzony zostaje konkurs: Mistrz Ortografii. Wœród niektórych 

uczniów pojawia siê  problem alkoholu i tytoniu oraz nowy - narkotyków.  W tej 
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sytuacji odby³o siê szkolenie  Rady Pedagogicznej: "Dlaczego dzieci siêgaj¹       

po  alkohol".  Odby³a siê dyskusja nad sposobami udzielania im pomocy.                 

      Pocz¹tkiem roku szkolnego 1999/2000 powo³ano do ¿ycia  Gimnazjum Nr 1               

w budynku Szko³y Podstawowej Nr 3 w Jaœle. Dyrektorem nowopowsta³ej 

szko³y zosta³  Kazimierz Mikrut, a likwidowanej Szko³y Podstawowej Nr 3 

Kazimierz Gozdecki. Czêœæ nauczycieli zosta³a przeniesiona do nowo-               

powsta³ej szko³y. Uczniowie  klas 1- 3  wraz z nauczycielami rozpoczêli naukê             

w s¹siednich szko³ach podstawowych. Wiêkszoœæ nauczycieli gimnazjalnych 

uzupe³nia³a etaty w Szkole Podstawowej Nr 3. Przeprowadzono badanie 

wyników nauczania z wielu przedmiotów. W nastêpnym  roku szkolnym Szko³a 

Podstawowa Nr 3 (7 klas) funkcjonowa³a przy Gimnazjum  Nr 1. Szko³y                  

te œciœle wspó³pracowa³y ze sob¹. Po otrzymaniu nowej pracowni 

komputerowej m³odzie¿ zaczê³a korzystaæ z internetu. Rok szkolny  2001/ 2002 

by³ ostatnim rokiem funkcjonowania tej szko³y. Przesta³a ona istnieæ                    

wraz  z ostatnimi opuszczaj¹cymi j¹ klasami. Budynek przejê³o  Gimnazjum  

Nr 1  w Jaœle  jako nowa jednostka organizacyjna.

Podsumowanie

 X Turniej Wiedzy o Jaœle spowodowa³, ¿e siêgnêliœmy po stare kroniki 

szkolne. Praca zosta³a napisana przez przez uczniów ostatnich klas Szko³y 

Podstawowej Nr 3: Karolinê Czy¿owicz, Monikê Kopeæ i Mateusza Lech- 

wara, pod kierunkiem nauczyciela historii Ryszarda Kumika. Korzystaliœmy           

z kronik szkolnych i protoko³ów Rady Pedagogicznej z ostatnich lat. 

Dotarliœmy tak¿e do emerytowanych nauczycieli, którzy pracowali w naszej 

szkole. Dziêki nim zdobyliœmy wiele cennych informacji o naszej placówce. 

Dziêkujemy im, a w szczególnoœci: W³adys³awie Winnickiej,  Janowi Osiko-

wiczowi i  Janowi Koñskiemu oraz starszym nauczycielom pracuj¹cym jeszcze  

w  Gimnazjum  Nr 1 w Jaœle.

 Dowiedzieliœmy siê jakie problemy istnia³y w nauce i ¿yciu naszych 

poprzedników. Przeœledziliœmy zmiany, które zachodzi³y w szkolnictwie,               

na przyk³adzie naszej szko³y.
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Dyrektorzy Szko³y Podstawowej Nr 3
 
 Seweryna Janicka                                                               Tadeusz Jankowski 
 1949 -1950                                                                          1950 -1952

        
Bazyli £aska                                                                       Stanis³aw Sancewicz 
1952 -1953                                                                          1953 -1965
 
                   
Antoni Sawicz                                                         
1965 -1970                                                                         

            Jan Koñski                                                  

           1970-1974                                                  1

Julian Bal                                                                                

974-1977                                                                         

           Mieczys³aw Barut                                       Jan Kopeæ                                                                         

           1977-1984                                                  1984-1987                                                                                                                   
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            Jan Osikowicz                                           Kazimierz  Mikrut     

            1987-1991                                                 1991-1999 

                                                                

            Kazimierz Gozdecki                                                                                                       

            1999-2002   

Wykaz nauczycieli Szko³y Podstawowej Nr 3 w roku szkolnym 2001/2002:

Kazimierz Gozdecki - dyrektor

Alicja Bal                                                                             

El¿bieta Dubiel                                                                    

Janina Kaczmarska                                                              

Krzysztof Koz³owski                                                          

Maria Krupa                                                                       

Ryszard Kumik 
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Agnieszka Lignar 

Jan Osikowicz                                                              

Ks. Tadeusz Paszek

Tomasz Sopalski

Lucyna Tuchowska

Maria Warcho³

Krystyna Ziêba

Jolanta Zo³a

Jadwiga ¯yg³owicz

                                                           

 

                                              Opracowa³ Ryszard Kumik

                                              oraz uczniowie: Karolina Czy¿owicz                  

                                                                         Monika Kopeæ                                                                                          

                                                                         Mateusz Lechwar
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SZKO£A PODSTAWOWA NR 4
IM. KS. BPA IGNACEGO KRASICKIEGO

W JAŒLE



Hymn Szko³y

Niebo b³êkitne nad nami,
a dalej góry i las.
S³oñce siê do nas uœmiecha,
a noc¹ tysi¹ce gwiazd.

 Ach ojczyzno, jakaœ piêkna,
gdzie jest taki drugi kraj?
Tu prze¿yjesz chwile cudne,
Tutaj poznasz ¿ycia czar.

Jak¿e nie kochaæ tej ziemi,
gdy serce do niej siê rwie.
Wszystko tu swojskie i bliskie,
i tutaj wrócisz, bo gdzie?

 Ach ojczyzno ...

                       “POWIEDZ  MI,  ZAPOMNÊ
                         POKA¯,  MO¯E  ZAPAMIÊTAM.
                         ZAANGA¯UJ  MNIE  W  TO,  A  ZROZUMIEM.”

Baza szko³y

zko³a funkcjonuje w dwóch budynkach. Budynek „A” mieœci siê przy ulicy SWincentego Pola 9. Uczêszczaj¹ do niego  uczniowie klas III - VI.

     Budynek „B” znajduje siê przy ulicy Kopernika 8. Ucz¹ siê w nim ucznio-

wie klas I - II. 

   Do Szko³y Podstawowej Nr 4 w Jaœle uczêszcza ³¹cznie 900 uczniów.      
2

Placówka posiada ogóln¹ powierzchniê 753 m , 28 klasopracowni, salê gim- 

nastyczn¹ z kompleksem boisk szkolnych (bosko do pi³ki rêcznej, koszykowej,

siatkowej).

    W budynku „A” znajduj¹ siê: gabinet dyrektora i wicedyrektorów, sekre-

tariat, ksiêgowoœæ, gabinet higienistki szkolnej oraz gabinet dentystyczny.              

W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna oraz sto³ówka. Obok szko³y znajduje 

siê budynek, w którym mieœci siê harcówka. 
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       Budynek “A”

       Budynek “B”
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Historia szko³y

      Szko³a Podstawowa Nr 4 w Jaœle liczy ju¿ sobie 40 lat. Inicjatorem jej budo-

wy by³ ówczesny Wydzia³ Oœwiaty, a prace budowlane rozpoczêto w 1959 roku  

i trwa³y one trzy lata. 23 sierpnia 1962 roku dokonano odbioru technicznego 

budynku. 3 wrzeœnia 1962 roku nast¹pi³o uroczyste otwarcie szko³y, która 

otrzyma³a imiê Janka Krasickiego. W uroczystoœciach wziêli udzia³ 

przedstawiciele w³adz rz¹dowych i oœwiatowych, grono nauczycielskie, 

m³odzie¿ i rodzice. Pierwszym kierownikiem szko³y by³ Tadeusz Fr¹czek,                

a  zastêpc¹ Cecylia Pankowicz. Grono pedagogiczne liczy³o wówczas 30 osób. 

Szko³a by³a doskonale wyposa¿ona, posiada³a gabinety: lekarski  i stomato- 

logiczny, bibliotekê, czytelniê, œwietlicê i sto³ówkê. 

           Szko³a Podstawowa  Nr 4  1966  r.

   W roku szkolnym 1962/1963 naukê rozpoczê³o 874 uczniów. Zajêcia 

dydaktyczne odbywa³y siê w systemie dwuzmianowym, dzia³a³y liczne kó³ka 

zainteresowañ. Mija³y lata. W 1973 roku odszed³ na emeryturê wieloletni 

kierownik i dyrektor szko³y: Tadeusz Fr¹czek, a stanowisko to obj¹³ Leszek 

Dranka.

    W piêkny s³oneczny dzieñ 23 wrzeœnia 1973 roku „Czwórka” otrzyma³a 

sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski. W czasie uroczystej 

akademii dzieci sk³ada³y œlubowanie i przyrzeczenie uczniowskie. 
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       23. 09. 1973 r. szko³a  otrzyma³a sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski
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     Od 1976 roku dyrektorem szko³y zostaje Maria Cichy. Czwórka „rozrasta³a 

siê”. Z roku na rok przybywa³o dzieci, powiêksza³o siê grono pedagogiczne, 

coraz wiêcej by³o osi¹gniêæ w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w konkur- 

sach przedmiotowych coraz wiêcej sukcesów.

   W 1979 roku po odejœciu na emeryturê Marii Cichy, funkcjê dyrektora 

przejmuje W³adys³aw Batycki. 

    „Czwórka” ju¿ na dobre wros³a w obraz  miasta. Coraz silniej akcentuje 

swoj¹ obecnoœæ na ró¿nego typu konkursach i zawodach, bierze czynny udzia³ 

w ¿yciu Jas³a.

      W 1987 roku prze¿ywa swoje „srebrne gody”, mija bowiem 25 lat jej istnie-

nia. Jest piêkna akademia, mnóstwo goœci, nagrody i odznaczenia dla wielu 

pedagogów za ich wzorow¹ pracê dydaktyczno-wychowawcz¹.

   Nie mieœcimy siê ju¿ w murach jednego budynku. W 1988 roku szko³a 

wydzier¿awia budynek dawnego internatu ¿eñskiego Zespo³u Szkó³ 

Zawodowych Nr 2  przy ulicy Staszica. Tam znajd¹ miejsce dla siebie oddzia³y 

klas I- III. Ale budynek trzeba odnowiæ, wyposa¿yæ, przygotowaæ dla potrzeb 

szko³y. Staj¹ wiêc do pracy nauczyciele, rodzice i obs³uga szko³y. Nie zwa¿aj¹c 

na okres wakacji, przygotowuj¹ budynek  na przyjêcie ma³ych uczniów.

     Od roku 1991 dyrektorem szko³y zostaje Anna Kamiñska- Grzesiak,            

która pe³ni tê funkcjê po dzieñ dzisiejszy. Jest to najtrudniejszy okres                         

dla oœwiaty. Ciêcia w bud¿ecie szczególnie odczuwaj¹ szko³y podstawowe. 

„Czwórka” równie¿, ale „¿yæ to dzia³aæ”, a wiêc zaczynamy szukaæ sponsorów, 

ludzi dobrej woli, którzy pomog¹ nam przetrwaæ te burzliwe lata. Pomagaj¹ 

nam jasielskie zak³ady pracy, Urz¹d Miejski i rodzice, nie szczêdz¹ swych si³ 

nauczyciele  i inni pracownicy szko³y.

     W dniach 19- 20 czerwca 1993 roku obchodzono 30- lecie istnienia szko³y.       

Z tej okazji przygotowano wiele atrakcyjnych imprez dla mieszkañców miasta, 

rodziców i uczniów.

   W programie znalaz³y siê: zawody sportowe, konkursy, quizy, wystêpy 

artystyczne, aukcja „dzie³ sztuki szkolnej”, dyskoteka z niespodziankami. 

Ukoronowaniem obchodów by³a dwudniowa loteria fantowa, w której 

g³ównymi nagrodami by³y: kolorowy telewizor, wie¿a stereo, rower. Dochód             

z imprezy w ca³oœci zosta³ przeznaczony na zakup pomocy dydaktycznych.

     Spo³ecznie prowadzone s¹ w szkole zajêcia pozalekcyjne: ko³a zaintereso-

wañ, przedmiotowe i artystyczne, Szkolne Ko³o Turystyczno -  Krajoznawcze, 

Polski Czerwony Krzy¿, Liga Ochrony Przyrody, Zwi¹zek Harcerstwa
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Polskiego, dzia³a Spó³dzielnia Uczniowska i wiele innych. Organizowane s¹     

dla m³odzie¿y ró¿nego typu atrakcyjne wycieczki, dyskoteki, imprezy 

kulturalne i sportowe. Szko³a têtni ¿yciem.

    Rok szkolny 1996/1997 to kolejna przeprowadzka. Tym razem klasy I- II 

otrzyma³y  budynek dawnego przedszkola przy ulicy Kopernika 8. I znów nowy 

remont. Z trzytygodniowym poœlizgiem klasy m³odsze rozpoczê³y naukê                        

w piêknie odnowionych pomieszczeniach.

     Szko³a Podstawowa Nr 4 w Jaœle zapisa³a siê na trwa³e w pamiêci jaœlan  ja-

ko ta, której uczniowie celowali w osi¹gniêciach z ró¿nych dziedzin wiedzy.                    

W poprzednim podziale administracyjnym kraju zajmowali wysokie miejsca              

w wojewódzkich konkursach przedmiotowych w Rzeszowie. Tê tradycjê 

podtrzymywali i podtrzymuj¹ równie¿ w województwie kroœnieñskim                    

i podkarpackim.

   Osi¹gniêcia w wojewódzkich eliminacjach konkursów przedmiotowych         

s¹ wynikiem pracy uczniów i ogromnego zaanga¿owania nauczycieli. A oto 

liczby, które mówi¹ same za siebie: 

Jêzyk polski-  od 1974 roku to a¿ 30  laureatów i finalistów,

Historia-  od 1992 roku to 7  laureatów,

Chemia-  od 1984 roku  to 15  laureatów,

Biologia-  od 1978 roku to  4  laureatów,

Geografia- od 1984 roku to a¿ 52 laureatów i finalistów - co stanowi wyj¹tek             

w ca³ym województwie,

Matematyka-  od 1965 roku to a¿ 55  laureatów,

Fizyka-  od 1974 roku to 11  laureatów i finalistów,

Wychowanie techniczne- od 1984 roku to 5  laureatów,

Wiedza o sztuce-  to 3 laureatki.

   Dwukrotnie: w roku szkolnym 1992/1993 i 1995/1996 „Czwórka” zajê³a 

pierwsze miejsce w województwie pod wzglêdem iloœci laureatów olimpiad 

przedmiotowych. W 1996 roku na liœcie rankingowej najlepszych szkó³ 

podstawowych w Polsce, opublikowanej przez „P³omyczek”, znaleŸliœmy siê 

na 18 miejscu.

    Powy¿sze zestawienie wskazuje, ¿e uczniowie „Czwórki” g³êboko do serca 

wziêli sobie s³owa bohatera „Syzyfowych prac” Stefana ̄ eromskiego: „Nauka 

jest jak niezmierne morze ...im wiêcej jej pijesz, tym bardziej jesteœ spragniony”  

i  realizuj¹  je  w toku  kszta³cenia.
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   Wiele uwagi poœwiêca siê te¿ sztuce, muzyce, tañcowi, plastyce. Seriê 

osi¹gniêæ w dziedzinie twórczoœci plastycznej rozpoczyna Halina B³a¿ej             

w 1971 roku, laureatka III miejsca w „Miêdzynarodowym Konkursie Rysu-

nków Dzieciêcych” w  Belgii.  Mieszkañcy miasta na pewno pamiêtaj¹ liczne 

wystawy plastyczne prezentowane w witrynach sklepów i w parku miejskim.

   W ostatnich latach aktywnie dzia³a teatrzyk „Wagant”, zespó³ wokalno-

taneczny  „Czwóreczka” oraz  zespó³ wokalny „Beskid”.

    Dziêki wspólnym wysi³kom „Czwórka”  plasuje siê na pierwszych miej- 

scach w konkursach plastycznych, muzycznych, wiedzy o mieœcie i regionie 

czy w miêdzyszkolnych konkursach ortograficznych i literackich. Na tym polu 

wyró¿niæ nale¿y twórczoœæ m³odych adeptek literatury: El¿biety Grzesiak, 

Barbary Grzesiak, Joanny Pec. Uczennice te zosta³y laureatkami XVI Ogólno-

polskiego Konkursu Literackiej Twórczoœci Dzieci i M³odzie¿y Gimnazjalnej 

w  S³upsku. 

     PrzejdŸmy teraz do historii sportu w Szkole Podstawowej Nr 4, której liczni 

wychowankowie w doros³ym ¿yciu kontynuowali kariery sportowe w klubach 

naszego miasta oraz ligowych zespo³ach sportowych.

  W latach siedemdziesi¹tych bardzo mocn¹ grupê stanowili akrobaci, 

zdobywali oni tytu³y mistrzów kraju, przywozili medale z mistrzostw œwiata              

i Europy. Wielu jasielskich pi³karzy sw¹ karierê rozpoczyna³o w³aœnie                       

w „Czwórce”. Reprezentacja szko³y w „szóstkach” pi³karskich zdoby³a                   

w  1990 roku  z³oty medal w mistrzostwach Polski w Brodnicy ko³o Torunia. 

     Wyj¹tkow¹ pozycjê w historii sportu naszej szko³y zajmuj¹ pi³karze rêczni, 

którzy ju¿ w latach szeœædziesi¹tych dwukrotnie startowali w eliminacjach 

mistrzostw Polski. Po utworzeniu województwa kroœnieñskiego  pi³karze 

rêczni, a¿ 14 razy z rzêdu zdobywali mistrzostwo województwa. Powstaj¹ klasy 

o poszerzonym programie wychowania fizycznego, a w 1979 roku za³o¿ono 

Miêdzyszkolny Klub Sportowy „Olimpia”. Klub ten odgrywa³ znacz¹c¹ rolê            

w latach osiemdziesi¹tych. Ch³opcy z „Czwórki” piêciokrotnie awansowali            

do fina³u centralnego Ogólnopolskich Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej, zajmuj¹c 

czwarte i pi¹te miejsce.

  Nie by³oby tylu osi¹gniêæ szko³y, zarówno w pracy dydaktyczno-

wychowawczej, jak i w konkursach przedmiotowych czy zawodach spor-

towych, gdyby nie pe³na zaanga¿owania i poœwiêcenia praca nauczycieli i wy- 

chowawców oraz pozosta³ych pracowników szko³y, którzy potrafili wzbudziæ 

w  uczniach ambicje naukowe i artystyczne, zachêciæ do wytê¿onej pracy.
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   30 kwietnia 1998 roku Szko³a Podstawowa Nr 4 obchodzi³a jubileusz             

35- lecia, po³¹czony ze zmian¹ imienia patrona szko³y.

   Rada Miasta Jas³a specjaln¹ uchwa³¹ nada³a jej imiê Ksiêdza Biskupa 

Ignacego Krasickiego. Ufundowano równie¿ nowy sztandar poœwiêcony 

uroczyœcie na Mszy œwiêtej w Koœciele Ojców Franciszkanów. Szko³a 

otrzyma³a imiê zas³u¿onego biskupa, wspó³twórcy Konstytucji 3 Maja, ksiêcia 

poetów polskich-  Ignacego Krasickiego, którego patriotyczny cytat utrwalono 

na szkolnym sztandarze:

           „Œwiêta mi³oœci kochanej Ojczyzny,

               Czuj¹ ciê tylko umys³y poczciwe!”

                    
                       Ksi¹dz Biskup Ignacy Krasicki -  jego imiê nosi szko³a  
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   Jasielska „Czwórka” celuje nie tylko na polu dydaktycznym. Zgodnie              

z duchem czasu wychowankowie szko³y uczestnicz¹ czynnie w ¿yciu miasta              

i regionu, na miarê swych si³ pomagaj¹c tym, którzy tej pomocy potrzebuj¹  

ludziom chorym i dzieciom. Od 1998 roku nasza szko³a jest wspó³organizato-

rem akcji charytatywnej „Noworoczny Dar”, któr¹ od pocz¹tku kierowa³ jej 

pomys³odawca i inicjator ojciec Leszek Rzeœniowiecki. Wspó³organizatorami 

koncertów charytatywnych i kwest ulicznych s¹: Parafia Ojców Franciszka-

nów, Urz¹d Miasta Jas³a, Jasielski Dom Kultury oraz Szko³a Podstawowa           

Nr 4. Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e fundusze zebrane w czasie dorocznej kwesty 

s¹ w ca³oœci przeznaczone na zakup nowoczesnego sprzêtu medycznego               

dla Szpitala Specjalistycznego w Jaœle. Pomys³ tak bardzo spodoba³ siê lokalnej 

spo³ecznoœci, ¿e rok póŸniej do artystycznych prezentacji przy³¹czy³y siê 

prawie  wszystkie  jasielskie  szko³y.

      Dzieñ powszedni „Czwórki” to nie tylko ciê¿ka praca, sukcesy, ale i zmaga-

nie siê z przeciwnoœciami losu. Takiej próby si³ szko³a doœwiadczy³a pamiê-

tnego dnia 17 lipca 2000 roku, kiedy to oko³o 9.30 w korytarzu szkolnym 

wybuch³ po¿ar. Zaalarmowana stra¿ po¿arna nadjecha³a w ci¹gu kilku minut. 

Rozpoczê³a walkê z ogniem, któr¹ przerwa³ nagle potê¿ny wybuch butli                   

z gazem spawalniczym. Trzech stra¿aków z Jasielskiej Stra¿y Po¿arnej dozna³o 

powa¿nych obra¿eñ w wyniku wybuchu butli z acetylenem. Z poparzeniami             

I i II stopnia trafili do Specjalistycznego Szpitala w Siemianowicach Œl¹skich.

      Szko³a wygl¹da³a jak pobojowisko. Zawali³y siê niektóre œcianki dzia³owe, 

prawie w ca³ym budynku wylecia³y szyby z okien, zniszczeniu uleg³a czêœæ 

wyposa¿enia klas. Naruszona zosta³a konstrukcja czêœci budynku. Przez 45 dni 

nauczyciele, rodzice i funkcjonariusze Stra¿y Miejskiej pe³nili przez ca³¹ dobê 

dy¿ury, pilnuj¹c szko³y bez okien, drzwi i niektórych œcian. Liczne firmy, 

instytucje i osoby prywatne w³¹czy³y siê w dzie³o odbudowy, dziêki czemu rok 

szkolny móg³ rozpocz¹æ siê prawie w terminie. Dzisiejszy wygl¹d w du¿ej 

mierze szko³a zawdziêcza w³adzom miejskim oraz jaœlaninowi Wice-

marsza³kowi Sejmu Stanis³awowi Zaj¹cowi, który uzyska³ dotacjê                    

z rezerwy finansowej. Dziêki wielkiemu zaanga¿owaniu tak wielu osób, uda³o 

siê wyremontowaæ szko³ê i z niewielkim opóŸnieniem rozpocz¹æ rok szkolny 

2000/2001. 

     G³êbok¹  wdziêcznoœæ i podziêkowanie dla wszystkich ludzi dobrej woli 

oraz prawdziwych przyjació³ „Czwórki” ca³a spo³ecznoœæ szko³y wyrazi³a 

koncertem zatytu³owanym „Czwórka  przyjacio³om”. Symbolem koncertu, 
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jak¿e  wymownym, sta³o siê  serce  a  mottem  s³owa  Jana  Paw³a II:

„Cz³owiek jest wielki, 

nie przez to, co posiada,

lecz przez to, kim jest,

nie przez to, co ma, lecz przez to,

czym dzieli siê z innymi”.

    W czasie uroczystoœci, która zgromadzi³a wielu goœci, rodziców i nauczy-

cieli, uczniowie przyznali szkolne ordery uœmiechu. S³owem, piosenk¹ i tañcem 

wyrazili sw¹ wdziêcznoœæ za pomoc i wsparcie podczas remontu.

        
        Grono pedagogiczne Szko³y Podstawowej Nr 4

    Czterdzieœci lat pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuñczej Szko³y 

Podstawowej Nr 4 w Jaœle to trwa³y wk³ad w rozwój nauki i kultury Jas³a. 

Nale¿y sobie ¿yczyæ, aby dorobek nastêpnych lat dzia³alnoœci szko³y wypad³ 

równie  imponuj¹co. 
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Dyrektorzy  Szko³y Podstawowej Nr 4:

Tadeusz Fr¹czek                                                                  Leszek Dranka 

1962-1973                                                                           1973 -1975

 Maria Cichy                                                                         W³adys³aw Batycki 

1975 - 1979                                                                           1979-1991

 

Od roku 1991-    Anna Kamiñska - Grzesiak

Wicedyrektorzy: Lucyna Polak

                           Antoni Wanat

                           Teresa Wilczak

Lista nauczycieli Szko³y Podstawowej Nr 4  w roku  szkolnym 2001/2002:

   

Anna Be³da 

Wioletta Buglewicz

Ewa Bystrzanowska

Mariusz Delikat

W³adys³awa Dobrzyñska

Renata Duda 

Renata Dzik

Barbara Falendysz-Worwa

Lidia Firak

Krystyna Folwarczna 

Teresa Furmanek-Wnêk 

Ma³gorzata Gajda 

Urszula Jamrogiewicz 

Anna Kamiñska-Grzesiak 

Jolanta Konieczna

Anna Kosiek 

Kazimiera Kutyna 

Bo¿ena Lechowicz 

Ewa Leœniak 
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Ewa £yczko 

Rafa³ Maczuga 

Magdalena Majka 

Ewa Marcak 

Lucyna Markuszka 

Nina Matwiej 

Barbara Mazur 

Maria Michalska

Helena Myca

Celina Najbar 

Anna Osiñska 

Ma³gorzata Pasterczyk 

Alicja Pawlik 

Ewa Pietraszek 

Aleksandra Piêkoœ 

Anna Piotrowska

Lech Polak 

Lucyna Polak 

Barbara Potera 

Ma³gorzata Rak 

Barbara R¹czka 

Bo¿ena Sekunda 

Zuzanna Siemi¹czko 

Katarzyna Skicka 

Beata Sochacka 

Danuta Steliga 

W³adys³awa Stusowska 

Ma³gorzata Szajna 

Danuta Szeliga 

El¿bieta Szpak 

Magdalena Szurlej 

Danuta Tatarewicz 

Robert Tatarewicz 

Genowefa Truszkowska 

Renata Trygar 

Marek Trzeciak 
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Beata Urban 

Antoni Wanat 

Anna Wickowska

Teresa Wilczak 

Maria Wlezieñ 

Adam Wnêk 

Krystyna Wolska 

Alicja Wójcikiewicz- Eröss

Ma³gorzata Wygonik 

Dorota Zabawa

Ko³a zainteresowañ:

Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia”

Szkolne Ko³o Mi³oœników Jas³a i Regionu Jasielskiego „Ignasie”

Kó³ko wêdkarskie

Kó³ko historyczne

Kó³ko literackie

Szkolne Ko³o Turystyczno- Krajoznawcze- Klub Spacerowicza

Chór szkolny

Kó³ka informatyczne

Kó³ko tkackie

Zespó³ wokalny „Czwóreczka”

Zespó³ teatralny „Wagant”

Na terenie szko³y funkcjonuje œwietlica szkolna oraz œwietlica socjote-

rapeutyczna, dzia³a gazetka szkolna „Pegazik”

                                                           Opracowali: Teresa Furmanek-Wnêk         

                                                                                Anna Kamiñska- Grzesiak

                                                            Danuta  Tatarewicz

                                                 Adam Wnêk

                                  przy wspó³udziale uczniów: Katarzyny Kluz  

                                                         Doroty Szpak 
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SZKO£A PODSTAWOWA NR 5
SPECJALNY OŒRODEK

SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
IM. JANUSZA KORCZAKA

W JAŒLE



“Id¹ z wadami i zaletami

Dajcie warunki, by wzrastali lepsi”

Janusz Korczak

 dniu 1 wrzeœnia 1970 roku decyzj¹ Kuratorium Okrêgu Szkolnego     WNr I - 0141/209/69 zosta³ powo³any Pañstwowy Zak³ad Wychowawczy 

w Jaœle w sk³ad którego wesz³a Szko³a Podstawowa Nr 5 zlokalizowana 

pocz¹tkowo w budynku Szko³y Podstawowej Nr 3 u¿ytkuj¹ca skrzyd³o od 

strony zachodniej w budynku wy¿ej wymienionej szko³y. Szko³a prowadzi³a 

klasy od drugiej do ósmej do których uczêszcza³o w roku szkolnym 1970/1971 

121 uczniów. W sk³ad Pañstwowego Zak³adu Wychowawczego wchodzi³ 

równie¿ internat zlokalizowany w budynku dawnego Pañstwowego Domu 

Dziecka przy ulicy Piotra Skargi 25. Rok szkolny 1970/71 by³ rokiem 

organizacji od podstaw bazy dydaktyczno-wychowawczej szkolnictwa spe-

cjalnego na terenie Jas³a i powiatu jasielskiego. Dyrekcja szko³y mieszcz¹ca siê 

pocz¹tkowo w budynku Szko³y Podstawowej Nr 3 musia³a stworzyæ bazê do 

nauczania i wychowania dzieci specjalnej troski. Ówczesne w³adze raczej 

przychylnie patrzy³y na tworzenie tego typu placówki na terenie Jas³a, 

poniewa¿ w tamtym okresie zape³ni³a ona lukê, która w sposób naturalny 

tworzy³a siê w szko³ach masowych, nieprowadz¹cych w tym czasie nauczania 

w zakresie szkolnictwa specjalnego stricte. Jedynie w wyj¹tkowych przy-

padkach prowadzone by³o nauczanie w zakresie klas terapeutycznych lub klas 

specjalnych (SP Nr 2, SP Nr 3). Uczniowie tych szkó³ oraz uczniowie z innych 

szkó³ jasielskich jak równie¿ z powiatu jasielskiego, stworzyli pierwsze klasy   

w Szkole Podstawowej Nr 5. Pierwszym dyrektorem utworzonego Pañstwowe-

go Zak³adu Wychowawczego by³a Zofia Kosiek, a kierownikiem internatu 

Wac³aw Rydarowski. 

Z dniem 1 wrzeœnia 1971 roku nast¹pi³y zmiany na stanowisku dyrektora 

Pañstwowego Zak³adu Wychowawczego. W zwi¹zku z odejœciem z funkcji 

Zofii Kosiek dyrektorem zosta³a Zofia Zaj¹c. Pocz¹tkowo nauka odbywa³a siê 
00 00na dwóch zmianach i trwa³a od 8  do 18 . Warunki lokalowe internatu by³y 

szalenie trudne, zamiast 22 wychowanków mieszka³o ich 40. W ramach prac 

zwanych w tamtych czasach “czynami spo³ecznymi” uda³o siê wybudowaæ 

przy internacie boisko do pi³ki rêcznej, które w znacznym stopniu umo¿liwi³o 

realizacje programu z wychowania fizycznego, szczególnie lekkiej atletyki          

i zespo³owych gier sportowych. Od pocz¹tku istnienia Pañstwowego Zak³adu 
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Wychowawczego rolê zak³adu opiekuñczego spe³nia³a Spó³dzielnia Inwalidów 

“Jasio³ka” w Jaœle, g³ównie dziêki nadzwyczaj szczerej i otwartej postawie 

ówczesnych w³adz spó³dzielni; prezesa W³adys³awa Barczentewicza oraz 

prezesa ds. rehabilitacji Stanis³awy Majkowej. W³aœnie dziêki nim uda³o siê 

uruchomiæ praktykê zawodow¹ dla absolwentów szko³y o specjalnoœci 

ciastkarz-cukiernik, a w przysz³oœci stworzyæ im równie¿ mo¿liwoœæ 

zatrudnienia w wy¿ej wymienionej spó³dzielni. G³ównym zadaniem dyrekcji 

by³o podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do pozyskania w budynkach bêd¹cych pod 

zarz¹dem Powiatowej Rady Narodowej w Jaœle lokum, które pozwoli³oby 

szkole funkcjonowaæ niezale¿nie i staæ siê w³aœcicielem budynku. Uda³o siê to, 

dziêki staraniom ówczesnej dyrektorki Pañstwowego Zak³adu Wycho-

wawczego Zofii Zaj¹c. Otrzymaliœmy w u¿ytkowanie budynek po Szkole 

Podstawowej Nr 1 przy ulicy Marchlewskiego 23 (obecnie Soko³a 3), natomiast 

Szko³a Nr 1 przenios³a siê do piêknego, nowego budynku przy ulicy Piotra 

Skargi. Stary budynek by³ naznaczony zêbem czasu, ale by³ w³asnoœci¹ szko³y. 

Co prawda w godzinach popo³udniowych mieli tu zajêcia uczniowie jasielskiej 

Szko³y Muzycznej, ale i oni po dwóch latach przenieœli siê do Szko³y 

Budowlanej, byliœmy wreszcie gospodarzami u siebie. Rozpoczê³y siê remonty, 

przebudowy, naprawy, które - jak zawsze - sponsorowa³a i wspiera³a wierna 

dzieciom specjalnej troski Spó³dzielnia Inwalidów “Jasio³ka” w Jaœle. 

W zasadzie od 1 wrzeœnia 1970 roku zaczê³a dzia³aæ w naszej szkole 

dru¿yna harcerska. Pierwsz¹ jej dru¿ynow¹ by³a Zofia Zaj¹c. To w³aœnie ona 

by³a dusz¹, natchnieniem i organizatork¹ obozów, zgrupowañ, zjazdów, z³azów 

i szkoleñ harcerskich. A nade wszystko by³a cz³owiekiem który nie szczêdzi³ 

w³asnego czasu, aby pracowaæ z m³odzie¿¹ “Nieprzetartego Szlaku”. Z chwil¹ 

powstania województwa kroœnieñskiego zosta³a kierownikiem Wydzia³u 

“Nieprzetartego Szlaku”, a w naszej szkole powsta³ V Szczep Dru¿yn im. 

Szarych Szeregów, którego komendantem zosta³a Irena Pastuszczak. W maju 

1979 roku Spó³dzielnia Inwalidów “Jasio³ka” w Jaœle ufundowa³a harcerzom 

sztandar, a w dniu 6 listopada 1979 roku Ministerstwo Oœwiaty i Wychowania 

pismem nr DWS-BR-005-231/79 wyrazi³o zgodê na nadanie naszemu 

Zak³adowi imienia Janusza Korczaka. Od tej chwili rozpoczêliœmy w szkole        

i internacie dzia³alnoœæ pod has³em “Bohater”, przygotowuj¹c inscenizacjê pod 

tytu³em “Janusz Korczak”. Spektakl by³ znakomicie przygotowany i pozwoli³ 

nam przybli¿yæ spo³eczeñstwu, rodzicom i ówczesnym w³adzom sylwetkê 

cz³owieka, który dla dzieci poœwiêci³ najwy¿sz¹ wartoœæ - swoje ¿ycie. Dzieñ 
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29 wrzeœnia 1981 roku by³ dniem szczególnym dla Pañstwowego Zak³adu 

Wychowawczego. W tym dniu odby³a siê uroczystoœæ nadania Zak³adowi 

imienia Janusza Korczaka - wielkiego wychowawcy i przyjaciela dzieci i m³o-

dzie¿y. W pracy z dzieæmi po³o¿ono w tym okresie nacisk na poznanie patrona 

oraz samorz¹dnoœæ, której ogromnym zwolennikiem by³ Janusz Korczak. Praca 

z uczniami koncentrowa³a siê na wyposa¿aniu ich w podstawow¹ wiedzê           

i umiejêtnoœci niezbêdne do samodzielnego funkcjonowania w œrodowisku. 

W 1982 roku decyzj¹ Kuratorium Oœwiaty i Wychowania Nr O.V-

1130/64/82 powo³ano wicedyrektora Pañstwowego Zak³adu Wychowawczego 

w Jaœle Mariê Sikorê. W paŸdzierniku 1983 roku odby³a siê w Zak³adzie 

uroczystoœæ z okazji 25-lecia dzia³alnoœci Dru¿yn “Nieprzetartego Szlaku” 

po³¹czona z monta¿em s³owno-muzycznym i wrêczeniem odznaczeñ i nagród 

zas³u¿onym instruktorom i sympatykom harcerstwa. Dzia³aj¹ce od lat dru¿yny 

harcerskie i zuchowe odnosi³y szereg sukcesów w turniejach warcabowych, 

olimpiadach sportowych, przegl¹dach artystycznych organizowanych na 

terenie województwa kroœnieñskiego. Harcerze wyje¿d¿ali równie¿ na obozy      

i biwaki poznaj¹c piêkno naszego kraju m.in. Wybrze¿e, Œl¹sk, Warszawê oraz 

Bieszczady. 

Kolejna wa¿na data w historii placówki to dzieñ 24 kwietnia 1984       

roku. To w³aœnie wtedy pismem Urzêdu Wojewódzkiego w Kroœnie Nr O.III-

5031/10/84 w miejsce Pañstwowego Zak³adu Wychowawczego powo³ano 

Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaœle, w sk³ad którego wesz³a 

Szko³a Podstawowa Nr 5 i internat. Rok 1985 to rok prze³omowy w historii 

Oœrodka. Ciê¿ka choroba dyrektora Zofii Zaj¹c spowodowa³a, ¿e nast¹pi³y 

zmiany w kadrze kierowniczej. Jednoczeœnie z funkcji wicedyrektora z dniem 

15 wrzeœnia 1985 roku odesz³a na w³asn¹ proœbê Maria Sikora. Od 16 wrzeœnia 

1985 roku funkcjê dyrektora obj¹³ Wac³aw Rydarowski, bêd¹cy do tej pory 

kierownikiem internatu, a kierownikiem internatu zosta³a Krystyna Dzik.        

W tym samym czasie w budynku szko³y przy ul. Soko³a nast¹pi³a powa¿na 

awaria instalacji gazowej, która spowodowa³a zamkniêcie dop³ywu gazu oraz 

koniecznoœæ rozpoczêcia prac remontowych. Dziêki uprzejmoœci i pomocy 

dyrektora Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych Romana Kêdziora oraz dyrektora 

Liceum Ogólnokszta³c¹cego Juliusza Jankisza, którzy udostêpnili sale lekcyjne 

w swoich szko³ach w godzinach popo³udniowych, uczniowie Szko³y 

Podstawowej Nr 5 mogli bez przeszkód rozpocz¹æ rok szkolny 1985/86. Na 

teren szko³y wesz³y ekipy remontowo-budowlane. 17 paŸdziernika 1985 roku 
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zakoñczy³ siê okres d³ugoletnich starañ o rozbudowê internatu przy ulicy Piotra 

Skargi. W tym to w³aœnie dniu na teren internatu wkroczy³o Przedsiêbiorstwo 

Budownictwa Komunalnego w Jaœle, rozpoczynaj¹c budowê nowego budynku. 

22 lutego 1986 roku zakoñczono prace przy remoncie szko³y. By³a nowa 

instalacja centralnego ogrzewania, by³y piêknie wymalowane sale, a w szkole 

by³o ciep³o. Uczniowie i nauczyciele wreszcie mogli wróciæ do siebie.

Rozpoczê³a siê wytê¿ona praca zarówno na lekcjach, jak i w ko³ach 

zainteresowañ takich jak: Szkolny Klub Sportowy, ko³o fotograficzne, chór 

szkolny i zespó³ recytatorski. Efektem tej pracy by³o I miejsce naszych uczniów 

na Wojewódzkim Przegl¹dzie Dorobku Artystycznego, zorganizowanym przez 

Wydzia³ “Nieprzetartego Szlaku” Kroœnieñskiej Chor¹gwi ZHP. W okresie 

wakacji uczniowie wypoczywali na obozie w Polañczyku, a w szkole wprowa-

dzono dalsze zmiany. Z du¿ych pomieszczeñ klasowych wydzielono bibliotekê 

szkoln¹ oraz gabinet rewalidacyjny do prowadzenia zajêæ korekcyjno-

kompensacyjnych oraz terapii logopedycznej. 

Rok szkolny 1986/87 Oœrodek rozpocz¹³ od wizytacji kuratoryjnej, która 

wysoko oceni³a pracê dydaktyczn¹ i opiekuñczo-wychowawcz¹ placówki. Od 

wrzeœnia 1986 roku poszerzy³a siê równie¿ kadra kierownicza Oœrodka, wice-

dyrektorem zosta³a Janina Ksi¹¿kiewicz, której g³ównym zadaniem by³o czu-

wanie nad prawid³ow¹ realizacj¹ zadañ dydaktyczno-wychowawczych. W dal-

szym ci¹gu trwa³y prace przy budowie internatu, mury nowego budynku widaæ 

ju¿ by³o z daleka. W okresie ferii zimowych uczniowie wypoczywali na zimo-

wisku w Ustrzykach Dolnych, a w okresie wakacji na obozie w Polañczyku.

Pocz¹tek roku szkolnego 1987/88 to kolejne zmiany w organizacji pracy 

Oœrodka. Od 1 wrzeœnia utworzono etat pedagoga szkolnego. Od tej pory to on 

przej¹³ wszystkie sprawy zwi¹zane z pomoc¹ materialn¹ dla uczniów oraz 

poprowadzi³ dzia³alnoœæ wychowawcz¹, terapeutyczn¹ i profilaktyczn¹. Od 

tego te¿ roku szko³a mo¿e pochwaliæ siê asfaltowym boiskiem, które powsta³o 

dziêki pomocy i ¿yczliwoœci Urzêdu Miejskiego oraz osobistym staraniom Jana 

Stanuli i Jana Be³dy. 

28 wrzeœnia 1987 roku to bardzo bolesna data w historii Oœrodka. Po 

d³ugiej i ciê¿kiej chorobie odesz³a Zofia Zaj¹c, d³ugoletnia dyrektorka 

placówki, wspania³y organizator oraz wielki przyjaciel dzieci i nauczycieli.        

W ostatniej drodze towarzyszyli jej wszyscy uczniowie oraz pracownicy 

Oœrodka. W marcu 1988 roku w Oœrodku zorganizowano wielkie œwiêto 

Patrona Oœrodka. Pó³roczna praca z uczniami zaowocowa³a wspania³ymi 
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pracami plastycznymi oraz szerok¹ wiedz¹ uczniów o Januszu Korczaku. 

Lipiec 1989 roku - to wielki dzieñ dla Oœrodka. Po czterech latach prac 

budowlanych oraz staraniach dyrekcji zwi¹zanych z zakupem wyposa¿enia 

zostaje oddany nowy budynek internatu. 

Od 1 wrzeœnia 46 wychowanków internatu zamieszka³o w przestronnych, 

jasnych, dobrze wyposa¿onych salach. 1 wrzeœnia 1989 roku zosta³ oddany do 

modernizacji i rozbudowy stary budynek internatu, w którym mieœci³a siê 

kuchnia i sto³ówka. Przez najbli¿szych parê lat nasi wychowankowie byli 

zmuszeni korzystaæ z wy¿ywienia poza terenem Oœrodka. Dziêki ¿yczliwoœci 

dyrektora Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych Romana Kêdziora oraz jego praco-

wników uczniowie korzystali z kuchni i sto³ówki. Pocz¹tek roku szkolnego 

1989/90 to równie¿ rozwi¹zanie problemu nauki dwuzmianowej w szkole.          

Z pomoc¹ Oœrodkowi i dzieciom przyszed³ ks. dziekan Stanis³aw Ko³tak, który 

nieodp³atnie odda³ do dyspozycji sale katechetyczne w budynku plebani Parafii 

œw. Stanis³awa przy ul. Krasiñskiego. To w³aœnie tam, na 3 lata, znalaz³y 

schronienie m³odsze klasy. Od tego te¿ momentu datuje siê wprowadzenie 

lekcji religii w naszej szkole, wyprzedzaj¹c o rok rozporz¹dzenie MEN              

w sprawie nauczania religii. W czerwcu 1991 roku zosta³ og³oszony konkurs na 

stanowisko dyrektora Oœrodka. Gdy dzieci w czasie wakacji odpoczywa³y na 

obozie w Woli Michowej, Rada Pedagogiczna oczekiwa³a wyników konkursu.   

I znów od dnia 26 sierpnia 1991 roku Oœrodkiem kierowa³ Wac³aw Rydarowski.
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Lata 1990-1992 to okres prac zwi¹zanych z rozbudow¹ i modernizacj¹ 

starego budynku internatu. Jest to równie¿ okres wytê¿onej pracy dydaktycznej               

i opiekuñczo-wychowawczej. W tym czasie uczniowie brali udzia³ w wielu 

wycieczkach (Kraków, Teleœnica), rajdach i biwakach. Odnosili sukcesy            

w organizowanych przez Kuratorium Oœwiaty w Kroœnie Olimpiadach Sporto-

wych Szkó³ Specjalnych. We wrzeœniu 1992 roku zosta³ oddany do u¿ytku 

piêknie zmodernizowany i wyremontowany budynek internatu. Wychowanko-

wie mieli now¹ sto³ówkê, a uczniowie klas m³odszych jasne, weso³e sale 

lekcyjne. M³odzie¿owy Dom Kultury w Jaœle w osobach dyrektora Zbigniewa 

Dranki i Ma³gorzaty Piotrowskiej, wyst¹pi³ z inicjatyw¹ podjêcia wspó³pracy       

z Oœrodkiem. W wyniku tych starañ powsta³ Teatr Lalki i Aktora Specjalnego 

Oœrodka Szkolno-Wychowawczego, który od paŸdziernika 1992 roku rozpo-

cz¹³ swoj¹ dzia³alnoœæ pod opiek¹ Krystyny Dzik i Tomasza Szota. Wyniki       

tej pracy by³y bardzo wymierne - od 1993 do 1998 roku wychowankowie 

internatu, którzy tworzyli grupê teatraln¹ otrzymywali rok rocznie wyró¿nienia 

na Wojewódzkich Przegl¹dach Dorobku Artystycznego Oœrodków Szkolno-

Wychowawczych woj. kroœnieñskiego, a w roku 1996 otrzymali wyró¿nienie na 

V Przegl¹dzie Teatrów Amatorskich “Michalinalia” w Kroœnie za najciekawsz¹ 

interpretacjê  utworu scenicznego. 

Od 1993 roku datuje siê w Oœrodku tradycja organizowania na terenie szko³y 
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rekolekcji wielkopostnych dla wszystkich wychowanków Oœrodka.     W roku 

szkolnym 1993/94 w szkole rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoœæ zespó³ “Pó³nutka”, 

którego opiekunem jest Jolanta Jaracz. Od pocz¹tku swego istnienia zespó³ 

odnosi³ spore sukcesy. Co roku towarzyszy³ Teatrowi Lalki           i Aktora w 

Przegl¹dach Dorobku Artystycznego Szkó³ Specjalnych woj. kroœnieñskiego, 

za ka¿dym razem otrzymuj¹c nagrody i wyró¿nienia. Od 1997 roku “Pó³nutka” 

bra³a udzia³ w Konkursie Kolêd i Pastora³ek “Na nutê kantyczek”, gdzie 

równie¿ zdobywa³a nagrody. W roku 2000 zespó³ rywalizo-wa³ z innymi 

jasielskimi zespo³ami szkó³ podstawowych w konkursie organizo-wanym przez 

Jasielski Dom Kultury “Piosenka jest dobra na wszystko”.

W 1994 roku rozpoczêto prace zwi¹zane z wybudowaniem przy interna-

cie boiska sportowego. Wychowankowie internatu, pod czujnym okiem 

dyrektora, wychowawców i nauczycieli, wiele godzin spêdzali przy porz¹dko-

waniu terenu wokó³ internatu. Na pocz¹tku czerwca 1995 roku œwiêtowano 

Dzieñ Dziecka na piêknym, nowym trawiastym boisku. Specjalny Oœrodek 

Szkolno-Wychowawczy jest otwarty na swoje œrodowisko, chêtnie podejmuje 

ró¿norakie dzia³ania maj¹ce na celu prezentacjê w³asnych dokonañ. W wyniku 

takich dzia³añ w styczniu 1995 roku Oœrodek by³ organizatorem Wojewódzkiej 

Zabawy Integracyjnej “Bal z Kosza³kiem Opa³kiem” dla uczniów niepe³no-

sprawnych woj. kroœnieñskiego oraz delegacji uczniów jasielskich szkó³ 

podstawowych. W okresie ferii zimowych internat goœci³ w swoich murach     

90 osobow¹ grupê z Gdañska. Byli to podopieczni Domów Pomocy Spo³ecznej 

i Oœrodków Rehabilitacyjno-Adopcyjnych, którzy przyjechali do naszego 

miasta na zimowy wypoczynek. W czasie wakacji 1995 roku Specjalny Oœrodek 

Szkolno-Wychowawczy nawi¹za³ wspó³pracê z Jasielskim Domem Kultury i 

Stowarzyszeniem “Wspólnota Polska”. To dziêki tej wspó³pracy Oœrodek by³ 

wspó³organizatorem “Letniej Szko³y Jêzyka Polskiego” i goœci³        w swoich 

progach grupê uczniów z Ukrainy z Towarzystwa Kulturalno- Oœwiatowego im. 

Adama Mickiewicza w Czortkowie. Goœcie z Ukrainy zadowoleni z pobytu w 

lipcu 1995 roku, przyje¿d¿ali do Oœrodka tak¿e               w okresie wakacji 1996 

i 1997 roku. 

W roku szkolnym 1996/97 rozpoczêto w Oœrodku dzia³alnoœæ zwi¹zan¹    

z organizacj¹ turnusów rehabilitacyjnych. Pierwszy turnus to listopadowo-

grudniowy wyjazd do Kamiannej, a w maju 1997 roku do Cieniawy. 

Od roku 1998 do dnia dzisiejszego organizowane s¹ turnusy rehabili-

tacyjne w Pomorskim Centrum Rehabilitacji “Panorama” w Jaros³awcu nad 
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Ba³tykiem. Turnusy rehabilitacyjne to wspania³a forma wypoczynku i rehabili-

tacji dla dzieci niepe³nosprawnych. Do tej pory wychowankowie Oœrodka        

9-krotnie uczestniczyli w tych turnusach, a skorzysta³o z nich oko³o 150 dzieci. 

Maj 1997 rok to okres wielkiego wyzwania dla placówki. Oœrodek by³ 

gospodarzem XXI Wojewódzkiej Olimpiady Sportowej Szkó³ Specjalnych 

woj. kroœnieñskiego. W Olimpiadzie wziê³o udzia³ 230 uczniów niepe³no-

sprawnych. Organizacja imprezy sta³a na bardzo wysokim poziomie,                  

a osi¹gniêcia sportowe uczniów cieszy³y nauczycieli i rodziców. Sport to          

w ogóle jedna z dziedzin, w której wysoko stawia siê uczniom poprzeczkê.

W latach 1992-1999 pod kierunkiem nauczyciela w.f. Wojciecha Dubiela 

uczniowie osi¹gali wiele sukcesów sportowych bior¹c udzia³ w Olimpiadach 

Specjalnych i Turniejach Sprawnoœciowych woj. kroœnieñskiego.

Do najwa¿niejszych nale¿y zaliczyæ:

2 - krotne zdobycie I miejsca w pi³ce no¿nej,

4 - krotne zdobycie III miejsca w sztafecie 4x100,

2 - krotne zdobycie I miejsca w biegach prze³ajowych,

2 - krotne zdobycie III miejsca w pi³ce rêcznej ch³opców,

   - zdobycie III miejsca w koszykówce oraz III i IV miejsca 

w Ogólnopolskich Biegach Prze³ajowych - Warszawa 1996 rok 

(Pawe³ Oczkowicz, Jacek Bieniek).
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Od wrzeœnia 1997 roku zgodnie z rozporz¹dzeniem MEN z dnia             

30 stycznia 1997 roku w sprawie zasad organizowania zajêæ rewalidacyjno- 

wychowawczych dla dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej intelektualnie           

w stopniu g³êbokim, Oœrodek przej¹³ opiekê nad tymi dzieæmi. Z indywidu-

alnych zajêæ rewalidacyjno-wychowawczych prowadzonych przez nauczycieli 

Oœrodka korzystaj¹ dzieci z terenu Jas³a i powiatu jasielskiego. Zajêcia 

odbywaj¹ siê w domach rodzinnych, a dzieci te bardzo czêsto bior¹ udzia³            

w imprezach i uroczystoœciach organizowanych w naszej szkole. Do jednej          

z takich imprez nale¿y zaliczyæ zapocz¹tkowane w 2000 roku z inicjatywy 

Ma³gorzaty Rudy zabawy integracyjne, ³¹cz¹ce poprzez zabawê, dzieci               

o ró¿norakich niepe³nosprawnoœciach. 

Kolejny prze³om w historii placówki to rok 1999. Od 1 stycznia organem 

prowadz¹cym Oœrodek zosta³o Starostwo Powiatu Jasielskiego, a nadzór 

pedagogiczny objê³o Kuratorium Oœwiaty w Rzeszowie. Wraz z wprowadze-
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niem reformy oœwiaty i zmian¹ ustroju szkolnego od 1 wrzeœnia 1999 roku          

w ramach Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego zosta³o utworzone 

Gimnazjum Specjalne. Wraz z utworzeniem gimnazjum Oœrodek wzbogaci³ siê 

o 2 pracownie komputerowe z dostêpem do internetu; jedna 10-stanowiskowa  

w budynku szko³y, druga 6-stanowiskowa w internacie. Równie¿ od 1 wrzeœnia 

1999 roku w Oœrodku zosta³y utworzone zespo³y edukacyjno-terapeutyczne dla 

dzieci g³êbiej upoœledzonych umys³owo. Praca tych zespo³ów to ca³oœciowe 

zintegrowane nauczanie i wychowanie oparte na wielozmys³owym poznawaniu 

otaczaj¹cego œwiata w trakcie ca³ego procesu edukacji.

Przyjmuj¹c nowe formy pracy z dzieæmi niepe³nosprawnymi nauczyciele 

odczuli “niedosyt” swojej wiedzy i umiejêtnoœci. Z inicjatywy Ireny 

Pastuszczak narodzi³a siê wspó³praca z Zespo³em Szkó³ Specjalnych Nr 11 przy 

Dziennym Oœrodku Rehabilitacyjno-Adaptacyjnym w Krakowie. Efektem tej 

wspó³pracy by³y warsztaty metodyczne dla nauczycieli, które odby³y siê            

w maju i grudniu 2001 roku, a tematem których by³o “Diagnozowanie 

umiejêtnoœci funkcjonalnych uczniów g³êbiej upoœledzonych umys³owo oraz 

tworzenie indywidualnych planów edukacyjno-terapeutycznych” oraz “Wspo-

magaj¹ce sposoby komunikacji”. Rok szkolny 2001/2002 to okres “zbierania” 

plonów 3-letniej pracy z zespo³ami oraz klasami gimnazjalnymi. Uczniowie 

zespo³ów edukacyjnych-terapeutycznych pod okiem swoich nauczycieli              

i wychowawców przygotowali wspania³e, wzruszaj¹ce spotkanie op³atkowe na 

które zaprosili przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Jaœle. W tym te¿ roku 

szkolnym zapocz¹tkowano w Oœrodku nowy cykl imprez sportowych. 

W dniu 23 stycznia 2002 roku Oœrodek by³ organizatorem I Wojewódzkie-

go Halowego Turnieju Pi³ki No¿nej Oœrodków Szkolno-Wychowawczych woj. 

podkarpackiego. Inicjatorami tej imprezy byli: dyrektor Oœrodka Wac³aw 

Rydarowski, nauczyciel wychowania fizycznego Wojciech Dubiel oraz 

katecheta ks. Dariusz Weryñski. Maj 2002 roku to bardzo pracowity miesi¹c dla 

Oœrodka. W dniach 14-15 maja br. - absolwenci gimnazjum pisali swój pierwszy 

wa¿ny w ¿yciu egzamin. By³ to sprawdzian ciê¿kiej, trzyletniej pracy 

nauczycieli i uczniów, a zadawalaj¹ce wyniki egzaminu s¹ nagrod¹ za ten trud. 

Równie¿ w maju, zespó³ muzyczny “Pó³nutka” bra³ udzia³ w II Ogólnopolskim 

Festiwalu Twórczoœci Artystycznej Dzieci Specjalnej Troski “BUZIAK 2002” 

w Tomaszowie Lubelskim, sk¹d przywióz³ wyró¿nienie i nagrody, a solistka 

zespo³u Marlena Za³awa - zdoby³a Grand Prix Festiwalu. Równie¿ w maju 

Oœrodek by³ organizatorem szkolenia “Wprowadzenie do psychostymulacyjnej 
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metody kszta³towania i rozwoju mowy oraz myœlenia”, które z inicjatywy Ireny 

Pastuszczak poprowadzili dla logopedów Oœrodków Szkolno-Wychowaw-

czych województwa podkarpackiego pracownicy naukowi Uniwersytetu 

Wroc³awskiego. Po raz drugi reprezentacja szko³y bra³a udzia³ w olimpiadzie 

Szkó³ Specjalnych Okrêgu Preszowskiego na S³owacji (21-22 czerwiec       

2002 roku). Zawody zaowocowa³y I miejscem w biegu na 100 m ch³opców,         

I miejscem w rzucie pi³eczk¹ palantow¹, III miejscem w sztafecie 4x100 m,        

II miejscem w pi³ce no¿nej ch³opców. Uczestnicy Olimpiady Sportowej 

przywieŸli ze sob¹ moc wra¿eñ oraz nagrody, dyplomy, puchary i medale.

Obecnie w Specjalnym Oœrodku Szkolno-Wychowawczym pracuje 

wysoko kwalifikowana kadra pedagogiczna. Z 32 pracuj¹cych nauczycieli           

i wychowawców wszyscy posiadaj¹ wykszta³cenie wy¿sze magisterskie            

z przygotowaniem w zakresie oligofrenopedagogiki. Wiêkszoœæ nauczycieli i 

wychowawców ukoñczy³o studia podyplomowe (niektórzy po parê kierunków) 

daj¹ce dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajêæ w naszej placówce. I tak:

- 11 nauczycieli posiada kwalifikacje kierunkowe do nauczania przedmiotu,

- 3 nauczycieli posiada kwalifikacje w zakresie logopedii,

- 5 nauczycieli posiada kwalifikacje do usprawniania dzieci ze sprzê¿onymi 

niepe³nosprawnoœciami,

- 2 nauczycieli posiada kwalifikacje do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej        

i rehabilitacji ruchowej,

- 1 nauczyciel posiada przygotowanie do pracy z dzieæmi autystycznymi.

Dziêki tak przygotowanej kadrze wychowankowie mog¹ otrzymaæ wszech-

stronn¹ pomoc rewalidacyjn¹.

Przedstawiona w zarysie 32-letnia historia naszej placówki w pe³ni 

odzwierciedla cytowan¹ na pocz¹tku maksymê Janusza Korczaka. Dzia³alnoœæ 

oœrodka przez te wszystkie lata mia³a na celu stworzenie dzieciom niepe³no-

sprawnym takich warunków, aby mog³y z podniesion¹ g³ow¹ pójœæ dalej          

w doros³e ¿ycie. Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczy to placówka,          

w sk³ad której wchodz¹ Szko³a Podstawowa Nr 5, Gimnazjum Specjalne oraz 

internat SOSW. I tylko w takim zestawieniu mog¹ i powinny funkcjonowaæ 

placówki kszta³cenia specjalnego, aby proces dydaktyczno-wychowawczy          

i rewalidacyjny przebiega³ w sposób prawid³owy, a dziecko niepe³nosprawne 

mog³o zdobyæ podstawowe wiadomoœci i umiejêtnoœci niezbêdne do w miarê 

samodzielnego funkcjonowania w œrodowisku.

Opracowali: Krystyna Dzik

Wac³aw Rydarowski
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SZKO£A PODSTAWOWA NR 6
IM. ADAMA MICKIEWICZA

W JAŒLE
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Pocz¹tki istnienia szko³y

zko³a Podstawowa Nr 6 po³o¿ona jest na obrze¿ach miasta. Istnieje od 1884 Sroku. Pomieszczenie jej stanowi³ drewniany budynek po³o¿ony poœrodku 

Nieg³owic (miejsce dzisiejszego Domu Ludowego). Pocz¹tkowo funkcjo-

nowa³a jako placówka jednoklasowa. Jej kierownik, Marcin Mastej, podj¹³ 

usilne starania, by wybudowaæ nowoczesn¹ szko³ê. To dziêki jego wysi³kowi, 

niespo¿ytej energii i determinacji dosz³o do tego. Uzyska³ na ten cel fundusze    

z podatków, jakie przedwojenna rafineria wp³aca³a gminie. 

Otwarcie szko³y to wielkie wydarzenie, bo do tej pory nie by³o w pobli¿u 

równie piêknego budynku. Uwagê przykuwa³a klasycystyczna fasada, 

przestronne sale na parterze i piêtrze, du¿e okna. Podkreœlali to 29 sierpnia 1926 

roku licznie zebrani goœcie, a miêdzy nimi starosta dr Antoni Zoll, burmistrz     

dr Wilusz, dyrektorzy gimnazjów. Œwiadkami by³o oko³o dwóch tysiêcy 

okolicznych mieszkañców.

Zabytkowy budynek Szko³y Podstawowej Nr 6 w Jaœle (kartka z kroniki szkolnej z 1926 r.)

Ciekawa by³a reakcja miejscowej ludnoœci, która pocz¹tkowo nie 

wierzy³a, by na wsi mog³a powstaæ tak imponuj¹ca budowla, bez dodatkowego 
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ich opodatkowania. Okaza³o siê jednak, ¿e do tego nie dosz³o, a nieg³owi-       

czanie znaleŸli p³atne zajêcie na budowie. Co wiêcej, szczycili siê, i¿ na ich       

terenie istnieje placówka, o której kurator Krakowskiego Okrêgu Szkolnego, 

Dereczyñski powiedzia³, ¿e: “(...) zwiedzi³ wiele szkó³ podobnych, a tak 

nowoczeœnie wybudowanych na wsiach niewiele - a je¿eli podobne siê znalaz³y, 

to tylko w Poznañskiem i to po miasteczkach”.

Szko³a przyci¹ga³a uwagê nie tylko zewnêtrznie. Coroczne wizytacje 

podkreœla³y wysoki poziom nauczania, a kierownik i jego ¿ona otrzymywali 

listy gratulacyjne. Dowodem uznania by³o te¿ zorganizowanie tu kolonii letnich 

dla dzieci ze Œl¹ska, które przyje¿d¿a³y co roku na dwa miesi¹ce. 

Wielkim wydarzeniem i wyró¿nieniem by³o odwiedzenie szko³y przez 

samego prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Moœcickiego w dniu 29 sierpnia 

1929 roku. W³adze musia³y uwa¿aæ, ¿e jest siê czym pochwaliæ, bo zaszczyt taki 

nie spotka³ ¿adnej innej placówki w powiecie. Prezydent by³ tu krótko, a po 

zwizytowaniu szko³y wyrazi³ swoje uznanie.

W szkole uczy³o siê wówczas oko³o 140 dzieci, a zajêcia prowadzone 

by³y przez troje, a nawet w pewnym okresie - dwoje nauczycieli. Kwit³o bogate 

¿ycie kulturalne, szczególnie prê¿nie dzia³a³o amatorskie kó³ko teatralne. Co 

roku wystawiano jase³ka i inne sztuki, chodzono z szopk¹, dzia³a³ trzyg³osowy 
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chór mêski. Czêsto prezentowano siê spo³ecznoœci nie tylko nieg³owickiej, ale          

i jasielskiej. Zgromadzone fundusze wykorzystywano miedzy innymi na 

prenumeratê “P³omyka”, wyjazdy, wycieczki (Krosno, Folusz), a czêœæ na cele 

charytatywne. W pamiêci mieszkañców pozosta³y nocne pochody ze œwiat³ami 

z okazji 11 Listopada i coroczne “wianki” nad rzek¹, w czasie których œpiewano              

i tañczono.

Wielkim wstrz¹sem by³a œmieræ marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, a oznak¹ 

¿alu by³a szeœciotygodniowa ¿a³oba uczniów i nauczycieli. W pierwsz¹ 

rocznicê tego wydarzenia m³odzie¿ przygotowa³a w lasku nad rzek¹ wielki stos, 

który podpalono wieczorem i zaprezentowano program artystyczny. Naj-

bardziej wymowne by³o milczenie przy dogasaj¹cym ogniu.

W szkole prê¿nie dzia³a³a te¿ œwietlica, w której przeprowadzono nawet 

lekcjê pokazow¹ dla ucz¹cych na temat “Jak prowadziæ œwietlicê z m³o-

docianymi”.

W 1936 roku, z inicjatywy Heleny Kucharskiej zawi¹za³o siê Ko³o 

Czerwonego Krzy¿a, które aktywnie dzia³a³o przez nastêpne lata, zbieraj¹c 

fundusze, szyj¹c fartuszki, opaski, robi¹c na drutach czapki-pilotki dla 

najubo¿szych, szerz¹c oœwiatê zdrowotn¹.

Szko³y nie oszczêdzi³y tak¿e k³opoty. W lipcu 1934 roku kilkudniowe 
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obfite deszcze spowodowa³y wylew Wis³oki, jakiego nie pamiêtali najstarsi. 

Woda wdar³a siê do piwnic, mimo i¿ budynek po³o¿ony jest w najwy¿szym 

punkcie Nieg³owic. Klasy sta³y siê schronieniem dla powodzian i ich     

dobytku. Zorganizowano wtedy pomoc materialn¹ i ca³oroczne do¿ywianie dla 

dzieci.

28 czerwca 1938 roku tr¹ba powietrzna zerwa³a dach i ponios³a go        

100 metrów w pola. Mimo problemów szko³a radzi³a sobie wspaniale. By³a 

oaz¹ kultury w tym rejonie. Czêsto organizowano tu zajêcia pokazowe. 

Gospodarze dbali o estetykê otoczenia. Uwagê zwraca³ piêkny ogród kwiatowy, 

sad i starannie utrzymane alejki wokó³ dziedziñca.

Lata wojny

Wszystko zmieni³o siê 1 wrzeœnia 1939 roku, gdy na niezbyt pogodnym 
00niebie pojawi³y siê obce samoloty. Oko³o godz. 16  piêcioro m³odych ludzi 

zginê³o od bomb niemieckich podczas prac polowych. By³y to pierwsze ofiary 

wojny. 10 wrzeœnia wioska zosta³a zajêta przez okupantów, a w paŸdzierniku 

zmotoryzowane oddzia³y SS tzw. bataliony œmierci, wesz³y do budynku, daj¹c 

godzinê na jego opró¿nienie. Pospiesznie chowano wszelk¹ dokumentacjê, 

zbiory biblioteczne. Niestety, ju¿ po pó³ godzinie wkroczy³o wojsko niszcz¹c 

wszystko, co stanê³o im na drodze. Wyrzucano sprzêty i pomoce, palono ³awki. 

O wszczêciu nauki, choæby w salach wiejskich, nie mog³o byæ nawet mowy. 

Nadzieja pojawi³a siê dopiero w 1940 roku, gdy kolejna kompania opuœci³a 

szko³ê. Wtedy to pospiesznie j¹ uprz¹tniêto, zniesiono ze strychu ocala³e ³awki i 

umieszczono je na parterze. Piêtro zajmowali “Junacy”, czyli m³odzie¿ 

pracuj¹ca pod kierownictwem niemieckim. Uczono siê, jak wspomina kronika, 

nawet w ubikacjach. U¿ywanie przedwojennych podrêczników by³o surowo 

zakazane. Dzieci przynosi³y je jednak z domów, a ucz¹cy przemycali 

wiadomoœci z historii, geografii i literatury polskiej. By³o to ryzykowne, gdy¿ 

woko³o wci¹¿ krêcili siê Niemcy.

W czasie Wielkanocy 1942 roku budynek ponownie zajê³o SS (tym razem 

w ca³oœci). Dzieci same przenosi³y ³awki do dwóch wynajêtych izb na wsi,         

a nauka odbywa³a siê co drugi dzieñ. Nauczyciele, którym jako m¹¿ zaufania, 

przewodniczy³ kierownik, Marcin Mastej realizowali tajne nauczanie. Byli to: 

Waleria Salonek, Adela Mastej, Maria Bajorek. Pocz¹tkowo by³o tylko piêciu 

uczniów, potem by³o ich wiêcej.
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W 1943 roku radca szkolny Grottner nakaza³ usuniêcie z frontu napisu 

“Publiczna Szko³a Powszechna im. Adama Mickiewicza”. Przez budynek stale 

przewijali siê Niemcy. Powracaj¹cy ze wschodu, rozgoryczeni pora¿k¹, 

wetowali sobie j¹, dewastuj¹c wszystko, doprowadzaj¹c budynek do ruiny. 

Odkryto wtedy skrytki i poniszczono ich zawartoœæ. Najbardziej gorliwa w tym 

dziele okaza³a siê przyby³a w 1944 roku kompania minerów.

Front przybli¿a³ siê, a szko³a by³a punktem zbornym wysiedleñców. 

Czêœciowo zajêta przez artyleriê niemieck¹, da³a schronienie dwudziestu 

rodzinom z dobytkiem. Jednak po dwóch dniach z rozkazu dowództwa zosta³o 

tylko cztery, które zajê³y jedn¹ klasê. Kierownik z rodzin¹ mieszka³ w kuchni.

¯o³nierze, którzy systematycznie i bezwzglêdnie niszczyli Jas³o, w³aœnie 

tu mieli bazê. Szczególnie z³a s³awa okrywa³a ich dowódcê Romañskiego, który 

nawet w niedzielê pêdzi³ tutejsz¹ ludnoœæ do robót w okopach.

Budynek szko³y zniszczony przez Niemców
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15 styczeñ 1945 roku by³ dniem rozstrzygaj¹cym. To na szko³ê, w której 

stacjonowali Niemcy, skierowany by³ huraganowy ogieñ wojsk radzieckich. 

Wiêkszoœæ ¿o³nierzy uciek³a, a w piwnicy ukrywa³o siê oko³o 50 osób. Kilku 

minerów na rozkaz dowództwa wysadzi³o prawe skrzyd³o. Na szczêœcie ludzie 

ukryci byli w drugim. Ogrom zniszczeñ przedstawia stara fotografia.

Z inicjatywy kierownika odgruzowano pomieszczenia i ju¿ pocz¹tkiem 

lutego dzieci zaczê³y przychodziæ do szko³y. W marcu udostêpniono trzeci¹ salê 

i zorganizowano klasê siódm¹ dla tych, którzy chcieli ukoñczyæ szko³ê. 

Pracowa³o wówczas czworo nauczycieli: Adela i Marcin Mastejowie, Maria 

Kruczak i Cecylia M³odecka. 

Lata powojenne (1945 - 1966)

Lata powojenne to nowy rozdzia³ w ¿yciu szko³y. W pierwszym po 

wyzwoleniu roku szkolnym 1945/1946 nauka odbywa³a siê w trzech 

pomieszczeniach. Do szko³y uczêszcza³o 260 uczniów, nauka odbywa³a siê      
30 30w trzech terminach od godziny 7  - 17 . 

W roku szkolnym 1948/1949 po uzyskaniu odpowiednich funduszy, 

rozpoczyna siê odbudowa zburzonej szko³y. 4 paŸdziernika 1949 roku nast¹pi³o 

uroczyste otwarcie œwietlicy szkolnej i zorganizowano do¿ywianie dzieci. Do 

œwietlicy uczêszcza³a m³odzie¿ klas III, IV, VI i VII trzy razy w tygodniu.

W 1950 roku umiera d³ugoletni kierownik tutejszej szko³y - Marcin 

Mastej, a funkcjê kierowniczki obejmuje Maria Kruczak. Tego samego roku 

zakoñczone zosta³y prace przy odbudowie szko³y. 1 wrzeœnia 1950 roku mo¿na 

by³o rozpocz¹æ naukê w normalnych warunkach - w 6 salach lekcyjnych. 

W dniu 1 marca 1952 roku kierownictwo szko³y obejmuje Marian 

Sawicki. W 1961 roku, po odejœciu na emeryturê by³ego kierownika szko³y, 

obowi¹zki jego obejmuje Roman Sajdak. By przygotowaæ odpowiednie 

warunki lokalowe do realizacji programu oœmioklasowej szko³y podstawowej, 

zaistnia³a potrzeba rozbudowy szko³y. W grudniu 1961 roku zawi¹zano 

Komitet Rozbudowy Szko³y i rozpoczêto prace przy drugim budynku 

szkolnym. 

W roku 1963 nasta³a “zima stulecia”. Mrozy w styczniu, lutym, a nawet 
omarcu dochodzi³y do 40 C poni¿ej zera. Dwukrotnie Ministerstwo Oœwiaty 

zarz¹dza³o przerwy w nauce. Wycieczki szkolne zaplanowane na maj i czerwiec 

nie dosz³y do skutku ze wzglêdu na wczeœniejsze przerwy w nauce. Zaleg³oœci 
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odrabiano przed³u¿aj¹c zajêcia i organizuj¹c dodatkowe lekcje. Rok szkolny 

zakoñczono w terminie i uczniowie udali siê na zas³u¿ony wypoczynek. 

W maju 1964 roku dziêki staraniom kierownika szko³y zosta³ pod³¹czony 

telefon. W czasie wakacji przeprowadzono w szkole kapitalny remont budynku, 

doprowadzono gaz i zakupiono piecyki dziêki pomocy zak³adu opiekuñczego 

Rafinerii Nafty - Jas³o. 

W lipcu 1966 roku Komenda Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego w Jaœle 

zorganizowa³a w szkole Oœrodek Szkoleniowy dla 200 harcerzy, którzy po 

przeszkoleniu mieli pe³niæ funkcje zastêpowych w swoich dru¿ynach 

harcerskich. 

Dzieje szko³y w latach 1966 - 1980

W roku 1966 kierownictwo szko³y obejmuje, maj¹cy dziewiêtnastoletni 

sta¿ nauczycielski, Jan Papciak, który zajmuje mieszkanie w szkole. Uda³o mu 

siê za³agodziæ niesnaski, które zrodzi³y siê w gronie i œrodowisku. Jego trosk¹ 

sta³a siê poprawa bazy lokalowej. Wspó³pracowa³ œciœle z Komitetem 

Rozbudowy Szko³y, a szczególnie jego przewodnicz¹cym Janem Myœliwcem     

i zak³adem opiekuñczym - Podkarpackimi Zak³adami Rafineryjnymi. Ju¿        

w grudniu do szko³y doprowadzono bie¿¹c¹ wodê, a w styczniu 1970 roku 

Naftobudowa rozpoczê³a budowê warsztatów szkolnych. Uda³o siê przekonaæ 

mieszkañców, którzy wczeœniej opodatkowali siê na ten cel, a przede wszystkim 

w³adze, ¿e stosunkowo niewielkim kosztem planowany wczeœniej parter mo¿na 

powiêkszyæ o piêtro. Tak te¿ siê sta³o. Znalaz³y siê tam: œwietlica, dobrze 

wyposa¿ona pracownia fizyko - chemiczna, klasa, ma³a salka gimnastyczna       

i toalety. Dziêki zaanga¿owaniu wszystkich, pracy spo³ecznej mieszkañców ju¿ 

po roku, tj. 23 stycznia 1971 roku odby³a siê tam inauguracyjna uroczystoœæ 

powi¹zana z zabaw¹ choinkow¹.

Nastêpn¹ piln¹ spraw¹ sta³o siê zamontowanie centralnego ogrzewania. 
oDo tej pory bywa³o i tak, ¿e zajêcia prowadzono w temp. +5 C. W 1974 roku 

ruszy³ oddzia³ przedszkolny oraz prace przy adaptacji suteren na szatnie. Szko³a 

w³¹cza siê te¿ w ¿ycie polityczne kraju. 

22 lipca 1969 roku odbywa siê tu uroczysta sesja Gromadzkiej Rady 

Narodowej poœwiêcona otwarciu Jubileuszu 25-lecia PRL i 10-lecia Ko³a 

Gospodyñ Wiejskich. W czêœci artystycznej wyst¹pi³ zespó³ ludowy Rafinerii, 

referaty okolicznoœciowe wyg³osi³ kierownik szko³y i jego ¿ona. 
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W 60-t¹ rocznicê odzyskania niepodleg³oœci podjêto wiele cennych 

inicjatyw, które wpisano do specjalnej ksiêgi. W 1977 roku Ko³o Gospodyñ 

Wiejskich uczci³o Rok Dziecka organizuj¹c ca³odzienn¹ imprezê dla dzieci, co 

w przysz³oœci wielokrotnie powtarzano. 

Du¿ym prze¿yciem dla wszystkich sta³ siê przejazd obok szko³y kolarzy 

bior¹cych udzia³ w XXXII Wyœcigu Pokoju. M³odzie¿ przystraja³a budynek         

i chodniki, by gor¹co ich przywitaæ.

Od 1966 roku oddano szkole pod opiekê p³ytê upamiêtniaj¹c¹ saperów     

II Armii Wojska Polskiego, którzy polegli rozminowuj¹c okolicê. W tym czasie 

szko³a pracowa³a bardzo dobrze, co potwierdzi³y wizytacje. Nauczyciele 

dokszta³cali siê, podnosz¹c tym samym poziom edukacji. Ze wszelkimi 

problemami wychowawczymi radzono sobie bez wiêkszych problemów, 

otaczaj¹c dzieci serdecznoœci¹, ale i konsekwentnie reaguj¹c na wszelkie 

objawy przemocy. Grono stanowi³o zintegrowany, chêtnie wspó³pracuj¹cy ze 

œrodowiskiem zespó³. Uczy³o siê tu oko³o 250 dzieci.

Dzieje szko³y w latach 1981 - 1987

Ucz¹cy starali siê, by napiêcie panuj¹ce wówczas w kraju nie odbi³o siê na 

procesie nauczania. 80 % grona wst¹pi³o do “Solidarnoœci”, opowiadaj¹c siê 

tym samym za radykalnymi reformami. Budz¹ca wiele emocji sprawa wiesza-

nia krzy¿y nie wzbudzi³a niezdrowych sytuacji, zawis³y one w ka¿dej klasie. 

Po wprowadzeniu stanu wojennego i powrocie do pracy, podjêto 

normalne zajêcia, ograniczaj¹c jednak dzia³alnoœæ organizacji m³odzie¿owych. 

Gdy sytuacja unormowa³a siê, przewodnicz¹cy Komitetu Rodzicielskiego 

W³adys³aw Myœliwiec, zrealizowa³ wczeœniejsze obietnice i zadba³ o to, by 

m³odzie¿ co roku wyje¿d¿a³a na atrakcyjne wycieczki. Rafineria udostêpnia³a 

autokary, a m³odzie¿ w zamian porz¹dkowa³a obejœcie wokó³ Domu Kultury       

i dba³a o cmentarz ofiar wojny w Warzycach. Czêsto te¿ uœwietnia³a swoimi 

wystêpami imprezy okolicznoœciowe. 

Warto tu wspomnieæ o 40-osobowym dzieciêcym zespole wokalno- 

instrumentalnym dzia³aj¹cym pod kierunkiem Melanii Gwiszcz. Mia³ on 

bogaty dorobek, a prowadz¹ca wybiera³a ambitny i trudny repertuar muzyki 

dawnej i klasyczne utwory mistrzów. Zespó³ odniós³ wiele sukcesów, zajmuj¹c 

co roku czo³owe miejsca w przegl¹dach, nie tylko rejonowych, ale i woje-

wódzkich (w 1985 roku - II miejsce). 
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W 1985 roku Rada Pedagogiczna i Komitet Rodzicielski podjê³y uchwa³ê 

o przywróceniu szkole imienia Adama Mickiewicza i ufundowaniu sztandaru. 

Trzeba by³o zgromadziæ na ten cel ponad 200 tys. z³. Przy zdobywaniu œrodków 

du¿¹ operatywnoœci¹ wykaza³ siê dyrektor Jan Papciak i przewodnicz¹cy 

Komitetu Rodzicielskiego - W³adys³aw Myœliwiec. Dziêki nim otrzymano 

nastêpuj¹ce dotacje: Podkarpackie Zak³ady Rafineryjne - 160 tys. z³., Naftobu-

dowa - 100 tys. z³., Komitet Osiedlowy - 10 tys. z³., Ko³o Gospodyñ Wiejskich -  

Nieg³owice - 5 tys. z³., Ko³o Gospodyñ Wiejskich - Osiedle - 5 tys. z³., rodzice - 

48 tys. z³. Opracowano harmonogram prac, a tak¿e przez ca³y rok przybli¿ano 

wychowankom postaæ patrona. W tym samym roku rozpoczêto kapitalny 

remont starego budynku: przerobiono instalacje elektryczne, zmieniono 

pod³ogi, za³o¿ono boazeriê i odmalowano klasy. 

18 paŸdziernika 1986 roku nast¹pi³o uroczyste przywrócenie szkole 

imienia i wrêczenie sztandaru ufundowanego przez Podkarpackie Zak³ady 

Rafineryjne Jas³o. Akt nadania imienia odczyta³ Wicekurator Oœwiaty                

i Wychowania J. Klocek. Ods³oniêto równie¿ tablicê pami¹tkow¹, upamiêtnia-

j¹c¹ to niezwyk³e wydarzenie. Du¿e wra¿enie na bardzo licznie zgromadzonych 

goœciach wywar³ starannie przygotowany program artystyczny. Od tego czasu 

sztandar towarzyszy uczniom we wszystkich uroczystoœciach i reprezentuje 

szko³ê na zewn¹trz np. w jasielskich obchodach Œwiêta Niepodleg³oœci.

Uroczystoœæ przywrócenia szkole imienia i wrêczenia sztandaru
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Dzieñ 18 paŸdziernika sta³ siê Œwiêtem Szko³y, które co roku staje siê okazj¹ nie 

tylko do zabawy, ale przede wszystkim do prezentacji dorobku m³odzie¿y          

i ucz¹cych.

Szko³a w latach 1988 - 2001

W roku 1988 na emeryturê przeszed³ Jan Papciak, a stanowisko dyrektora 

szko³y obj¹³ syn, Andrzej, któremu przysz³o wprowadzaæ placówkê w okres 

reformy oœwiaty.

Ju¿ od 1991 roku wskutek zmian wprowadzonych w organizacji szko³y 

pe³noprawnym cz³onkiem Rady Pedagogicznej sta³ siê ucz¹cy religii ks. dzie-

kan Alfred Solarski. Stosunki miêdzy szko³¹ a Parafi¹ Matki Boskiej Królowej 

Œwiata zawsze by³y serdeczne i bezkonfliktowe. Ksi¹dz pozosta³ w pamiêci 

wszystkich jako niezwyk³ej szlachetnoœci i prawoœci autorytet. Wyró¿nieniem 

dla szko³y by³a mo¿liwoœæ zorganizowania czêœci artystycznej uœwietniaj¹cej 

Z³oty Jubileusz Kap³añstwa ks. Solarskiego.

W tym czasie m³odzie¿ i grono nauczycielskie spotkali siê z ks. biskupem 

Stefanem Moskw¹ (1991) i ks. biskupem Edwardem Bia³og³owskim. Po 

œmierci ks. Solarskiego pracê duszpastersk¹ w Parafii podj¹³ ks. Bogus³aw 

Bogaczewicz. Szko³a i œrodowisko wiele zawdziêcza jego inwencji, otwartoœci   

i szczeroœci. Bardzo pomóg³ w zorganizowaniu pierwszej “zielonej szko³y”. 

Dzieci wyjecha³y na trzy dni w Bieszczady. By³o to wydarzenie niezwyk³e, 

gdy¿ poza wycieczkami, m³odzie¿ rzadko mia³a mo¿liwoœæ poznawania 

w³asnego regionu.

Praca szko³y przebiega³a pod k¹tem przygotowania do reformy oœwiaty. 

Dyrektor umiejêtnie rozbudza³ w nauczycielach ambicje, którzy stale 

dokszta³cali siê, co s³u¿y³o osi¹ganiu coraz lepszych efektów pracy (obecnie 

100 % kadry ma wy¿sze wykszta³cenie). Nawi¹zano kontakty z Kolegium 

Jêzyka Niemieckiego w Jaœle, którego studenci obserwowali pracê pedagogów  

i potwierdzali wysoki poziom nauczania w szkole.

1994 to rok wielkiego sukcesu zespo³u “Piegowate Nutki” prowadzonego 

przez Aleksandrê £ukasiewicz. Zdoby³ on Grand Prix na XXIII Ogólnopolskim 

Festiwalu Piosenki w Siedlcach. W szkole wychodzi³y dwie gazetki: 

Samorz¹du Uczniowskiego “Echo Szko³y” i kl. VIII (w ramach innowacji) 

“Spod £awki”. Sta³y siê one miejscem wyra¿ania opinii uczniów, prezentacji 

w³asnej twórczoœci literackiej, przeprowadzania wywiadów z ciekawymi 



86

ludŸmi. W 1997 roku Gromada Zuchowa pozazdroœci³a starszym i zaczê³a 

wydawaæ w³asne pisemko “Piegowate Nutki”.

Pretekstem do podsumowania sta³o siê 70-lecie szko³y. Przyby³e na 

uroczystoœæ w³adze (burmistrz Janusz Rak, przewodnicz¹cy Rady Miasta 

Franciszek Bosak) podkreœli³y wysok¹ pozycjê szko³y, wyra¿aj¹c 

podziêkowania dyrektorowi i czternastu pedagogom.

W Roku Mickiewiczowskim obchodzonym bardzo uroczyœcie, 

uœwietnianym wieloma formami prezentacji uczniowskich odby³a siê uro-

czystoœæ przekazania do u¿ytku przewi¹zki ³¹cz¹cej oba budynki szkolne. By³o 

to mo¿liwe dziêki dobrowolnemu opodatkowaniu siê mieszkañców, 

bezp³atnemu projektowi architektoniczno-konstrukcyjnemu, pracom spo-

³ecznym przy murowaniu, a przede wszystkim dotacji Urzêdu Miasta. Nie 

sposób przeceniæ tu zas³ug dyrektora Andrzeja Papciaka, który wiele wysi³ku 

w³o¿y³ w realizacjê tego projektu. Znalaz³y siê tu: sala lekcyjna, sanitariaty oraz 

zaplecze kuchenne. Uroczystego otwarcia dokona³ burmistrz Andrzej 

Czernecki.

Okazj¹ do tworzenia uczniom pozytywnych doœwiadczeñ i udzielania im 

potrzebnego wsparcia sta³o siê otwarcie œwietlicy socjoterapeutycznej, która 

pocz¹tkowo prowadzona by³a spo³ecznie. W 2001 roku dyrektor Andrzej 

Papciak przeszed³ do pracy w Starostwie Powiatowym, a jego obowi¹zki 

przejê³a Gabriela Zdunek pe³ni¹ca do tej pory funkcjê pedagoga szkolnego. 

Wykaza³a siê operatywnoœci¹ i otwartoœci¹ w kontaktach tak z uczniami, jak       

i z gronem pedagogicznym.

Szko³a dziœ 

Biblioteka szkolna posiada 7470 woluminów, które gromadzono na 

przestrzeni kilkudziesiêciu lat. Oprócz wypo¿yczalni przy bibliotece funkcjo-

nuje równie¿ czytelnia, gdzie nasza m³odzie¿ mo¿e korzystaæ z ksiêgozbioru 

podrêcznego i czasopism.

W ramach pracy biblioteki prowadzone s¹ lekcje biblioteczne oraz liczne 

konkursy czytelnicze wzbogacaj¹ce wiedzê m³odzie¿y o wybitnych postaciach 

literatury. Biblioteka wspó³pracuje z ko³ami zainteresowañ dzia³aj¹cymi na 

terenie szko³y, z Miejsk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ i jej filiami. M³odzie¿ bierze  

czynny udzia³ w imprezach czytelniczych na terenie miasta i szko³y. Uczniowie 

czynnie uczestnicz¹ w pracy biblioteki szkolnej, organizuj¹ prezentacje 
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nowoœci wydawniczych, wieczory poezji, zbiórki ksi¹¿ek pod has³em “Ksi¹¿ka 

dla rówieœnika”. Na terenie szko³y dzia³a równie¿ “Klub M³odego Czytelnika”, 

gdzie m³odzie¿ ma mo¿liwoœæ dzielenia siê swoimi opiniami na temat 

przeczytanych przez siebie nowoœci wydawniczych.

W roku szkolnym 1995/1996 uczniowie brali udzia³ w “Turnieju 

Matematycznym kl. V”. W nastêpnym roku szkolnym 1996/1997 w Miêdzy-

narodowym Konkursie Matematycznym Kangur Europejski trzech uczniów 

uzyska³o bardzo dobry wynik, byli to: Adam Bemben, Karol Pankiewicz            

i Przemys³aw Romañski. Uczeñ Adam Bemben w nagrodê pojecha³ na 

wycieczkê do Pragi. W roku 1997/1998 uczeñ Karol Pankiewicz bra³ udzia³       

w etapie wojewódzkim “Konkursu Matematycznego”. W roku szkolnym 

2000/2001 po raz pierwszy konkurs Kangur Europejski odby³ siê na terenie 

naszej szko³y. Bra³o w nim udzia³ 18 uczniów. Uczeñ klasy VI zdoby³ II miejsce 

w rejonie.

Na terenie naszej szko³y od kilku lat dzia³a równie¿ Kó³ko Ekologiczne, 

którego opiekunem jest Magdalena Nawrot. G³ównym celem kó³ka jest 

szerzenie edukacji ekologicznej i kszta³towanie wœród dzieci postaw 

przyjaznych œrodowisku. Na zajêciach uczniowie poznaj¹ równie¿ najbli¿sze 

œrodowisko i poszerzaj¹ swoje wiadomoœci z zakresu przyrody. Cz³onkowie 

ko³a brali udzia³ we wszystkich edycjach Miejskiego Konkursu Ekologicznego 

uzyskuj¹c:

w 1993 roku  -    I miejsce,

w 1994 roku  -    I miejsce,

w 1995 roku  -  III miejsce,

w 1998 roku  -  III miejsce.

Cenne nagrody, które uczniowie zdobyli (kolorowy telewizor, 

radiomagnetofony, odtwarzacz wideo), wzbogaci³y bazê dydaktyczn¹ szko³y. 

Co roku cz³onkowie kó³ka uczestnicz¹ w akcji “Sprz¹tanie Œwiata” oraz 

organizuj¹ obchody “Dnia Ziemi”. Dzieci chêtnie bior¹ udzia³ w szkolnych 

konkursach przyrodniczych, które odbywaj¹ siê w ka¿dym roku szkolnym. 

Zwyciêzcy konkursów w 1999 i 2001 roku otrzymali cenne nagrody ksi¹¿kowe 

ufundowane przez Urz¹d Miasta w Jaœle. W ka¿dym roku szkolnym uczniowie 

uczestniczyli w konkursie biologicznym. W 1999 roku finalist¹ 

Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego zosta³ Karol Tutaj, a w 2000 roku 

laureatk¹ tego konkursu by³a Jolanta Dominik. 

Od roku szkolnego 1996/1997 nasza szko³a uczestniczy w programie 



edukacyjnym “Czysta Wis³a i Rzeki Przymorza”. W ramach tego programu 

wspó³pracujemy z Fundacj¹ Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi w Kroœnie        

i Urzêdem Miasta w Jaœle.

Uczniowie prowadzili monitoringi wody, powietrza, odpadów, obiektów  

i terenów przyrodniczo cennych. W styczniu 2001 roku cz³onkowie kó³ka 

zaprezentowali wyniki swoich prac rodzicom. W maju 2001 roku dzieci 

odwiedzi³y instytucjê profesjonalnie zajmuj¹c¹ siê badaniem stanu œrodowiska 

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska w Rzeszowie Delegaturê          

w Jaœle. Za swoj¹ pracê w programie “Czysta Wis³a i Rzeki Przymorza” 

uczniowie otrzymali w 2000 i 2001 roku cenne nagrody ksi¹¿kowe ufundowane 

przez Urz¹d Miasta w Jaœle.

Dzia³alnoœæ twórcza dziecka ma donios³¹ rolê w wychowaniu i naucza-

niu. Sprzyja ona rozwojowi intelektualnemu, emocjonalnemu i spo³ecznemu 

dziecka. Zajêcia prowadzone w Galerii “Pêdzelki” przez  Aleksandrê 

Soko³owsk¹ uatrakcyjniaj¹ i wzbogacaj¹ doœwiadczenia szkolne, wp³ywaj¹ na 

zwiêkszenie motywacji do uczenia siê. Praca dzieci ma tu te¿ wartoœæ 

terapeutyczn¹. Maj¹ one odreagowaæ emocje, poznaæ swoje reakcje oraz 

podzieliæ siê swoimi doœwiadczeniami.

Dziêki spotkaniom w Galerii mo¿na poznaæ wra¿liwoœæ dziecka na 

problemy, dyspozycjê wra¿eniow¹, zdolnoœæ do pozostawania w stanie 

gotowoœci wyra¿aj¹c¹ siê w otwartoœci i p³ynnoœci myœlenia. Uczniowie 

poznaj¹ tu samych siebie, uczestnicz¹ w poznawaniu czegoœ nowego, odprê¿aj¹ 

siê, poznaj¹ radoœæ i harmoniê.

Z du¿¹ ciekawoœci¹ dzieci poznaj¹ nowe techniki pracy. Pracuj¹ na 

du¿ych formatach, maluj¹ palcami, próbuj¹ rzeŸbiæ. Z ciekawoœci¹ wykonuj¹ 

collage, batiki, wydzieranki i lawowanie. Uczniowie malowali te¿ na œniegu 

oraz wykonali makietê swojej miejscowoœci. 

Nauczyciele w naszej szkole ucz¹cy w bloku przedmiotów 

humanistycznych zawsze pracowali bardzo aktywnie. Ich ambicj¹ by³o 

rozbudzenie w uczniach twórczej aktywnoœci poprzez rozmaite dzia³ania. Na 

lekcjach dominuj¹ metody aktywne wyzwalaj¹ce indywidualn¹ osobowoœæ 

ka¿dego dziecka. Od kilku lat goœæmi na lekcjach jêzyka polskiego s¹ studenci     

i wyk³adowcy Kolegium Nauczycielskiego, którzy wysoko oceniaj¹ ucz¹c¹ 

oraz jej sposób prowadzenia lekcji.

Uczniowie bior¹ udzia³ w Konkursie Jêzyka Polskiego i co roku dostaj¹ 

siê do etapu II, a nawet III. Chêtnie prezentuj¹ siê na przegl¹dach i konkursach 
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recytatorskich. Nagradzani s¹ systematycznie w Konkursie Literackiej 

Twórczoœci Dzieciêcej i M³odzie¿owej. Zdobywali równie¿ laury w Konkursie 

M³odych Talentów.

Szko³a mo¿e poszczyciæ siê dzia³aj¹cym Kó³kiem Recytatorskim 

prowadzonym przez Mariê Pankiewicz. Zwyczajem sta³o siê wystawianie 

jase³ek, a w zesz³ym roku prezentowano je w wieczór poprzedzaj¹cy Wigiliê. 

Sceneria by³a niezwyk³a, gdy¿ dekoracja ustawiona by³a na zewn¹trz koœcio³a,    

a oœwietla³y wszystko gwiazdy. Co roku Kó³ko prezentuje dwie, trzy premiery,    

a ostatnia “Nasze podwórko” by³a podziwiana przez w³adze naszego miasta.

W szkole dzia³a Szkolne Ko³o Mi³oœników Jas³a i Regionu Jasielskiego, 

którego opiekunem jest  Bo¿ena Tarnawska. G³ównym celem Ko³a jest 

wprowadzenie tematyki regionalnej do programu nauczania i zajêæ poza-

lekcyjnych. Na zajêciach uczniowie poznaj¹ najbli¿sz¹ okolicê i poszerzaj¹ 

swoj¹ wiedzê o regionie. Cz³onkowie ko³a bior¹ czynny udzia³ w konkursach 

plastycznych i regionalnych, zlotach organizowanych przez Jasielsk¹ Federacjê 

Regionalnych Towarzystw Kultury oraz turniejach wiedzy o Jaœle organizo-

wanych od wielu lat przez Stowarzyszenie Mi³oœników Jas³a i Regionu 

Jasielskiego.

Uczniowie Ko³a Mi³oœników Jas³a i Regionu Jasielskiego na zlocie w Mrukowej
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Aby uatrakcyjniæ pobyt w szkole, a jednoczeœnie umo¿liwiæ dzieciom 

po¿yteczne zagospodarowanie wolnego czasu, zaproponowano spotkania na 

zajêciach pozalekcyjnych. W ramach programu profilaktyczno-wycho-

wawczego naszej œwietlicy dzieci mog¹ uczestniczyæ w wielu ró¿norodnych 

warsztatach zajêciowych.

Opracowali: Maria Natalia Pankiewicz 

Bo¿ena Tarnawska

oraz uczniowie: Piotr Byczek

Dagmara Pawlik 

Pawe³ Wietecha 
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istoria szko³y w ¯ó³kowie siêga pocz¹tków XX wieku. W kronice Hszkolnej odnotowano, ¿e szko³ê w ̄ ó³kowie za³o¿ono w roku 1908. By³a 

umieszczona tymczasowo we dworze. Pierwszym nauczycielem by³ Wojciech 

Zwoliñski. Staraniem inspektora szkolnego Jana Ciejki zakupiono 56 arów pola 

i zapisano w hipotece jako w³asnoœæ Funduszu Szkolnego Miejscowego           

w ̄ ó³kowie. 

W Galicji naczeln¹ w³adz¹ szkoln¹ by³a C. K. Rada Szkolna Krajowa we 

Lwowie. Szko³a tutejsza by³a pocz¹tkowo jednoklasowa z jednym nauczy-

cielem, wreszcie zosta³a przekszta³cona w dwuklasow¹.

Przy pomocy subwencji Wydzia³u Krajowego we Lwowie wybudowano 

szko³ê obecnie stoj¹c¹ - o dwóch izbach szkolnych i mieszkaniem dla 

kierownika szko³y. 

Budynek szkolny od strony frontowej

Wykoñczono j¹ i oddano do u¿ytku w 1910 roku. W powstanie szko³y 

wiele zas³ug w³o¿y³ ówczesny wójt ¯ó³kowa, Micha³ Janik. W nowej szkole 

uczy³o ju¿ dwóch nauczycieli. Drug¹ si³¹ by³a Maria Godlewska, któr¹ póŸniej 

zast¹pi³a Helena Szóstkiewiczówna. W roku 1912 kierownikiem dwuklasowej 

szko³y w ¯ó³kowie zosta³ mianowany Franciszek Trnka, a drug¹ nauczycielk¹ 

Helena Libi¿anka. 



Budynek szkolny od strony zachodniej

W sierpniu 1914 roku wybuch³a pierwsza wojna œwiatowa. Kierownik 

szko³y Franciszek Trnka zmuszony by³ wst¹piæ do wojska austriackiego. Za-

stêpowa³ go, a¿ do powrotu w jesieni 1918 roku Jan Wawryka, póŸniej Helena 

Lichoñska. Z dniem 31 grudnia 1937 roku Franciszek Trnka przeszed³ w stan 

spoczynku wys³u¿ywszy 36 lat w zawodzie nauczycielskim, a na jego miejsce 

Inspektorat Szkolny w Gorlicach mianowa³ kierowniczkê Mariê Trnkow¹. 

Kronika szkolna podaje, ¿e 1 wrzeœnia 1939 roku mieszkañców ̄ ó³kowa 

zbudzi³o 30 bombowców niemieckich. Naukê szkoln¹, przerywan¹ 

kwaterunkami wojska, rozpoczêto koñcem paŸdziernika. W³adzê nad szko³ami 

obj¹³ niemiecki “schulrat”. Zakazano uczyæ geografii, historii, literatury 

polskiej oraz korzystania z dawnych podrêczników. Pierwszego wrzeœnia 1940 

roku kierownikiem szko³y zosta³, wysiedlony z Gniezna, inspektor szkolny 

Stefan Halardziñski, a nauczycielem wysiedlony z poznañskiego, Stanis³aw 

Pilch. Kierownik szko³y wraz z ¿on¹ i dwoma córkami zamieszka³ w szkole, 

¿yj¹c w skrajnej nêdzy: spali na go³ej pod³odze, nie mieli z wysiedlenia ¿adnych 

rzeczy osobistych. Du¿¹ pomoc okazywa³ rodzinie Jakub Dedo i m³ynarz 

Franciszek Fr¹czek. Dramatyczny los spotka³ syna Trnków - studenta 

ostatniego roku prawa, który zakoñczy³ swój mêczeñski ¿ywot 8 lipca 1941 

roku w Oœwiêcimiu. 
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Dni 13, 14 i 15 wrzeœnia 1944 roku Niemcy wyznaczyli jako ostateczny 

termin wysiedlenia Jas³a. ¯ó³ków zosta³ wysiedlony w ci¹gu kilkunastu minut. 

Jas³o spalono i zburzono. Piêtnastego stycznia 1945 roku rozpoczê³a siê 

ofensywa sowiecka w kierunku Majscowej, Dêbowca i Osobnicy. Niemcy 

opuœcili miasto i mieszkañcy wracali z wysiedlenia do zniszczonych domów. 

Trzeciego lutego 1945 roku do szczêœliwie ocala³ej szko³y wróci³a 

kierowniczka z rodzin¹. Wielk¹ pomoc w przywróceniu szko³y do u¿ytku 

okaza³a Józefa Czy¿owiczowa. Zniszczone dachy bezp³atnie naprawi³ Edward 

Bemben. 

W marcu pokorne i skruszone bied¹ dzieci rozpoczê³y naukê. 

Zatrudniono nauczycielkê Stefaniê Kamiñsk¹, dochodz¹c¹ z Sobniowa. 

Mieszkanie kierowniczki bezinteresownie naprawi³ Bronis³aw Duwer. Du¿e 

zrozumienie i uspo³ecznienie okaza³o Ko³o Gospodyñ Wiejskich pod 

przewodnictwem œwiat³ej kobiety, Heleny Fr¹czkowej, finansuj¹c odrestauro-

wanie szko³y i kupuj¹c niezbêdne pomoce naukowe. Na wiosnê 1947 roku 

szko³a mia³a ju¿ wszystkie drzwi i ³awki szkolne. W szkole by³o szeœæ klas,          

a siódm¹ zapisano do szko³y zbiorczej w Jaœle. Staraniem grona nauczycielskie-

go dzieci szkolne odegra³y na Trzech Króli 1947 roku “Jase³ka” Lucjana Rydla. 

Rozpoczêto akcjê do¿ywiania dzieci, wspomagan¹ przez Polski Czerwony 

Krzy¿. Zorganizowano Spó³dzielniê Uczniowsk¹ pod opiek¹ Stefanii 

Kamiñskiej, Polski Czerwony Krzy¿ z opiekunk¹ Zofi¹ Fruga i Dru¿ynê 

Harcersk¹ im. Zawiszy Czarnego prowadzon¹ przez Mariê Trnkê. 

W styczniu 1947 roku rozpoczêto elektryfikacjê wsi. Dwudziestego 

ósmego czerwca 1947 roku odby³o siê uroczyste zakoñczenie roku szkolnego, 

którego przebieg odnotowano w Kronice Szkolnej: 

“I.    Nabo¿eñstwo w Koœciele w Nieg³owicach.

 II.    W szkole: modlitwa i pieœni.

III.   Pogadanka œwietlicowa - klasa V i VI.

IV.   Deklamacje i œpiewy.

 V.    Przemówienie kierowniczki szko³y.

VI.   Hymn Pañstwowy.

Czêœæ II:

  I.   Tañce i œpiewy. Gimnastyka rytmiczna i œpiew.

 II.   Rozdanie œwiadectw, pieœñ “Bo¿e coœ Polskê”.

III.  Œniadanie dla dzieci”.
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Rok szkolny 1947/48 rozpocz¹³ siê 3 wrzeœnia z planem VII-klasowej 

szko³y. W dniu 15 grudnia 1948 roku odby³a siê w szkole uroczystoœæ z okazji 

Kongresu Zjednoczeniowego w Warszawie. 

Dwudziestego pi¹tego czerwca 1952 roku uroczyœcie ¿egnano 

odchodz¹c¹ na emeryturê kierowniczkê Mariê Trnkow¹. Wzruszaj¹cy wiersz 

po¿egnalny u³o¿y³a poetka ludowa z ¯ó³kowa - Michalina Kurowska. 

Obowi¹zki kierownika szko³y przej¹³ Marian Bro¿yna. Dwunastego marca 

1954 roku rozpoczêto rozbudowê budynku szkolnego. Nowy rok szkolny 

rozpoczêto w czterech w³asnych izbach lekcyjnych.

Rok szkolny 1958/59 rozpocz¹³ siê w zmienionym sk³adzie grona 

nauczycielskiego. Funkcjê kierowniczki szko³y objê³a Jadwiga Bro¿yna (nie 

spokrewniona z by³ym kierownikiem), przeniesiona na równorzêdna 

stanowisko z Kamienia, pow. Bia³obrzegi Radomskie. Przydzielono szkole 

nowy etat nauczycielski. Pracê rozpocz¹³ Jerzy Kasprzykowski. Pozosta³¹ 

czêœæ grona stanowili: Bronis³awa Joñcowa, Zofia Frugowa, Bogus³aw Mastej. 

W nastêpnym roku na miejsce Jerzego Kasprzykowskiego przyjêto Krystynê 

Szañcê. Dokonano odwodnienia budynku szkolnego i rozpoczêto budowê 

budynku gospodarczego. 

Radosnym wydarzeniem by³o organizowanie wycieczek krajoznawczych 

m.in. do Zakopanego i Warszawy. 

W roku szkolnym 1960/61 zatrudniono Janinê Stankiewicz. Powiatowa 

Rada Narodowa popar³a czyny spo³eczne mieszkañców ¯ó³kowa i udzieli³a 

poparcia finansowego na nadbudowê budynku szkolnego. W nowym roku 

szkolnym nauka odbywa³a siê w piêciu salach, a w budynku gospodarczym 

urz¹dzono kancelariê i magazyn na pomoce naukowe. 

W roku szkolnym 1962/63 pracowa³y kó³ka amatorskie prowadzone 

przez Bogus³awa Masteja, który pe³ni³ funkcjê instruktora zajêæ poza-

lekcyjnych i Janinê Stankiewicz, która prowadzi³a kó³ko artystyczne. W marcu 

1963 roku wystawiono dwie sztuki: “Czarodziejskie ziarno” i “O Kasi co g¹ski 

zgubi³a”.

W 1963/64 szko³a liczy³a 180 uczniów przy piêciu etatach 

nauczycielskich. Na miejsce matematyka Franciszka Aceli zatrudniono 

Czes³awê W¹trobê z Osobnicy. W grudniu 1963 roku zmar³ m¹¿ kierowniczki 

Jadwigi Bro¿ynowej.
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Adaptacja sztuki "Czarodziejskie ziarno"

W roku szkolnym 1964/65 zatrudniono Ewê Zajdel. Wykonano 

niezbêdne prace gospodarcze: otynkowano dobudowan¹ czêœæ szko³y i dopro-

wadzono gaz. Miesi¹ce wiosenne by³y okresem wytê¿onej pracy spo³ecznej      

w œrodowisku w zwi¹zku z obchodami Tysi¹clecia Pañstwa Polskiego. 

M³odzie¿ i nauczyciele przygotowali uroczystoœæ pobrania ziemi do urny          

z miejsc bitew w II wojnie œwiatowej. Zakoñczenie roku szkolnego by³o 

przejœciem ze szko³y siedmio - na oœmioklasow¹. Czêœæ uczniów zdawa³a 

wstêpny egzamin do szkó³ œrednich.

Rok szkolny 1966/67 by³ prze³omowym w dziejach tutejszej oœwiaty, by³ 

pierwszym rokiem pe³nej oœmioklasowej szko³y wed³ug zreformowanych 

programów nauczania. By³o to spe³nienie trzyletnich d¹¿eñ polskich 

postêpowych nauczycieli w sprawie pe³nej powszechnej szko³y dla dzieci 

wiejskich. 

W dniu 1 wrzeœnia 1967 roku szko³a w ¯ó³kowie liczy³a 201 uczniów. 

Naukê rozpoczêto w odnowionym budynku. M³odzie¿owy Zespó³ Teatralny 

“Arlekin” z opiekunem Bogus³awem Mastejem wystawi³ adaptacjê sceniczn¹ 

“Gra¿yny” Adama Mickiewicza. Widowisko obejrzeli uczniowie jasielskich 

szkó³. 
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W roku szkolnym 1968/69 odremontowany na zewn¹trz i wewn¹trz 

budynek szkolny przyj¹³ 186 uczniów. W okresie wakacji przeprowadzono 

powa¿ny remont budynku i doprowadzono wodê bie¿¹c¹ do jednej sali 

lekcyjnej oraz mieszkania s³u¿bowego. Wed³ug rozporz¹dzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 8 listopada 1969 roku nast¹pi³y zmiany w systemie 

administracyjnym ¯ó³kowa. Z dniem 1 stycznia 1970 roku w³¹czono do Jas³a 

czêœæ wsi Nieg³owice, Sobniów oraz ̄ ó³ków o powierzchni 37,17 ha. 

Pierwsze dni nowego roku szkolnego 1970/71 przynios³y zmiany           

w sk³adzie grona nauczycielskiego. Odesz³a na emeryturê Bronis³awa Joñcowa, 

a Kazimiera Mroczek przenios³a siê do Nowej Huty. Na ich miejsce przysz³y 

Janina Osika z £ê¿yn i Antonina Dacyl z Sobniowa. Kierownictwo szko³y 

rozpoczê³o starania o rozbudowê szko³y, gdy¿ budynek z czasów austriackich 

nie odpowiada³ wymogom nowej oœmioklasowej szko³y. Przyby³a komisja 

zatwierdzi³a koniecznoœæ dobudowania od strony zachodniej sali 

gimnastycznej, sali do zajêæ technicznych i pokoju nauczycielskiego. W roku 

szkolnym 1971/72 odesz³a na emeryturê d³ugoletnia woŸna Wiktoria Kurek,      

a zatrudniono Helenê Kosiek. Na wiosnê 1972 roku M³odzie¿owy Zespó³ 

Teatralny “Arlekin” wystawi³ poemat Tadeusza Œliwiaka “Astrolabium z jod³o-

wego drzewa” w adaptacji i re¿yserii Bogus³awa Masteja. Sztuka zyska³a            

I miejsce w eliminacjach szkolnych zespo³ów teatralnych z okazji Dni Jas³a. 

Przedstawienie stanowi³o czêœæ praktyczn¹ egzaminu dyplomowego Studium 

Teatralnego Centralnego Oœrodka Metodyki Upowszechniania Kultury             

w Warszawie sk³adanego wówczas przez Bogus³awa Masteja. Widzami by³y 

wyk³adowczynie PWST z Warszawy - prof. Wanda Renikowa, historyk 

dramatu i prof. Wanda Laskowska, re¿yser Teatru Polskiego w Warszawie.

W roku szkolnym 1972/73 Przedsiêbiorstwo Budownictwa Komu-

nalnego rozpoczê³o budowê nowego skrzyd³a szko³y i rozbudowê skrzyd³a 

piêtrowego w zwi¹zku z przy³¹czeniem czêœci Majscowej do ¯ó³kowa. 

Piêtnastego stycznia 1973 roku na sesji Miejskiej Rady Narodowej odczytano 

uchwa³ê rz¹du podjêt¹ na wniosek miejscowych w³adz o przy³¹czeniu czêœci 

wsi ̄ ó³ków do miasta Jas³a. W tym historycznym dniu szko³a w ̄ ó³kowie sta³a 

siê Szko³a Podstawow¹ Nr 7 w Jaœle, a nauczyciele cz³onkami ogniska Zwi¹zku 

Nauczycielstwa Polskiego Nr 1 w Jaœle. Dwudziestego pi¹tego stycznia 1973 

roku przyby³a do szko³y Komisja Kultury i Oœwiaty celem naocznego 

sprawdzenia potrzeb szko³y. Na wiosnê powo³ano Komitet Rozbudowy Szko³y, 

który rozpocz¹³ dzia³alnoœæ finansow¹ w sprawie przyspieszenia budowy 
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czêœci szko³y. W sk³ad prezydium Komitetu weszli: Stanis³aw Bochnia, 

Aleksander Szura, Stanis³aw Tutaj, Jadwiga Bro¿yna, Jan Dybowski, Maria 

Ryzner. Wielkim aktywist¹ w pracach budowy by³ Stanis³aw Bochnia.

Od czerwca 1973 roku kierowniczka szko³y rozpoczê³a starania o zmianê 

dokumentacji dotycz¹cej ogrzewania budynku szkolnego, uzyskuj¹c aprobatê 

radnych i poparcie przewodnicz¹cego Powiatowej Rady Narodowej.

Rok szkolny 1974/75 rozpocz¹³ siê w nowym budynku z trzema salami, 

œwietlic¹, sal¹ gimnastyczn¹ i pokojem nauczycielskim. Uczniowie mogli 

spêdzaæ przerwy na dwóch du¿ych, jasnych korytarzach. Dziewczêta odbywa³y 

w kuchni praktyki kulinarne. W uroczystoœci oddania do u¿ytku nowej czêœci 

budynku, po³¹czonej z “Dniem Seniora” w dniu 30 listopada 1974 roku 

uczestniczyli: Komitet Rozbudowy, Komitet Rodzicielski, przedstawiciele 

miejscowych organizacji politycznych i spo³ecznych oraz najstarsi mieszkañcy 

¯ó³kowa. 

W roku szkolnym 1975/76 odnotowano ni¿ demograficzny (149 

uczniów). Zmieniono termin rozpoczêcia nauki na 21 sierpnia. Z³otym 

Krzy¿em zas³ugi za dwudziestoletni¹ pracê w zawodzie nauczycielskim 

odznaczono Janinê Stankiewicz, Krystynê Szañcê i Bogus³awa Masteja. 

Dwudziestego siódmego maja 1975 roku podczas uroczystego apelu z okazji 

Dnia Matki wrêczono wzorowej matce - Helenie Fr¹czkowej “Order Serca 

Matkom Wsi”.

W roku szkolnym 1977/78 obowi¹zki dyrektora szko³y obj¹³ Julian Bal, 

dotychczasowy dyrektor SP Nr 3 w Jaœle. Dyrektor Jadwiga Bro¿yna przesz³a 

na emeryturê, pracuj¹c jeszcze w wymiarze 12 godzin tygodniowo. 

Dwudziestego pierwszego sierpnia 1978 roku rozpoczê³a sw¹ pierwsz¹ pracê    

w zawodzie nauczycielskim Krystyna Przetacznik. Zespó³ teatralny kierowany 

przez Bogus³awa Masteja odnosi³ kolejne sukcesy w œrodowisku i na 

przegl¹dach, zajmuj¹c czo³owe lokaty w eliminacjach i przegl¹dach 

artystycznych. Prowadzone na bazie tego zespo³u badania i eksperymenty 

metodyczne re¿ysera Bogus³awa Masteja, zosta³y uwieñczone opracowaniem 

metodyki szkolnych teatrów pt. “Na szkolnej scenie”, która w latach 1989-90 

zosta³a opublikowana w odcinkach w miesiêczniku “Inspiracje”, podobnie jak 

pozycje publicystyczne i dramatyczne tego autora. Dyrektor szko³y Julian Bal 

rozpocz¹³ wstêpne prace w celu zorganizowania przedszkola.

W roku szkolnym 1980/81 dyrektor szko³y Julian Bal zrezygnowa³ ze 

swojego stanowiska na w³asn¹ proœbê. Obowi¹zki dyrektora szko³y przej¹³    
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Jan Wygonik - Komendant Hufca Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego w Jaœle. Na 

parterze szko³y zlokalizowanej przy ulicy Janka Krasickiego 94 znajdowa³o siê 

przedszkole, do którego po raz pierwszy przysz³y dzieci 28 lutego 1981 roku. 

Dyrektork¹ przedszkola zosta³a £ucja Tutaj, a nauczycielk¹ Teresa Skiba, 

Zak³adem opiekuñczym szko³y by³o Rejonowe Przedsiêbiorstwo Melioracyjne 

w Jaœle. W po³owie wrzeœnia 1980 roku rozpoczêto kampaniê zawieszania 

krzy¿y w szkole. 

Nowy rok szkolny 1981/82 rozpocz¹³ siê 1 wrzeœnia. Powrócono do 

jednolitego rozpoczynania nauki we wszystkich szko³ach. W sk³ad grona 

wszed³ nowy nauczyciel - polonista Karol Siekierzyñski, by³y kierownik 

Wydzia³u Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Urzêdu Miasta Jas³a.               

W szko³ach wprowadzono piêciodniowy dzieñ pracy. 14 paŸdziernika 1981 

roku Czes³awa Kapanowska zosta³a odznaczona Krzy¿em Zas³ugi za 

nienagann¹ pracê w zawodzie nauczycielskim. Zespó³ teatralny “Arlekin” 

zakwalifikowa³ siê do I grupy w finale wojewódzkim. W roku szkolnym 

1983/84 by³a dyrektorka szko³y - Jadwiga Bro¿yna zosta³a udekorowana 

Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Bardzo uroczystym dniem o donios³ym wydarzeniu w historii szko³y          

i œrodowiska by³ 15 czerwca 1984 roku. 

Œlubowanie uczniów

99



Tego dnia nast¹pi³o uroczyste nadanie imienia i wrêczenie sztandaru dla szko³y. 

Szkole nadano imiê Stefana Jaracza, wybitnego polskiego aktora, wychowanka 

jasielskiego gimnazjum. Ze wzglêdu na tradycje teatralne w œrodowisku             

i w szkole sztandar ozdobiono symboliczn¹, starogreck¹ mask¹ teatraln¹. 

Uroczystoœæ ta zbieg³a siê z 75-leciem istnienia szko³y w ̄ ó³kowie. Uœwietni³ j¹ 

wystêp orkiestry dêtej Zak³adowego Domu Kultury “Gamrat Erg” w Jaœle,          

a tak¿e chór kolejarzy “Echo” z Jas³a, w którym œpiewa³ dyrektor Jan Wygonik.

Sztandar ca³uje uczeñ kl. VIII Jan Tutaj. Na drugim planie Teresa Ruciñska

- Przewodnicz¹ca Komitetu Rodzicielskiego i Stanis³aw Bochnia

W dniu 8 listopada 1985 roku  pochowana zosta³a Krystyna Chocho³ek, 

42-letnia sprz¹taczka szko³y. Dwudziestego szóstego kwietnia 1986 roku 

zmar³a by³a dyrektorka szko³y Jadwiga Bro¿yna, która swe ¿ycie poœwiêci³a na 

dzia³alnoœæ pedagogiczn¹, oœwiatow¹ i spo³eczn¹. 

W roku szkolnym 1986/87 do pracy przyjêto Wies³awê Szymczak, która 

objê³a kierownictwo nad zespo³em teatralnym “Arlekin” po odejœciu na 

emeryturê zas³u¿onego nauczyciela Bogus³awa Masteja. Krystyna Przetacznik 

przeprowadzi³a w szkole lekcjê pokazow¹ z muzyki na konferencji rejonowej. 

Przeprowadzono generalny remont pieca centralnego ogrzewania. Du¿¹ 

pomoc¹ s³u¿y³ Bronis³aw Dudek. 
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Grono pedagogiczne i m³odzie¿ (rok szkolny 1985/1986)

Pierwszego wrzeœnia 1988 roku dyrektor Jan Wygonik przeszed³ do 

Studium Nauczycielskiego na stanowisko zastêpcy dyrektora szko³y, 

dyrektorem zosta³a Ewa Zajdel. W tym czasie wymieniono centralne 

ogrzewanie oraz grzejniki. Wymieniono z drewnianych na metalowe schody na 

strych, czêœæ dachu oraz wybudowano komin na kot³owni. Zakupiono 

mebloœcianki do wszystkich klasopracowni. Dyrektorka szczególnie zadba³a       

o estetyczny wystrój pomieszczeñ szkolnych. Odby³a siê frontalna wizytacja 

szko³y z ocen¹ pracy dyrektora szko³y oraz poszczególnych nauczycieli. 

Kolejn¹ osob¹ pe³ni¹c¹ funkcjê dyrektora szko³y by³a Gra¿yna Czechowicz 

(1991-1992). W 1992 roku dyrektorem szko³y zosta³ Edward Zakrzewski. 

Podczas jego kadencji dokonano licznych remontów: wymieniono pokrycie 

dachowe na budynku szkolnym i gospodarczym, wykonano ubikacje wewn¹trz 

szko³y i pod³¹czono do kanalizacji miejskiej. Przygotowano boisko trawiaste do 

siatkówki oraz boisko do koszykówki, wymieniono ogrodzenie. W budynku 

gospodarczym zorganizowano salê komputerow¹ z oœmioma komputerami. 

Zamontowano piec grzewczy i wprowadzono automatykê sterowania piecem. 

Zakupiono meble do sal lekcyjnych i urz¹dzono œwietlicê socjoterapeutyczn¹ ze 

sprzêtem audio. Podczas remontu w szkole wymieniono czêœæ okien, za³o¿ono 

wyk³adziny, wymieniono parkiety, wykonano szafki na ubrania.
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 Niecodzienny spektakl teatralny zaprezentowa³ jasielskiej publicznoœci  

w dniach 28 maja i 11 czerwca 1997 roku M³odzie¿owy Zespó³ Teatralny 

“Arlekin”. By³a to prapremiera najnowszej sztuki historycznej Bogus³awa 

Masteja w re¿yserii Wies³awy Szymczak pt. “Czerwie dla knezia Bolka”. Tak 

uczci³ tysiêczn¹ rocznicê œmierci patrona Polski i przyjazd Ojca Œwiêtego 

ambitnie dzia³aj¹cy zespó³.

Rzecz o mêczeñstwie œw. Wojciecha i ZjeŸdzie GnieŸnieñskim w 1000 roku

Donios³¹ rolê teatru szkolnego “Arlekin” w kszta³towaniu osobowoœci 

dzieci przedstawi³a Krystyna Przetacznik w swojej pracy magisterskiej 

“Funkcje wychowawcze dzia³alnoœci artystycznej w teatrze szkolnym”.

W roku szkolnym 2001/2002 Radê Pedagogiczn¹ tworz¹: 

Edward Zakrzewski - dyrektor szko³y, Irena Czech, Gra¿yna Czechowicz, Anna 

Gawlak, ks. proboszcz Jan Giba³a, Lucyna Gomu³ka, Joanna Hendzel, Mariusz 

Kowalski, Maria Mastej, Krystyna Musia³, Wioletta Musia³, Zofia Nowo-

jowska, Krystyna Przetacznik, Wies³awa Szymczak, Antonina Wilisowska.     

W szkole dzia³aj¹ nastêpuj¹ce organizacje uczniowskie: Polski Czerwony 

Krzy¿, Samorz¹d Uczniowski, Gromada Zuchowa “Poszukiwacze Przygód”, 

Stowarzyszenie Mi³oœników Jas³a i Regionu Jasielskiego.
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Uczniowie wielokrotnie brali udzia³ w konkursach przedmiotowych, 

artystycznych i sportowych. Wychowankowie Wies³awy Szymczak byli wœród 

finalistów Konkursu Jêzyka Polskiego, wyró¿niono ich równie¿ w Konkursie 

Literackiej Twórczoœci Dzieciêcej i M³odzie¿owej oraz w konkursach 

recytatorskich. Joanna Hendzel corocznie przygotowuje uczniów do konkursu 

matematycznego. Jej podopieczni sprawdzaj¹ równie¿, z sukcesami, swe 

umiejêtnoœci matematyczne w konkursach “Kangur” i “Mat”. 

Cz³onkowie Szkolnego Klubu Sportowego trenowani przez Mariusza 

Kowalskiego zdobyli w Jasielskiej Halowej Lidze Pi³ki No¿nej w sezonie 

2001/2002 - dziewczêta II i III miejsce, ch³opcy II i III miejsce.

Uczniowie klas ósmych brali udzia³ w konkursie z geografii na etapie 

szkolnym i rejonowym oraz udzia³ w konkursach ekologicznych.

Uczniowie Krystyny Przetacznik w klasach I - III zdobywaj¹ wyró¿nienia 

w konkursach recytatorskich i plastycznych, w przegl¹dach muzycznych             

i miêdzyszkolnych konkursach teatralnych “Jestem aktorem” organizowanych 

w Szkole Podstawowej Nr 4 oraz konkursie ekologicznym, organizowanym       

w Szkole Podstawowej Nr 1.

Nauczyciele uczestnicz¹ w ró¿nych formach doskonalenia zawodowego, 

kursach kwalifikacyjnych i konferencjach metodycznych, wprowadzaj¹c 

aktywne metody pracy, która przebiega w przyjaznej i mi³ej atmosferze.

     Opracowa³a  Krystyna Przetacznik

oraz uczniowie: Katarzyna Betlej

Justyna Bialik

Izabela Maziarz
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Kilka s³ów o patronie ks. Stanis³awie Konarskim

si¹dz Stanis³aw Konarski urodzi³ siê 30 wrzeœnia 1700 roku w ¯arczy-Kcach ko³o Jêdrzejowa jako syn Jerzego, miecznika sandomierskiego 

herbu Gryf oraz matki Heleny z Czermiñskich. Nauki pobiera³ w szkole pijarów 

w Piotrkowie, gdzie zetkn¹³ siê ze œrodowiskiem m³odzie¿y wywodz¹cej siê       

z ró¿nych stanów, rozmi³owa³ siê w literaturze staro¿ytnej i nauczy³ siê 

pos³ugiwaæ ³acin¹. W 1711 roku wst¹pi³ do pijarów przyj¹wszy imiê Antoniego 

od b³. Kunegundy. Dwuletni nowicjat odby³ Stanis³aw w Podoliñcu na Spiszu. 

Poznawa³ tam regu³y zakonne, æwiczy³ siê w umartwianiu i pokorze, 

przyzwyczaja³ siê do œlubów zakonnych i obowi¹zków nauczycielskich.           

W 1722 roku Wincenty Œlegielski wys³a³ go na studia teologii spekulatywnej do 

Warszawy, gdzie Stanis³aw przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie, a nastêpnie wyjecha³ 

na dalsze studia do Rzymu. 

Ks. Stanis³aw Konarski - patron Szko³y Podstawowej Nr 8 w Jaœle



Po powrocie do kraju podj¹³ projekt otwarcia w Warszawie nowego zak³adu 

wychowawczo-naukowego Collegium Nobilium (w 1740 roku) dla synów 

magnatów i wp³ywowych rodów w Rzeczypospolitej, powo³anych w przy-

sz³oœci do kierowania losami Ojczyzny. Mimo oporu wielu ludzi zacz¹³ 

wprowadzaæ do szkolnictwa wiele reform. W szkole pijarskiej wprowadza³ 

kszta³cenie religijne. Jêzyk polski potraktowa³ na równi z jêzykiem     

³aciñskim. Wprowadzi³ naukê jêzyków nowo¿ytnych: francuskiego, 

niemieckiego i w³oskiego. Dzia³a³ równie¿ jako dyplomata po stronie króla 

Stanis³awa Leszczyñskiego oraz wyda³ anonimowo ksi¹¿kê pt. “O skutecznym 

rad sposobie albo utrzymywaniu ordynaryjnych sejmików”. Za swoje 

czterotomowe dzie³o otrzyma³ medal z napisem “Sapere auso” (Temu co 

odwa¿y³ siê byæ m¹drym). Zmar³ w celi zakonnej 3 sierpnia 1773 roku po 

d³ugiej chorobie. Zw³oki z³o¿ono w koœciele pijarskim przy ulicy D³ugiej.

Powstanie szko³y w Sobniowie

Pocz¹tki Szko³y Podstawowej Nr 8 przypadaj¹ na rok 1874, kiedy to 

powsta³a Szko³a Ludowa w Sobniowie. Pocz¹tkowo by³a ona drewniana            

i liczy³a jedn¹ salê lekcyjn¹ oraz dwa pokoje i kuchniê dla nauczycieli. Kronika 

szkolna opisuje, ¿e zanim powsta³a szko³a we wsi Sobniów: “gromada Sobniów 

odkupi³a parcelê od T. Jüngsla, na wzniesieniu zwanym Pachnówk¹ za cenê 300 

z³ i wybudowa³a na niej szko³ê”. Nie by³a to jednak pierwsza szko³a ludowa       

w powiecie jasielskim, gdy¿ w pocz¹tkowym okresie “ery konstytucyjnej” 

(1791 roku) w powiecie znajdowa³o siê 29 szkó³ pocz¹tkowych, zaœ pierwsza 

wzmianka o szkole w Jaœle w okresie porozbiorowym odnosi siê do roku 1788, 

liczy³a ona jednego nauczyciela. PóŸniej przemianowana zosta³a na Szko³ê 

G³ówn¹. Po 1800 roku zaczê³y powstawaæ szko³y trywialne w Ko³aczycach, 

¯migrodzie, Osieku, BieŸdziedzy, B³a¿kowej, Brzyskach, Cieszynie, 

Dêbowcu, Frysztaku, Gogo³owie, £êczkach, Lubli, O³pinach, Osobnicy, 

Pstr¹gowie, Œwiêcanach, Szerzynach, Tarnowcu, Warzycach i Za³ê¿u. W 1869 

roku zosta³y przemianowane na szko³y ludowe. Odstrasza³y one jednak 

rodziców koniecznoœci¹ œwiadczeñ, a dzieci metodami nauczania i stosowa-

nymi karami. W pocz¹tkach XX w. zaczêto dbaæ o budownictwo szkolne. 

Powsta³o wiele typowych dla tego okresu budynków szkolnych; jedno-, dwu-     

i trzyklasowych, mieszcz¹cych przy tym na ogó³ mieszkania nauczycielskie, 

z³o¿one z pokoju i kuchni lub dwupokojowe. 
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Tak¹ by³a szko³a w Sobniowie. Jej pierwszym nauczycielem by³ przez    

20 lat W³adys³aw Erban. Po nim, przez nastêpne 30 lat szko³ê prowadzi³ Jan 

Wawryka, który w 1908 roku przekszta³ci³ szko³ê na dwuklasow¹, a w 1911 

roku przyj¹³ do pomocy nauczycielkê Stefaniê Romañsk¹.

Budynek starej Szko³y w Sobniowie

Okres miêdzywojenny

I wojna œwiatowa zniszczy³a szko³ê sobniowsk¹, która tu¿ po wojnie 

zosta³a szybko odnowiona. Mieszkanie nauczycielskie przerobiono na drug¹ 

klasê, a pomieszczenia dla kierownika szko³y zupe³nie zlikwidowano.

Zgodnie z pogl¹dami konserwatystów galicyjskich na wsi mia³y 

powstawaæ szko³y jedno- i dwuklasowe, a tylko w wyj¹tkowych sytuacjach 

trzy- i czteroklasowe. Narzucali oni szkole wiejskiej charakter rolniczy                

i obni¿ali poziom nauczania. Dziecko ch³opskie musia³o pozostaæ w zawodzie 

swoich rodziców, a nie podejmowaæ nauki na wy¿szych szczeblach nauczania. 

Dopiero w 1926 roku (za kierownika Józefa M³odeckiego), przeobra¿ono 

szko³ê sobniowsk¹ na trzyklasow¹ i przyjêto do pracy trzeciego nauczyciela - 

Adelê Piêtniewicz. W 1937 roku szko³a otrzyma³a czwart¹ klasê i czwarty etat 

nauczyciela, który przys³ugiwa³ Helenie Matysikowej. Do szko³y ludowej 
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dzieci chêtnie uczêszcza³y. Kierownik pocz¹³ staraæ siê o pi¹ty etat 

nauczycielski, ale uda³o mu siê go uzyskaæ dopiero w 1942 roku. Objê³a go 

Helena Mroczkowska. Tu¿ przed wojn¹ szko³a posiada³a bibliotekê dla 

nauczycieli (licz¹c¹ 50 tytu³ów) oraz dla uczniów (300 ksi¹¿ek) i wiele obrazów 

jako pomocy naukowych. Wszystkie sale by³y wy³o¿one drewnianymi 

pod³ogami. 

Okres okupacji

Podczas okupacji niemieckiej w szkole sobniowskiej coraz trudniej by³o 

prowadziæ naukê. Budynek szko³y zajmowany by³ przez Niemców pocz¹tkowo 

na krótkie okresy, w których nie odbywa³y siê zajêcia dydaktyczne. W czerwcu 

1943 roku szko³a zosta³a zajêta przez wojska niemieckie na koszary. Wtedy 

ówczesny kierownik Józef M³odecki, przy pomocy rodziców uczniów wynaj¹³ 

dwie izby na sale lekcyjne u pani Marii Inglot i jedn¹ izbê mieszkaln¹ u braci 

Staniszewskich.

Maj¹c do dyspozycji trzy pomieszczenia mo¿na by³o ju¿ prowadziæ 

zajêcia szkolne. Nauka w nich odbywa³a siê w ró¿nych porach dnia ze wzglêdu 

na bezpieczeñstwo uczniów, a w szczególnoœci ucz¹cych. Do nauczycieli 

pracuj¹cych wtedy z nara¿eniem ¿ycia, nale¿eli: kierownik szko³y Józef 

M³odecki, Helena Matysik, Adela Piêtniewicz, Maria Rompfel oraz Stefania 

Romañska.

W tych prymitywnych salach lekcyjnych by³a tylko tablica szkolna            

i kreda, a dla uczniów sto³y i ³awa. Wyposa¿enie dzieci ogranicza³o siê 

zasadniczo do zeszytów i o³ówków do nauki pisania. M³odzie¿ klas starszych 

korzysta³a z miesiêcznika “Ster”, który zawiera³ dopuszczony przez okupanta 

materia³ ograniczonej do minimum nauki jêzyka polskiego. Nauczanie historii 

oraz geografii by³o przez niemieckie w³adze oœwiatowe surowo zakazane. 

Ucz¹cy wiedzieli o gro¿¹cych niebezpieczeñstwach i karach jakie grozi³y za 

³amanie nakazów niemieckich. Do odwa¿nych nauczycieli nale¿a³a Helena 

Matysik, która œwiadomie ³ama³a nakazy niemieckie i uczy³a zakazanych 

przedmiotów. Materia³y do nauczania ukrywa³a w ró¿nych miejscach sali 

lekcyjnej lub nosi³a przy sobie. Zdarza³o siê kilka razy, ¿e Niemcy znaleŸli 

zakazane materia³y œwiadcz¹ce, ¿e Helena Matysikowa uczy³a zakazanych 

przedmiotów. Na szczêœcie wiêkszej kary poza ostrze¿eniem nigdy nie 

otrzyma³a.
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W okresie okupacji nauczanie religii by³o prowadzone przez ks. Adama 

Ablewicza raz w tygodniu. Ksi¹dz ten przygotowywa³ równie¿ dzieci do            

I Komunii Œwiêtej. 

Œwiadectwo ukoñczenia Szko³y Podstawowej w Sobniowie

im. Ks. Stanis³awa Konarskiego z roku szkolnego 1940/1941

Lata powojenne

Ju¿ w sierpniu 1944 roku na wyzwolonych obszarach kraju przyst¹piono 

do pracy nad organizowaniem szkolnictwa. Z dniem 1 wrzeœnia 1944 roku 

rozpoczêto rok szkolny na LubelszczyŸnie, Bia³ostocczyŸnie i w Rzeszo-

wskiem. Porz¹dkowano gmachy szkolne, gromadzono sprzêt i pomoce 

nauczania, prowadzono zapisy szkolne. 13 sierpnia tego roku wydano specjalne 
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zarz¹dzenie o prawomocnoœci œwiadectw szkolnych uzyskanych w tajnym 

nauczaniu w okresie okupacji.

Podobnie by³o w szkole sobniowskiej. Ju¿ w po³owie lutego 1945 roku 

nauczyciele powrócili do pracy, mimo ¿e budynek wymaga³ remontu. Po 

powrocie z dwumiesiêcznej kuracji kierownika Józefa M³odeckiego, zaczêto 

remont szko³y (by³ to pocz¹tek marca). Od marca rozpoczê³a siê równie¿ nauka. 

Szybko utworzono Komitet Odbudowy Szko³y, a w kwietniu 1945 roku, mo¿na 

by³o korzystaæ z dwóch sal lekcyjnych. Pocz¹tkowo nauka w nich odbywa³a siê 

co drugi dzieñ, a grono pedagogiczne swym sk³adem przypomina³o 

przedwojenne. Kierownikiem szko³y by³ nadal Józef M³odecki, zaœ Inspektor 

Szkolny jako nowe si³y nauczycielskie przydzieli³: Genowefê Chmielowiec, 

Helenê Wojnarowiczow¹ (by³¹ kierowniczkê szko³y w Czeluœnicy), poza tym  

w szkole uczy³y Adela Piêtniewicz i Helena Matysik. Rok szkolny 1944/45 

zakoñczono 25 lipca, po którym nast¹pi³y krótkie (bo trwaj¹ce nieca³e pó³tora 

miesi¹ca wakacje). Ze wzglêdu na du¿¹ iloœæ uczniów zapisanych do szko³y na 

rok szkolny 1945/46 (272 uczniów), w ci¹gu przerwy wakacyjnej 

wyremontowano trzeci¹ salê lekcyjn¹.

Nowy rok szkolny 1945/46 rozpoczêto uroczyœcie w kaplicy w Sobniowie 

w dniu 4 wrzeœnia. Ze wzglêdu na du¿¹ liczbê uczniów do grona nauczycieli 

do³¹czono Stanis³awê Nowak. Szko³a liczy³a szeœæ oddzia³ów, a nauka 
00 00odbywa³a siê od godziny 8  do 17 , na trzy zmiany. W tym te¿ roku, ze wzglêdu 

na liczne zachorowania dzieci na odrê i tyfus brzuszny lekarz powiatowy 

zawiesi³ naukê na okres trzech miesiêcy.

Kolejne lata nauki w szkole nie ró¿ni³y siê od poprzednich. Dzieci            

z Wolicy, £ask i Sobniowa chêtnie uczêszcza³y do szko³y, która zaczê³a cierpieæ 

na brak sal lekcyjnych. Dlatego kierownik zacz¹³ starania o dobudowê 

czwartego pomieszczenia, do którego ju¿ przygotowano nowe ³awki i szafki. 

Zaczêto te¿ organizowaæ pierwsze wycieczki miêdzy innymi do Krosna, 

£añcuta, a w 1945/50 uczniowie po raz pierwszy przygotowali program 

artystyczny na zakoñczenie roku szkolnego, który zaprezentowali w obecnoœci 

rodziców.

W sierpniu 1946 roku ziœci³y siê marzenia kierownika Józefa 

M³odeckiego. Szko³a otrzyma³a nowy niewykoñczony budynek, który mo¿na 

by³o pokryæ dachem i wykorzystaæ do nauki. Mimo braku funduszy pieniê¿nych 

miejscowa ludnoœæ zorganizowa³a sk³ad materia³ów budowlanych. Odbudowa 

posuwa³a siê bardzo szybko, bo ju¿ w kwietniu zosta³a zakoñczona i przy-
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st¹piono do wznoszenia drugiego budynku z przeznaczeniem na ubikacje           

i sk³adzik do przechowywania materia³ów opa³owych.

Nowy rok szkolny 1947/48 rozpocz¹³ siê nadal w starym budynku            

o czterech salach i dodatkowo w Domu Ludowym. Dlatego te¿ nauka odbywa³a 

siê na cztery zmiany. Ze wzglêdu na podzia³ I klasy na dwa oddzia³y, do pracy 

przyjêto now¹ nauczycielkê Apoloniê Lisowsk¹. W lutym 1948 roku naukê dla 

klasy VI przeniesiono do nowego obiektu szkolnego. Dlatego te¿ w kolejnym 

roku nauczanie odbywa³o siê ju¿ tylko na dwie zmiany. Szko³a zyska³a wkrótce 

nowy sprzêt i pomoce naukowe, a od Inspektora Szkolnego (1948/49) nowe 

³awki, globusy, mapy historyczne i tablicê.

Dzieje szko³y w latach 1950-1960, powstanie budynku murowanego

Z dniem 1 marca 1950 roku ¿ycie szko³y rozpoczê³o siê pod 

kierownictwem Apolonii Lisowskiej. Józef M³odecki - d³ugoletni kierownik, 

cz³owiek, który wniós³ wiele pracy w ¿ycie szko³y sobniowskiej, po d³u¿szej 

chorobie zmar³. Z jego œmierci¹ zakoñczy³ siê etap powojennej odbudowy 

szko³y.

Od dnia 1 wrzeœnia 1950 roku do szko³y zaczê³y uczêszczaæ dzieci            

z Pañstwowego Domu Dziecka z Wolicy. Z tego wzglêdu do pracy przyjêto 

now¹ nauczycielkê Janinê Olbrychtowicz. W tym okresie szko³a organizuje 

coraz wiêcej imprez œrodowiskowych, zabaw, wystêpów i wystaw ksi¹¿ek przy 

pomocy Biblioteki Miejskiej.

W tym czasie warunki lokalowe w szkole stawa³y siê coraz gorsze. 

Budynek wymaga³ kapitalnego remontu - przecieka³ dach, wypróchnia³y belki 

w œcianie zachodniej. Kronika szko³y tak ujê³a ówczesne warunki lokalowe: 

"stale ³atany dach, a po ka¿dym deszczu ka³u¿e wody stoj¹ w salach na 

pod³odze". Z tego powodu w 1955 roku w³adze szkolne wraz z mieszkañcami 

Sobniowa poczê³y starania kupna dzia³ki pod budowê nowej szko³y. 

Zorganizowano Komitet Odbudowy Szko³y z przewodnicz¹cym Stanis³awem 

Kozio³em, zastêpc¹ W³adys³awem Nowosielskim i skarbnikiem Janem 

W³odyk¹. Dnia 31 sierpnia 1945 roku W³adys³aw Kopeæ w imieniu 

Ministerstwa Rolnictwa przekaza³ szkole dzia³kê budowlan¹ pochodz¹c¹         

z w³oœci niejakiego Rubla. Na pokrycie kosztów dokumentacji Komitet 

Budowy Szko³y zorganizowa³ zabawê dochodow¹, a uczniowie przygotowali 

program artystyczny i loteriê ksi¹¿kow¹. 
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W koñcu lutego 1956 roku komisja z³o¿ona z in¿ynierów Pañstwowego 

Przedsiêbiorstwa Remontowo Budowlanego wraz z kierownikiem Andrzejem 

Myœliwcem rozpoczê³a budowê. W 1956 roku wybudowano pierwsze piêtro. 

Mimo niskich temperatur prace w miesi¹cu listopadzie trwa³y nadal, pokryto 

budynek dachem, a w styczniu przeprowadzono instalacjê elektryczn¹. 

Najwiêksze k³opoty budowniczym sprawia³a woda, która zala³a piwnicê. Teren 

szkolny wymaga³ niwelacji, dlatego te¿ w lipcu 1957 roku zorganizowano na 

ten cel festyn i zabawê w Domu Ludowym.

W koñcu wrzeœnia 1957 roku prace przy szkole zakoñczono i 30 wrzeœnia 

odby³o siê uroczyste otwarcie nowego budynku “szko³y-pa³acu” zorganizo-

wane przez Komitet Budowy Szko³y, Grono Nauczycielskie i Komitet 

Rodzicielski. W uroczystoœciach tych wziêli udzia³: Kierownik Wydzia³u 

Oœwiaty i Szkolny Inspektor Nadzoru.

Do nowej szko³y wprowadzono siê 7 paŸdziernika, mimo ¿e jej obejœcie 

wymaga³o jeszcze uporz¹dkowania. W kwietniu 1958 roku dziêki pomocy 

m³odzie¿y, rodziców i nauczycieli, uporz¹dkowano teren szkolny, obsadzono 

go drzewkami owocowymi i kwiatami. Podczas wakacji przygotowano boisko 

do gier i zabaw, a wiosn¹ 1959 roku po otrzymaniu subwencji z Kuratorium 

Okrêgu Szkolnego w Rzeszowie, wykonano boisko sportowe, bie¿niê, skoczniê 

i równowa¿niê do æwiczeñ, a tak¿e u³o¿ono chodnik. Dziêki pomocy finansowej 

mieszkañców £ask, Wolicy i Sobniowa, a tak¿e Gminnej Rady Narodowej we 

wrzeœniu 1959 roku wykonano ogrodzenie szko³y.

Stary budynek szkolny wydzier¿awiono na potrzeby Prezydium i mie-

szkanie dla nauczycieli. Pieni¹dze z czynszów mia³y byæ przeznaczone na 

remont budynku. Dzia³ki i ogród by³y wykorzystane przez kierownika. Barak 

szkolny, znajduj¹cy siê przy starym budynku przeznaczono do rozbiórki. 

Zmieni³ siê te¿ sk³ad grona nauczycielskiego. W roku szkolnym 1955/56 na 

miejsce Heleny Piêtniewicz i Heleny Wojnarowicz przyszli Zbigniew Kiziñski     

i Stanis³awa Witkowska, która objê³a godziny przewodnika Organizacji 

Harcerskiej.

Funkcjonowanie szko³y w latach 1960 - 1970

Rok szkolny 1960/61 rozpocz¹³ siê pod has³em “Polska krajem ludzi 

kszta³c¹cych siê”. W zwi¹zku z nim w kraju przed³u¿ono okres obowi¹zku 
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szkolnego do 16 roku ¿ycia i zaczêto organizowaæ kursy edukacyjne dla tych, 

którzy nie ukoñczyli siódmej klasy. W odpowiedzi na to has³o zorganizowano 

kurs wieczorowy na który zapisa³o siê szeœæ osób, a zajêcia odbywa³y siê cztery 

razy w tygodniu.

Budynek Szko³y Podstawowej Nr 8 w Jaœle w latach 70-tych

Z okazji obchodów “Tysi¹clecia Pañstwa Polskiego” m³odzie¿ 

zorganizowa³a Szkolne Ko³o Spo³ecznego Funduszu Budowy Szkó³, które 

zbiera³o 1000 groszy od ucznia oraz makulaturê. Szko³a zaczê³a dbaæ nie tylko   

o rozwój naukowy, ale równie¿ intelektualny i kulturalny m³odzie¿y, czego 

dowodem by³ zorganizowany w roku szkolnym 1961/62 konkurs czytelniczy     

o tematyce “Walka o wyzwolenie narodowe i spo³eczne”, a w Dniach Oœwiaty, 

Ksi¹¿ki i Prasy urz¹dzono wystawê prac konkursowych i w formie inscenizacji 

przedstawiono  1000  lat  istnienia  Pañstwa  Polskiego.

12 paŸdziernika 1963 roku szko³a obchodzi³a dwudziest¹ rocznicê 

powstania Ludowego Wojska Polskiego. W tym dniu odby³ siê apel i spotkanie z 

oficerem wojska polskiego, a m³odzie¿ uporz¹dkowa³a grób poleg³ych podczas 

II wojny œwiatowej w £askach. Niezwykle uroczysty przebieg mia³a Sztafeta 

Tysi¹clecia, przeprowadzona 16 kwietnia 1966 roku. Bra³a w niej udzia³ 
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m³odzie¿ szkolna, mieszkañcy okolicznych wsi, nauczyciele oraz harcerze, 

którzy pobrali do urny ziemiê z grobu nieznanego ¿o³nierza i przekazali j¹ 

sztafecie motocyklowej.

Lata 70-te rozpoczê³y równie¿ okres remontów w szkole. Odnowiono 

ogrodzenie, a w 1975 roku osuszono piwnice. W pracach tych brali udzia³ 

rodzice i cz³onkowie Komitetu Rodzicielskiego. Od 1975 roku rozpocz¹³ siê 

remont kapitalny budynku, w ramach którego wymieniono dach, wykonano 

elewacje zewnêtrzn¹ tynków, wybudowano szatnie szkolne. Bardzo du¿¹ 

pomoc w remoncie szko³y ofiarowa³ Naczelnik Miasta Jas³a Jan Magnowski.

Szko³a Podstawowa Nr 8 w du¿ym stopniu dba³a o wychowanie 

kulturalne m³odzie¿y, st¹d zaczêto organizowaæ du¿¹ iloœæ wycieczek np. do 

Zakopanego, £añcuta, Krakowa, Odrzykonia i zak³adów pracy. Od 1987 roku 

zaczê³y dzia³aæ ró¿ne organizacje uczniowskie: Samorz¹d Szkolny, Zwi¹zek 

Harcerstwa Polskiego (zuchy i harcerze), Liga Ochrony Przyrody, Towarzystwo 

PrzyjaŸni Polsko-Radzieckiej, Szkolna Kasa Oszczêdnoœci, Szkolne Ko³o 

Narodowe, Fundusz Ochrony Zdrowia, Szkolne Ko³o Turystyczno-

Krajoznawcze, Spó³dzielnia Uczniowska, Szkolne Ko³o Sportowe, Polski 

Czerwony Krzy¿, a tak¿e kó³ka zainteresowañ z ró¿nych przedmiotów: jêzyka 

polskiego, matematyki, fizyki, chemii i biologii oraz biblioteka szkolna. 

Szko³a w latach 1980 - 1990

Lata 80-te rozpoczê³y siê w Polsce od fali strajków w fabrykach, 

kopalniach, warsztatach pracy, które zakoñczy³y siê zgod¹ w³adz pañstwowych 

na zorganizowanie nowych, niezale¿nych zwi¹zków zawodowych pod nazw¹ 

“Solidarnoœæ”, a tak¿e wprowadzenie podwy¿ek p³ac. 

W Szkole Podstawowej Nr 8 organizacj¹ nowego zwi¹zku zajê³a siê Zofia 

Zborowska. Jednak nie wszyscy nauczyciele przyst¹pili do niego, a w gronie 

pedagogicznym dosz³o nawet do nieporozumieñ. Dlatego praca w roku 

szkolnym 1980/81 by³a nerwowa i pe³na niepokoju.

W szkole zorganizowano równie¿ odzia³ przedszkolny i ognisko. Z tego 

powodu w 1984 roku dokonano rozbudowy budynku o pawilon dla przedszkola, 

który zakoñczono dopiero w lutym 1988 roku. Od 1989 roku szko³a mog³a 

korzystaæ z nowego boiska powsta³ego na miejscu starej szko³y.

W czerwcu 1993 roku odby³ siê konkurs na stanowisko dyrektora szko³y, 

którym zosta³ Józef Jagielski nauczyciel Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Ko³a-
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czycach, a wczeœniej Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Jaœle. Wicedyrektorem 

szko³y zosta³ Konrad Cetnar. 

Na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorz¹du 

Szkolnego, Rada Miejska Jas³a uchwa³¹ z dnia 28 maja 1998 roku przywróci³a 

szkole imiê ks. Stanis³awa Konarskiego. W dniu 26 czerwca 1999 roku odby³y 

siê g³ówne uroczystoœci zwi¹zane z Jubileuszem 125-lecia istnienia szko³y. 

Podczas tych uroczystoœci szko³a otrzyma³a sztandar, a przy wejœciu do 

budynku szkolnego wmurowano pami¹tkow¹ tablicê poœwiêcon¹ patronowi 

szko³y.

Tablica poœwiêcona Ks. Stanis³awowi Konarskiemu wmurowana na 

frontonie budynku Szko³y Podstawowej Nr 8 w Jaœle

Sztandar Szko³y Podstawowej Nr 8

Wykonawc¹ sztandaru Szko³y Podstawowej Nr 8 jest siostra Wanda ze 

Zgromadzenia Sióstr Serafinek w BieŸdziadce. Znaczna czêœæ œrodków na 

ufundowanie sztandaru pochodzi³a z cegie³ek rozprowadzanych przez Radê 

Rodziców wœród mieszkañców Sobniowa, £ask i Wolicy.
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Awers sztandaru Szko³y Podstawowej Nr 8 w Jaœle

Na awersie sztandaru widnieje napis: Szko³a Podstawowa Nr 8 im.         

Ks. Stanis³awa Konarskiego. Na dole zaœ umieszczono rok za³o¿enia szko³y        

i rok ufundowania sztandaru. T³o awersu jest w kolorze seledynowym. 

Rewers sztandaru Szko³y Podstawowej Nr 8 w Jaœle

Rewers natomiast jest w kolorze bia³o - czerwonym. Tutaj znajduje siê 
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god³o pañstwowe w otoczeniu liœci laurowych. Or³a wyhaftowano w kolorze 

srebrnym. Na obrze¿ach rewersu umieszczono napis przes³anie dla uczniów 

sobniowskiej szko³y: “wiara i rozum drog¹ do Boga”.

Szko³a “dziœ”

Pracownicy Szko³y Podstawowej Nr 8 w Jaœle (czerwiec 1999 rok)

Obecnie szko³a zatrudnia 27 nauczycieli i 6 pracowników administracji       

i obs³ugi. W 14 oddzia³ach uczy siê oko³o 330 uczniów. Nauka odbywa siê na 

dwóch zmianach. Szko³a przygotowuje uczniów do odpowiedzialnego                

i samodzielnego ¿ycia. Zadania wychowawcze i opiekuñcze realizuje poprzez 

nauczanie na lekcjach oraz organizacje uczniowskie i ko³a: Dru¿ynê Zwi¹zku 

Harcerstwa Polskiego, Gromadê Zuchow¹, Samorz¹d Szkolny, Szkolne Ko³o 

Polskiego Czerwonego Krzy¿a, Stowarzyszenie M³odych Mi³oœników Jas³a         

i Regionu Jasielskiego, Szkolne Ko³o Caritas, ko³o recytatorskie oraz ko³a 

przedmiotowe. Uczniowie bior¹ udzia³ w licznych konkursach: recytatorskich, 

plastycznych, muzycznych, historycznych, zuchowych, harcerskich i bloko-

wych.

Szko³a nawi¹za³a równie¿ wspó³pracê ze szko³ami podstawowymi im. 
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Ks. Stanis³awa Konarskiego w Limanowej, Tarnowie i Gorlicach, a uczniowie 

naszej szko³y w 1999 roku zwiedzili I Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Rzeszowie, 

gdzie wyk³ada³ patron i jego imieniem nazwane jest liceum.

W styczniu 2002 roku w Szkole Podstawowej Nr 8 odby³o siê uroczyste 

otwarcie pracowni informatycznej wspó³finansowanej przez Fundacjê 

Bankow¹ im. Leopolda Kronenberga w Warszawie. W wyniku przetargu 

zakupiono 12 komputerów, a uroczystego otwarcia poprzez przeciêcie wstêgi 

dokonali Aleksander Waœko - Dyrektor Banku Handlowego, Andrzej  

Czernecki - Burmistrz Miasta Jas³a oraz Józef Jagielski - Dyrektor Szko³y 

Podstawowej Nr 8.

Otwarcie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 8 w Jaœle

- 9 styczeñ 2002 rok

Opracowali:

Jolanta Miko³ajczyk i Urszula Zagórska

oraz uczniowie: £ukasz Kosiba

Miros³awa Syzdek

Klaudia Œwi¹tek
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oniec lat siedemdziesi¹tych i pocz¹tek osiemdziesi¹tych przyniós³ Kdynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego w Jaœle, zaistnia³a 

wiêc potrzeba zbudowania nowej szko³y podstawowej. Decyzj¹ w³adz miasta   

z 1979 roku usytuowano j¹ przy ul. W³. Gomu³ki, dzisiejszej ul. Szkolnej.

W 1987 roku Wydzia³ Oœwiaty i Wychowania w Jaœle powo³a³ na 

dyrektora Szko³y Podstawowej Nr 9 Jana Kopcia. W pierwszym roku istnienia 

szko³a zlokalizowana by³a w budynku internatu Szko³y Zawodowej przy ul. 

Staszica, zaadaptowanym na potrzeby dydaktyczne.

W tym czasie dyrektor Jan Kopeæ gromadzi³ sprzêt szkolny, niezbêdne 

pomoce dydaktyczne na wyposa¿enie powstaj¹cego przy ul. Szkolnej budynku 

szko³y.

Grono pedagogiczne, pracownicy obs³ugi i administracji w roku szkolnym 1987/1988

W pierwszym roku istnienia szko³a liczy³a 15 oddzia³ów klas 0-III, 

zatrudnionych by³o 18 nauczycieli, dyrektor i wicedyrektor szko³y (od                

1 kwietnia 1988 roku Lucjan Tomalski). W skromnych warunkach lokalowych 

funkcjonowa³y; sekretariat, gabinet dyrektora, biblioteka i œwietlica szkolna.

Inauguracja nowego roku szkolnego 1988/89 odby³a siê w nowym 

obiekcie (w sierpniu 1988 roku oddano do u¿ytku pierwszy segment kompleksu 



budowanej szko³y). Placówka liczy³a 23 oddzia³y klas 0-IV. Przez kolejnych 

szeœæ lat szko³a rozwija³a siê; przybywa³o uczniów, nauczycieli oraz budynków 

i zadañ dydaktycznych, opiekuñczych i wychowawczych.

W 1990 roku po oddaniu do u¿ytku kolejnych budynków szko³y 

uruchomiono; bibliotekê, œwietlicê, nowoczesn¹ pe³nowymiarow¹ salê 

gimnastyczn¹, sto³ówkê, sekretariat, gabinety dyrekcji oraz gabinet lekarski       

i dentystyczny. Wyposa¿enie gabinetu dentystycznego sfinansowane by³o ze 

œrodków w³asnych szko³y. W tym samym roku otwarto tak¿e sklepik szkolny na 

u¿ytek uczniów. Od 1991 roku szko³a zaczê³a funkcjonowaæ w ca³ym 

kompleksie budynków. Szko³¹ kierowali kolejno: Jan Kopeæ, Lucjan Tomalski, 

Iwona Zamorska oraz ich zastêpcy: Bo¿ena Anna Jureczko, Aleksandra Zajdel-

Kijowska, Lidia Firak, Jolanta Poliwka.

Nowa szko³a przy ulicy Szkolnej

W dniu 24 kwietnia 1991 roku ks. biskup dr Stefan Moskwa w obecnoœci 

dyrekcji szko³y, grona nauczycielskiego i uczniów dokona³ poœwiêcenia Szko³y 

Podstawowej Nr 9 w Jaœle. Dyrekcja szko³y w trosce o wszechstronny rozwój 

umys³owy m³odzie¿y inspirowa³a nauczycieli do opracowywania programów 

innowacji pedagogicznych, takowe wprowadzono z jêzyka angielskiego, 

historii, nauczania pocz¹tkowego i jêzyka polskiego. Jako pierwsza w mieœcie 
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SP Nr 9 wprowadzi³a naukê jêzyka obcego ju¿ od klasy  pierwszej, by w klasach 

pi¹tych uczyæ dwu jêzyków obcych tj. angielskiego i niemieckiego. Autork¹ 

programu nauczania jêzyka angielskiego by³a Agata Hap, a programu jêzyka 

niemieckiego Krystyna Filip.

W roku szkolnym 1995/1996 zorganizowano klasê integracyjn¹, w której 

dzieci niepe³nosprawne w przystosowanej dla nich klasopracowni mog³y uczyæ 

siê wraz z dzieæmi w pe³ni sprawnymi. Pomys³odawcami i opiekunami klasy 

by³y Aleksandra Zajdel-Kijowska i Anna Brudz, a prowadzi³y j¹: kl. I-III - Ewa 

Leœniak, kl. IV-VI - Agata Hap wspomagane m.in. przez pedagoga, psychologa, 

logopedê i rehabilitanta. W klasie realizowano innowacjê pedagogiczn¹            

z zakresu plastyki, której autorem by³a Ewa Leœniak.

W nauczaniu pocz¹tkowym realizowana by³a w ramach innowacji 

“edukacja muzyczna” wg scenariusza Bo¿eny Jureczko, a w ramach nauczania 

historii “edukacja regionalna” wg koncepcji Wies³awa Hapa. Efektem realizacji 

tego programu by³o m.in. stworzenie szkolnego muzeum, prezentacja 

przedstawieñ folklorystycznych oraz sukcesy uczniów i nauczyciela w konkur-

sach historycznych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim (m.in. 

trzykrotnie I miejsca w konkursie “Ocalmy od zapomnienia” - za szkolny k¹cik 

pamiêci, szkoln¹ ekspozycjê historyczn¹ oraz za opracowanie historyczne        

w kategorii nauczycieli - autorstwa Wies³awa Hapa i III miejsce za pracê 

historyczn¹ jego uczniów). Prowadzony by³ te¿ program “Integracja 

europejska”. Opracowa³ go Wies³aw Hap, a pierwszy jego etap - zajêcia             

z muzyki prowadzi³ Janusz Budziak.

Poszerzeniem o innowacyjn¹ formê nauczania biologii by³a “Edukacja 

ekologiczna ze szczególnym naciskiem na problemy Podkarpacia”, której 

twórcami by³y: Aleksandra Zajdel-Kijowska, El¿bieta Stolarz i Renata ̄ o³na.

Wa¿nymi innowacjami by³y te¿ programy: “Porz¹dek i przygoda - lekcje 

twórcze” autorstwa Bo¿eny Miluk oraz zajêcia “Zielonej Szko³y”, której 

program opracowa³a Lidia Firak przy wspó³pracy £ucji Filipek, Katarzyny 

Gustek, Magdaleny Majki, Jolanty Koniecznej, Iwony Zamorskiej i Zofii 

Drwal.

Od pocz¹tku istnienia szko³y dyrekcja œwiadoma potrzeby edukacji 

informatycznej oraz zastosowania komputerów w dydaktyce i administracji 

szkolnej czyni³a starania stworzenia pracowni komputerowej i zakupu 

niezbêdnego sprzêtu komputerowego. Animatorem wprowadzania 

nowoczesnej technologii informacyjnej by³ Lucjan Tomalski. W roku szkolnym 
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1992/93 dysponuj¹c pracowni¹ (8 komputerów ELWRO 800 Junior) jako           

w pierwszej szkole podstawowej w Jaœle wprowadzono w klasach ósmych 

zamiast przedmiotu - technika, elementy informatyki. Organizatorami 

pracowni i wdra¿aj¹cymi edukacjê informatyczn¹ byli: Piotr Korczyñski, 

Wojciech Szajna i Lucjan Tomalski. W latach nastêpnych dziêki staraniom          

w MEN szko³a sta³a siê posiadaczem kolejno nowych pracowni z³o¿onych          

z komputerów Macintosh (1993, 1994) i PC (1998). Jednoczeœnie doposa¿ono 

administracjê szko³y w sprzêt i oprogramowanie u¿ytkowe. Oprócz zajêæ 

obowi¹zkowych prowadzone by³y równie¿ zajêcia pozalekcyjne. Dodaæ 

nale¿y, ¿e SP - 9 jako jedyna szko³a podstawowa w Jaœle mo¿e poszczyciæ siê 

stwierdzeniem - “ka¿dy absolwent bêd¹c w murach tej szko³y posiad³ 

podstawow¹ wiedzê informatyczn¹”. Z kolei z form zajêæ pozalekcyjnych 

warto wymieniæ dwie innowacje: “Radio w szkole” autorstwa Jolanty Szafarz       

i”Gazetka szkolna” wg koncepcji Renaty Goleñ.

Dba³oœæ o wszechstronny rozwój uczniów przejawia³a siê tworzeniem 

kó³ zainteresowañ przedmiotowych i nie tylko. Od pocz¹tku istnienia szko³y 

wa¿n¹ rolê odgrywa³ Samorz¹d Uczniowski, z inicjatywy którego 

organizowano imprezy kulturalne, akcje charytatywne, zbiórki surowców 

wtórnych, konkursy. Samorz¹d koordynowa³ wszystkie dzia³ania m³odzie¿y na 

rzecz szko³y i œrodowiska lokalnego.

Od 1996 roku dzia³a³o w szkole Ko³o Mi³oœników Jas³a i Regionu 

Jasielskiego, w ramach którego m³odzi regionaliœci zapoznawali siê z histori¹, 

kultur¹ i zwyczajami miasta i regionu, a wiedza zdobyta przez nich wielokrotnie 

zaowocowa³a sukcesami, w tym zwyciêstwami w Turniejach Wiedzy o Jaœle         

i Turniejach Wiedzy o Regionie Jasielskim. W szkole aktywnie dzia³a³y równie¿ 

m.in.: Miêdzyszkolny Klub Sportowy, dru¿yna harcerska, gromada zuchowa, 

kó³ka; fotograficzne, turystyczne, modelarstwa lotniczego, Szkolna Kasa 

Oszczêdnoœci, Klub “Wiewiórka”, Szkolne Ko³o PCK, Spó³dzielnia 

Uczniowska, Szkolne Ko³o Ligi Ochrony Przyrody, Szkolne Ko³o PTTK i Klub 

Turystyczny.

Integraln¹ czêœci¹ SP 9 by³a biblioteka, której pracownice: Ma³gorzata 

Zawadzka, Stanis³awa Olech i Agnieszka Juryœ realizowa³y program 

dydaktyczno-wychowawczy szko³y poprzez bogaty repertuar form dzia³alnoœci 

m.in. coroczne, uroczyste pasowanie pierwszaków na czytelnika, ma³e formy 

teatralne - inscenizacje motywów z historii, a tak¿e baœni i mitów, liczne 

wystawy okolicznoœciowe. W 1999 roku zosta³a podjêta idea organizacji 
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du¿ych konkursów czytelniczych. Zorganizowano konkurs “Juliusz S³owacki -

Wielki Romantyk”. W nastêpnym  roku zorganizowano kolejny konkurs 

czytelniczy pod has³em “Na prze³omie tysi¹cleci”, któremu patronowali 

Marsza³ek Województwa Podkarpackiego i Burmistrz Miasta Jas³a. 

Pomys³odawc¹ innowacyjnej formy (wielokonkurencyjny charakter) konkursu, 

który swoim zasiêgiem obj¹³ wszystkie jasielskie szko³y by³a Ma³gorzata 

Zawadzka. Biblioteka goœci³a równie¿ na spotkaniach autorskich z m³odzie¿¹ 

poetów: Bronis³awê Betlej (2000 r.) i Józefa Barana (2001 r.).

Od pocz¹tku istnienia szko³y pielêgnowane by³y zwyczaje i tradycje, 

które na sta³e wesz³y do kalendarza imprez. By³y to m.in. corocznie:

- uroczyste pasowanie na ucznia pierwszoklasistów,

- konkurs na “ptasi¹ sto³ówkê” organizowany przez klub “Wiewiórka”,

- œwiêto po¿egnania zimy i powitania wiosny ka¿dego roku 21 marca, które 

mia³o szczególn¹ oprawê a poprzedzane by³o konkursem klas na naj-

piêkniejsz¹ Marzannê w wykonaniu uczniów klas I-III, 

- tradycyjne “Andrzejki”, wieczór wró¿b, zabaw i gier,

- 6 grudnia dzieci wita³y “Œwiêtego Miko³aja” z workami prezentów,

- w przededniu Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia organizowana by³a “Polska Wigilia”, 

szczególn¹ oprawê nadawa³y jej ¿yczenia, ³amanie siê op³atkiem, wspólne 

œpiewanie kolêd, a wszystko to wzajemnie zbli¿a³o liczne grono pracowników 

szko³y,

- festyn dzieciêcy z okazji Miêdzynarodowego Dnia Dziecka - impreza, która 

g³oœnym echem odbija³a siê w mieœcie, a na program której sk³ada³y siê: 

zawody sportowe, konkursy i turnieje, loteria fantowa i kiermasze. Atrakcje 

trwaj¹ce do póŸnych godzin popo³udniowych dawa³y dzieciom wiele prze¿yæ 

i pozostawa³y d³ugo w pamiêci.

Najstarsza, bo powsta³a w 1987 roku, Komisja Nauczania Pocz¹tkowego 

w trosce o wysokie wyniki w nauce organizowa³a miêdzyklasowe konkursy 

ortograficzne, przyrodnicze, matematyczne, plastyczne, przegl¹d inscenizacji 

do wybranych tekstów literackich, miêdzyszkolny konkurs recytatorski dla klas 

trzecich, które ukierunkowywa³y zdolnoœci, rozwija³y zainteresowania 

uczniów. Prowadzone ko³a zainteresowañ w klasach wy¿szych wy³ania³y 

uczniów szczególnie uzdolnionych co zaowocowa³o sukcesami odnoszonymi 

przez uczniów w olimpiadach przedmiotowych na szczeblu rejonowym i woje-

wódzkim.

124



Szko³a mog³a poszczyciæ siê zwyciêzcami i laureatami Wojewódzkich 

Olimpiad z jêzyka polskiego, historii, biologii, jêzyka angielskiego i chemii. 

Byli nimi: Anna G³owa, £ukasz Gajda, Daniel Bieszczad, Agnieszka Gorczyca, 

Gabriela Macieik, Micha³ Bieszczad, Anna Bajorek, Tomasz Teleszyñski, 

Jaros³aw W³udyka, Agnieszka Hanszke, Agnieszka Wróbel, Magdalena 

Wójtowicz, Dominika D³ugosz, Oskar Krzy¿anowski, Wojciech P¹prowicz, 

Tomasz Zaj¹c, Aneta Gorczyca, Katarzyna Król, Pawe³ Górniak, Maciej 

Geroch, Mariusz Janowiec, Anna Trychta, Grzegorz Nowak, Micha³ Kaleta, 

Iwona Morawska, Joanna Langer.

Szko³a, chc¹c po³¹czyæ rozwój intelektualny uczniów z ich rozwojem 

fizycznym, od pocz¹tku swego istnienia k³ad³a nacisk na promocjê sportu. By³o 

to mo¿liwe miêdzy innymi dziêki zwiêkszeniu liczby godzin wychowania 

fizycznego, jak równie¿ dziêki stworzeniu klas sportowych i usportowionych,  

z poszerzonym programem wychowania fizycznego. Prowadzenie zajêæ 

sportowych umo¿liwia³y sale gimnastyczne, którymi dysponowa³a szko³a: sala 

“du¿a” - najwiêksza po sali MOSiR-u w Jaœle oraz sala “ma³a” - do zajêæ 

gimnastyki korekcyjnej. Wykorzystywane by³y równie¿ boiska na wolnym 

powietrzu.

Od 1989 roku szko³a specjalizowa³a siê w baseballu - dyscyplinie 

wówczas ma³o popularnej, ale zdobywaj¹cej z ka¿dym rokiem coraz szersze 

rzesze sympatyków.

Od samego pocz¹tku baseballiœci zdobywali czo³owe lokaty na licznych 

zawodach. Ju¿ w 1989 roku na turnieju im. Stanleya Kokoski w Rybniku 

wystartowa³a, prowadzona przez Leszka Zduñskiego, dru¿yna w kategorii       

9-12 lat zajmuj¹c II miejsce. By³ to historyczny, bo pierwszy, sukces 

jasielskiego baseballu, a na kolejne nie trzeba by³o d³ugo czekaæ.

W latach 1990-1996 dru¿yny kategorii 9-12 lat dwukrotnie zdoby³y tytu³ 

Mistrza Polski, w kategorii 13-latków, równie¿ dwukrotnie identyczny sukces 

odnieœli w kategorii kadetów (13-15 lat). W kategorii juniorów a¿ czterokrotnie 

najlepsi w Polsce okazali siê zawodnicy z Jas³a. Dru¿yny z SP Nr 9 wielokrotnie 

reprezentowa³y nie tylko nasze miasto, ale i kraj w zawodach rangi Mistrzostw 

Europy. Najwiêksze ich sukcesy to III miejsce w ME w Landstuhl w 1993 roku    

i III miejsce na ME w Spangdahlem w 1996 roku. Nale¿y zaznaczyæ, i¿ co roku 

wielu jasielskich zawodników powo³ywanych by³o do zespo³ów narodowych 

ró¿nych kategorii wiekowych. Na rozgrywanych we Francji ME kadetów 

wyst¹pi³o 6 zawodników z Jas³a, a na ME m³odzików w Pradze równie¿ 
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wyjecha³o 6 zawodników. Trenerem kadry Polski M³odzików zosta³ Wojciech 

Kopeæ.

Dru¿yna baseballistów na Mistrzostwach Europy w Spangdahlem-Niemcy

W 1992 roku rozpoczê³y treningi softballa dziewczêta, pod fachowym 

okiem Leszka Zduñskiego. Utworzone zosta³y dwie dru¿yny ¿eñskie - kategoria 

9-12 lat oraz 13-15 lat. Ju¿ w rok póŸniej, na Mistrzostwach Polski w Brzegu, 

dru¿yna dziewcz¹t w kategorii 13-15 lat wywalczy³a tytu³ Mistrza Polski.

Rok 1994 przyniós³ istotne zmiany w jasielskim baseballu. Nale¿a³o 

podj¹æ decyzjê czy koñczyæ szkolenie m³odzie¿y w wieku 15 lat czy prowadziæ 

tak¿e dru¿yny starsze, a wymaga³o to zmian organizacyjnych. W kwietniu 1994 

roku w Urzêdzie Wojewódzkim w Kroœnie zarejestrowany zosta³ Miêdzy-

szkolny Klub Sportowy SP Nr 9 (którego Prezesem zosta³ Dyrektor SP Nr 9, 

Prezydent Ma³ej Ligi w Jaœle, Jan Kopeæ). Zarz¹d klubu (Lucjan Tomalski - 

wiceprezes ds. organizacyjnych, Leszek Zduñski - wiceprezes ds. szkolenia, 

Robert Radwan - sekretarz) podj¹³ decyzjê o zg³oszeniu do rozgrywek II ligi 

baseballa najstarszej dru¿yny, w której wystêpowali ch³opcy w wieku 16 lat. 

Dru¿yna ta, prowadzona przez Leszka Zduñskiego, wywalczy³a nie tylko 

pierwsz¹ lokatê w lidze, premiowan¹ awansem do I ligi, ale tak¿e tytu³ Mistrza 

Polski juniorów i MP Ma³ej Ligi w kategorii 16-18 lat. W I lidze dru¿yna 
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utrzyma³a siê przez kolejne trzy sezony, zdobywaj¹c 4 miejsce w lidze                

i zdobywaj¹c 3 miejsce w Pucharze Seniorów. Niezapomnianym wydarzeniem 

roku by³ wyjazd do USA dru¿yn kadetów i m³odzików, z³o¿onych z zawodni-

ków Ma³ej Ligi Jas³a i Brzegu. Polskie dru¿yny pokaza³y siê w ojczyŸnie 

baseballu z jak najlepszej strony: bilans spotkañ m³odzików okaza³ siê 

remisowy, natomiast kadeci nie przegrali ¿adnego meczu.

W roku 1995 Jas³o ponownie odwiedzi³ Stanley Kokoska i przekaza³ na 

rêce Burmistrza Miasta Janusza Raka i Prezesa MKS SP 9 puchar Base-

ballowego Miasta Roku 1995.

Baseball to dyscyplina, która przynios³a naszej Szkole najwiêkszy 

rozg³os, niemniej i w innych dyscyplinach sportowych odnosiliœmy sukcesy na 

szczeblu ogólnopolskim, regionalnym i wojewódzkim, m.in. w: lekkiej 

atletyce, pi³ce no¿nej, siatkówce, koszykówce. Najwiêkszym sukcesem           

w sporcie szkolnym by³ start dru¿yny ch³opców (trener Leszek Zduñski) na 

Mistrzostwach Polski w 4-boju lekkoatletycznym w Bia³ymstoku w 1992 roku, 

uczniowie z “9-ki” zajêli 3 miejsce, a indywidualnym Mistrzem Polski zosta³ 

£ukasz Jachimek zdobywaj¹c 483 punkty. 

Wa¿nym posuniêciem w kierunku szerzenia idei olimpizmu oraz 

promocji sportu by³o powo³anie do ¿ycia we wrzeœniu 1996 roku Szkolnego 

Klubu Olimpijczyka. Celem klubu by³o popularyzowanie wybitnych 

zawodników, trenerów i dzia³aczy sportowych, g³oszenie idei olimpijskiej, 

wzmocnienie wiêzi sportu z nauk¹, kultur¹ i sztuk¹ oraz organizowanie ró¿nych 

form aktywnoœci ruchowej, turniejów i konkursów z zakresu historii sportu            

i olimpizmu. Z inicjatywy klubu zorganizowano w szkole spotkanie z wybitny-

mi sportowcami - olimpijczykami, a mianowicie z Mieczys³awem Nowickim 

(podwójnym medalist¹ z igrzysk montrealskich w kolarstwie) oraz Tadeuszem 

Mytnikiem (mistrzem œwiata i wicemistrzem olimpijskim w kolarstwie). 

Goœæmi w naszej szkole byli równie¿ m.in.: wicemistrz olimpijski i mistrz 

Europy w boksie - Wies³aw Rudkowski oraz olimpijczyk i czo³owy biegacz 

Europy na dystansie 3000 m. z przeszkodami - Kazimierz Maranda. W roku 

1996 du¿y sukces osi¹gnêli cz³onkowie klubu: Micha³ Pikul i Marcin Czajka 

przygotowywani przez opiekuna klubu Wies³awa Hapa, w ogólnopolskim 

teleturnieju “Na olimpijskim szlaku” zajmuj¹c odpowiednio 7 i 14 miejsce         

w skali kraju.

W dziesi¹tym roku funkcjonowania szko³y Rada Szko³y wyst¹pi³a             

z wnioskiem o nadanie jej imienia “Olimpijczyków Polskich”. Przyjmuj¹c 
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takiego Patrona, miano na uwadze œciœlejsze powi¹zanie kultury fizycznej            

z kultur¹ umys³ow¹, zaszczepianie istotnych dla sportowców zasad uczciwej 

rywalizacji oraz umiejêtnoœci wspó³pracy, sumiennoœci, pracowitoœci. Za zgod¹ 

Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorz¹du Szkolnego oraz po 

zaaprobowaniu przez Radê Miasta, od roku szkolnego 1997/1998 Szko³a 

Podstawowa Nr 9 w Jaœle przyjê³a imiê “Olimpijczyków Polskich”.

Organizacj¹ m³odzie¿ow¹, która szczególnie zapisa³a siê w historii 

szko³y, miasta i regionu by³a dru¿yna harcerska. 

Pocz¹tki harcerstwa w naszej szkole siêgaj¹ roku 1987, kiedy to powsta³y 

dwie dru¿yny zuchowe: dru¿yna “Pracowite pszczó³ki” i dru¿yna “Jagódki”. 

Przez wiele lat funkcje dru¿ynowych pe³ni³y £ucja Filipek i Ma³gorzata 

Mroczka. Pocz¹tki dzia³alnoœci zuchowej to za³o¿enie kroniki zuchów i skarbca 

oraz wykonanie totemu. Do kalendarza imprez obu dru¿yn wesz³y na sta³e takie 

uroczystoœci jak “Obietnica Zuchowa”, uroczyste poranki, ogniska i wieczorni-

ce. Ponadto zuchy doskonale prezentowa³y swe umiejêtnoœci w piosence              

i pl¹sach na Festiwalach Piosenki Zuchowej, konkursach recytatorskich pod 

has³em “Strofy o OjczyŸnie”, konkursie “Moje miasto” organizowanym              

w rocznicê wyzwolenia Jas³a, zaœ sprawnoœci¹ fizyczn¹ popisywa³y siê              

w Olimpiadach Zuchowych i Harcerskich Hufca Jas³o. Uczestnictwo w tych 

imprezach niejednokrotnie by³o nagradzane wysokimi lokatami i wyró¿nie-

niami.

Dru¿yna harcerska przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Jaœle powsta³a         

13 wrzeœnia 1990 roku. Od pseudonimu bohatera pp³k. Leopolda Lisa - Kuli 

dru¿yna przyjê³a nazwê “Lisy”, a od daty jej powstania wybrano numer 139. Jej 

organizatorem i dru¿ynowym zosta³ harcmistrz Wies³aw Hap.

Od samego pocz¹tku dru¿yna prowadzi³a dzia³alnoœæ na kilku 

p³aszczyznach: zajêcia harcerskie organizowane na zbiórkach, dzia³ania na 

rzecz Szko³y, miasta, œrodowiska oraz udzia³ w imprezach na poziomie Hufca, 

Chor¹gwi i Kwatery G³ównej ZHP.

Corocznie dru¿yna uczestniczy³a w licznych akcjach, turniejach, 

konkursach i festiwalach odnosz¹c w nich znacz¹ce sukcesy. M.in. na 

Chor¹gwianych Festiwalach Piosenki Harcerskiej zespó³ zajmowa³ dwukrotnie 

I, raz II miejsca, soliœci zajmowali dwa razy I, dwa II, z kolei na Chor¹gwianym 

Przegl¹dzie Dorobku Kulturalnego za uk³ad tañca nowoczesnego zespó³ 

wywalczy³ II miejsce.

“Lisy” by³y wielokrotnie laureatami Przegl¹dów Ma³ych Form Artysty-
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cznych Hufca, Olimpiad Harcerskich Hufca, biegów na orientacjê, konkursów 

recytatorskich “Strofy o OjczyŸnie” oraz innych.

Harcerze wraz z dru¿ynowym przy grobie Patrona w Rzeszowie

Wielokrotnie harcerze 139 DH reprezentowali œrodowisko jasielskie na 

forum ogólnopolskim, m.in.: w ogólnopolskich pielgrzymkach harcerskich na 

Jasn¹ Górê, w zlocie 50-lecia Chor¹gwi Ma³opolskiej, jubileuszach Hufca 

Sanok i Hufca Dêbica, uroczystoœciach sprowadzenia prochów gen. Sikorskie-

go i gen. Zaruskiego, na pogrzebie legendarnego harcmistrza Mirowskiego na 

Pow¹zkach w Warszawie, uroczystych obchodach setnych urodzin majora 

Dobrzañskiego - “Hubala”, rocznicy 200-lecia Insurekcji Koœciuszkowskiej 

czy Œwiatowym Zlocie Harcerstwa Polskiego w GnieŸnie.

Du¿ym wyró¿nieniem dla “Lisów” by³o zaproszenie ich przez prezydenta 

Rzeszowa na ods³oniêcie pomnika Lisa-Kuli oraz udzia³ jako dru¿yny sztabo-

wej w Centralnej Letniej Akcji Szkoleniowej Kwatery G³ównej ZHP w Wetli-

nie. Naczelnik ZHP oceni³ pracê harcerzy za wzorow¹.

Oprócz cyklicznych dzia³añ rocznych i pracy na zbiórkach, dru¿yna bra³a 

udzia³ w uroczystoœciach patriotyczno - religijnych, w “bia³ej s³u¿bie” na 

spotkaniach z Ojcem Œwiêtym w Krakowie i Starym S¹czu, w akcjach chary-

tatywnych, opiekowa³a siê Miejscami Pamiêci Narodowej, wspó³pracowa³a 
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m.in. z: niepe³nosprawnymi, “Caritas”, Akowcami, Sybirakami, Towarzy-

stwem Mi³oœników Lwowa, ekologami. Uczestniczy³a w rajdach, biwakach, 

obozach i zlotach. Dru¿ynowy uczestniczy³ w pracach Komendy Hufca, pe³ni³ 

funkcjê zastêpcy Komendanta Hufca, by³ delegatem na Zjazd Chor¹gwi i Zjazd 

ZHP w Zegrzu.

Na jubileusz 10-lecia dru¿yny wp³ynê³o szereg listów gratulacyjnych       

i podziêkowañ za dotychczasow¹ dzia³alnoœæ 139 DH, m.in. od Przewodnicz¹-

cej ZHP, Naczelnika ZHP, Komendantki Chor¹gwi i Burmistrza Miasta Jas³a.

W roku jubileuszowym 1997 powo³ano Komitet Organizacyjny 

Obchodów 10-lecia istnienia Szko³y Podstawowej Nr 9 w Jaœle. Funkcjê 

przewodnicz¹cego pe³ni³ S³awomir Morawski, a w sk³ad weszli przedstawiciele 

Rady Rodziców, Rady Szko³y, grona pedagogicznego oraz dyrekcji szko³y.        

17 paŸdziernika 1997 roku dziesi¹t¹ rocznicê istnienia upamiêtni³o nadanie 

szkole imienia “Olimpijczyków Polskich”, poœwiêcenie sztandaru oraz 

wmurowanie okolicznoœciowej tablicy.

Przekazanie sztandaru dyrektorowi szko³y przez przedstawicieli Rady Rodziców

Ceremonia poœwiêcenia sztandaru odby³a siê w Koœciele p.w. Matki Boskiej 

Czêstochowskiej w Jaœle, wrêczenia sztandaru dyrektorowi szko³y dokonali 

przedstawiciele Rady Rodziców z jej przewodnicz¹cym Januszem Wilczakiem.
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God³o Szko³y stanowi¹ kaganek oœwiaty i znicz olimpijski - ich p³omienie 

s¹ jednoœci¹ - co symbolizuje wartoœci, w których wychowujemy m³ode 

pokolenie. Przysiêgê, w imieniu spo³ecznoœci uczniowskiej, z³o¿y³ chor¹¿y 

Pocztu Sztandarowego uczeñ Mariusz Janowiec. W uroczystoœci brali        

udzia³ wybitni sportowcy - olimpijczycy: wiceprezes Polskiego Komitetu      

Olimpijskiego - Mieczys³aw Nowicki, Wies³aw Rudkowski i Kazimierz 

Maranda.

Podnios³y nastrój uroczystoœci nadano przez odœpiewanie po raz pierwszy 

hymnu szko³y - do s³ów wiersza Kazimierza Wierzyñskiego “Laur olimpijski” 

muzykê skomponowa³ nauczyciel muzyki Janusz Budziak.

Dyrekcja szko³y poœwiêca³a du¿¹ uwagê na konsolidacjê zarówno grona 

pedagogicznego, jak pracowników administracji i obs³ugi. Organizowano 

wiele imprez i spotkañ towarzyskich i wycieczek. Dziêki inicjatywie Lucjana 

Tomalskiego, pracownicy “9-ki” mieli okazjê zwiedziæ m.in. Wenecjê, Wiedeñ, 

Bratys³awê, Pragê, Pary¿, zamki nad Loar¹, Brukselê i Luksemburg. 

Na skutek wdro¿enia reformy szkolnictwa od 1 wrzeœnia 1999 roku            

w budynku SP Nr 9 zorganizowano Gimnazjum Nr 2 w Jaœle na dyrektora 

którego, powo³ano Jana Kopcia. Funkcjê dyrektora SP Nr 9 w Jaœle powierzono 

Lucjanowi Tomalskiemu, a wicedyrektora Iwonie Zamorskiej. W roku szkol-

nym 1999/2000 w “wygasaj¹cej” SP Nr 9 uczy³y siê klasy trzecie, czwarte, 

pi¹te, szóste i ósme. Wiêkszoœæ nauczycieli szko³y zatrudniono w Gimnazjum 

Nr 2, w nastêpnym roku w szkole pozosta³o po piêæ oddzia³ów klas pi¹tych        

i szóstych, zaœ w roku szkolnym 2001/2002 szko³ê opuœcili ostatni absolwenci 

klas szóstych. 

Przez ostatnie dwa lata, a¿ do zakoñczenia jej funkcjonowania szko³¹ 

kierowa³a Iwona Zamorska. Do koñca istnienia szko³y uczniowie wyró¿niali siê 

na terenie miasta, powiatu, a nawet w regionie w konkursach i turniejach. 

Spoœród licznych sukcesów warto wymieniæ indywidualne zwyciêstwa   

w Powiatowych Igrzyskach M³odzie¿y Szkolnej w Szachach i tytu³ “Mistrza 

Ortografii” jasielskich szkó³ podstawowych oraz zespo³owe zwyciêstwa            

w kategorii szkó³ podstawowych w XI Turnieju Wiedzy o Jaœle i w Powiatowym 

Turnieju Wiedzy o Bezpieczeñstwie Ruchu Drogowego.

“Dziewi¹tka” szczyci³a siê w tym okresie tak¿e osi¹gniêciami 

sportowymi. Mog¹ o tym œwiadczyæ sukcesy w Jasielskiej Halowej Lidze Pi³ki 

No¿nej dziewcz¹t szkó³ podstawowych - rocznik 1989 w sezonie 2001/2002.
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Szóstoklasiœci z “dziewi¹tki” byli laureatami konkursów plastycznych 

organizowanych przez Jasielski Dom Kultury, M³odzie¿owy Dom Kultury, 

Stowarzyszenie Mi³oœników Jas³a i Regionu Jasielskiego, Federacjê 

Regionalnych Towarzystw Kultury. Wyró¿nili siê te¿ w Ogólnopolskim 

Konkursie Jêzyka Niemieckiego “SPRACHDOKTOR 2002”.

31 sierpnia 2002 roku, po piêtnastu latach funkcjonowania, nast¹pi³a 

likwidacja Szko³y Podstawowej Nr 9 w Jaœle, a jej uniwersalne tradycje               

i sukcesy s¹ podtrzymywane i rozwijane w Gimnazjum Nr 2.

*** * ***

Wykaz nauczycieli najd³u¿ej pracuj¹cych w Szkole Podstawowej Nr 9       

w Jaœle w latach 1987-2002.

Dyrektorzy: 

Jan Kopeæ Lucjan Tomalski Iwona Zamorska 

 (1987-1999) (1999-2000) (2000-2002)

Zastêpcy Dyrektora (kolejnoœæ chronologiczna): 

Lucjan Tomalski, Aleksandra Zajdel-Kijowska, Bo¿ena Jureczko, Lidia Firak, 

Iwona Zamorska, Jolanta Poliwka

Nauczanie pocz¹tkowe: Wioletta Buglewicz, £ucja Filipek, Lidia Firak, 

Barbara Gajda, Wioletta Galej, Katarzyna Gustek, Bo¿ena Jureczko, Monika 

Kasperska, Jolanta Konieczna, Anna Kosiek, Ewa Leœniak, Anna Lewiarz, 

Jolanta Liszka, Magdalena Majka, Ma³gorzata Mroczka, Celina Najbar, Halina 

Nowak, Maria Wiêcek, Marzena Zadêcka, Iwona Zamorska
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Rada Pedagogiczna w jubileuszowym roku szkolnym 1997/98

Religia: ks. Julian Bartnik, ks. Kazimierz Franczak, ks. Aleksander Herba,      

ks. Stanis³aw Jamiñski, ks. Andrzej Kluz, ks. Piotr KuŸniar, ks. Jerzy Serwoñski, 

Barbara Korzeñ, Barbara Myœliwiec

Jêzyk polski: Janina Bieleñ, Bogna Czajka, Magdalena Dunaj, Renata Goleñ, 

Marta Leœniak, Marta Przetacznik, Ma³gorzata Reczek, Joanna Setlak, Jolanta 

Szafarz

Matematyka: Maria Bobik, Marta D¹bkowicz-B³asik, Stefan Juryœ, Ewa 

Korczyñska, Ewa Kosiek, Ewa Kulczak, Bo¿ena Miluk, Jolanta Poliwka, 

Wojciech Szajna, Leszek WoŸniacki

Informatyka: Piotr Korczyñski, Wojciech Szajna, Lucjan Tomalski

Jêzyk angielski: Agata Hap, Hanna Koœ

Jêzyk niemiecki: Krystyna Filip

Historia: El¿bieta Barwikowska, Wies³aw Hap, Bo¿ena Radwan, Robert 

Radwan

Biologia: El¿bieta Stolarz, Aleksandra Zajdel-Kijowska, Renata ̄ o³na

Geografia: Jadwiga Banaœ, Bo¿ena Dubiel, Ma³gorzata Forystek

Chemia: Ryszard Goryczka, Barbara Kopeæ

Fizyka: Wac³aw B³asik, Ryszard Goryczka, Piotr Korczyñski, Lucjan Tomalski

Plastyka: Jolanta Filip, Antoni Zaj¹c

133



Technika: Bernadeta Dziedzic, Dariusz Koœ, Adam Smorul

Muzyka: Janusz Budziak, Barbara Myœliwiec

Wychowanie fizyczne: Dariusz Hap, Robert Hap, Wioletta Hap, Jan Kopeæ, 

Wojciech Kopeæ, Grzegorz Kowalski, Antoni Szpak, Ma³gorzata Trzeciak, 

Pawe³ Wickel, Leszek Zduñski

Wychowanie fizyczne - rehabilitacja: Joanna Nawracaj, Marta Nocleg-

Zduñska

Œwietlica: Wirginia Bugajska, Zofia Drwal, Renata Koœ, Krystyna Myœliwiec, 

Renata Pankiewicz, Jolanta Uchman

Oddzia³ “0”: Tamara Okoñska, Anna Kowalczyk

Biblioteka: Agnieszka Juryœ, Stanis³awa Olech, Ma³gorzata Zawadzka

Psycholog szkolny: Anna Brudz

Pedagog szkolny: El¿bieta Buglewicz

Opracowa³a: £ucja Filipek 

oraz uczniowie: Pawe³ Barwikowski

Natalia Ksi¹¿kiewicz 

Marzena Zegarowska

•ród³a: 

- Kronika szko³y, 

- “10 lat Szko³y Podstawowej Nr 9 w Jaœle im. Olimpijczyków Polskich”,

   przew. red. Wies³aw Hap, Jas³o 1997
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SZKO£A PODSTAWOWA NR 10
IM. MJR. HENRYKA DOBRZAÑSKIEGO

“HUBALA” W JAŒLE
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a panowania Najjaœniejszego Pana Franciszka Józefa I cesarza Austro-ZWêgier, Cesarsko-Królewska Szkolna Rada Okrêgowa w Jaœle przyst¹pi³a 

do utworzenia szko³y w Brzyszczkach. Utworzenie szko³y datuje siê na 

podstawie dokumentu wydanego przez Wysok¹ Radê Szkoln¹ w dniu 31 lipca 

1876 roku. 

Do szko³y przy³¹czono gminy: Brzyszczki, Gorajowice i Hankówkê oraz 

obszar dworski.

Pierwszym nauczycielem zosta³ Zygmunt Litwiñski, który zaprowadzi³ 

metrykê szkoln¹. Czytamy w niej, i¿ 158 dzieci zobowi¹zano do nauki.

Pod czujnym okiem inspektora VIII rangi Adolfa Szostkiewicza (by³ego 

powstañca styczniowego) uregulowano sprawy terenu maj¹cego nale¿eæ do 

szko³y. W sumie teren szkolny obejmowa³ 2400 metrów kwadratowych, a sta³ 

na nim budynek oraz drewutnia. Poœwiêcenia placówki dokona³ ks. pra³at 

Juliusz Paszyñski, proboszcz w Jaœle, w obecnoœci starosty Gabryszewskiego 

oraz inspektora Szostkiewicza. W uroczystoœci uczestniczy³a rodzina Riegerów 

- w³aœcicieli okolicznych dóbr. 

Kronika szko³y z satysfakcj¹ odnotowuje wizytê w Galicji 

najdostojniejszych arcyksiêstwa - Rudolfa i Stefaniê w 1887 roku i przedstawia 

arcyksiêcia jako wielkiego przyjaciela oœwiaty i nauki.

W 1897 roku urodzi³ siê w pobliskim Jaœle (a nie w Gorajowicach) Henryk 

Dobrzañski. Ojcem chrzestnym przysz³ego majora “Hubala” zosta³ ostatni 

w³aœciciel maj¹tku Gorajowice - Tadeusz Sroczyñski. Wiek póŸniej Dobrzañski 

zostanie patronem szko³y.

W 1901 roku rodzina Sroczyñskich, przeprowadzi³a siê z Jas³a do 

Gorajowic. Znalaz³ siê tam równie¿ Dobrzañski. Tu te¿ pobiera³ pierwsze lekcje 

jazdy konnej, jako ma³y ch³opiec, a równie¿ póŸniej przyje¿d¿aj¹c na wakacje      

z Krakowa. Wspomina to Lila Dobrzañska, siostra majora.

Tadeusz Sroczyñski potwierdzi³ przynale¿noœæ gruntów nale¿¹cych do 

szko³y oraz wszed³ do Rady Szkolnej, jako osobistoœæ czynnie j¹ wspieraj¹ca.

W dniach od 11 do 16 wrzeœnia 1900 roku przebywa³ w Jaœle cesarz 

Franciszek Józef I, który wyje¿d¿a³ w kierunku Krosna na manewry wojskowe. 

Dzieci tutejszej szko³y bra³y udzia³ w powitaniu cesarza. Podczas manewrów 

lekcje nie odbywa³y siê, poniewa¿ w budynku przebywa³a czêœæ oficerów ze 

sztabu komendanta garnizonu krakowskiego Alboriego.

Rok 1901 przyniós³ reorganizacjê placówki z jednoklasowej w dwukla-

sow¹. Liczba etatów nauczycielskich wzros³a do dwóch.



W 1903 roku goœci³ w szkole biskup przemyski Józef Pelczar. Spotka³ siê 

on z dzieæmi i nauczycielami. Do dnia dzisiejszego w Ksiêdze Lustracyjnej 

widnieje wpis ks. biskupa Pelczara z 19 maja 1903 roku. W czasach nam 

wspó³czesnych biskup by³ kanonizowany przez Jana Paw³a II.

Pierwsza wojna œwiatowa przynios³a liczne przerwy w funkcjonowaniu 

szko³y. Budynek by³ wykorzystywany jako miejsce zakwaterowania, zarówno 

przez wojska austriackie, jak i rosyjskie. W dniu 23 grudnia 1914 roku szko³a 

zosta³a rozbita oœmioma pociskami. W zwi¹zku z brakiem w³aœciwych 

pomieszczeñ zajêcia odbywa³y siê w wynajêtych salach. Z relacji ówczesnych 

nauczycieli wynika, ¿e praca z m³odzie¿¹ by³a ciê¿ka, bowiem czasy wojenne 

sprzyja³y niesystematycznej nauce, a uczniowie “byli krn¹brni, uparci                  

i w mowie u¿ywali ci¹gle wyrazów rosyjskich”.

W wojnie 1920 roku wziê³o udzia³ piêciu ochotników z Brzyszczek 

(uczniów tutejszej szko³y), miêdzy innymi Roman Kula, który walczy³ w bitwie 

warszawskiej.

Odbudowa szko³y rozpoczê³a siê w sierpniu 1920 roku, z inicjatywy 

naczelnika gminy Piotra Juszczyka i kierownika placówki Jakuba Kuli.

W trakcie odbudowy w dniu 6 wrzeœnia 1921 roku wmurowano ³uskê         

z pocisku, który zniszczy³ w 1914 roku ten budynek. Pami¹tka ta pozosta³a          

w murach szko³y do dnia dzisiejszego.

W 1925 roku szko³ê przemianowano na trzyklasow¹ oraz utworzono 

bibliotekê, która na pocz¹tku liczy³a 34 ksi¹¿ki. Zachowa³y siê wszystkie 

przedwojenne orzeczenia organizacyjne dla szko³y w Brzyszczkach wydawane 

przez inspektorów szkolnych Rady Szkolnej Powiatowej w Jaœle. Podnosi³y 

one niew¹tpliwie rangê szko³y.

Lipiec 1929 roku przynosi wizytê prezydenta Ignacego Moœcickiego       

w Jaœle. Mieszkañcy Brzyszczek wybudowali specjaln¹ bramê wjazdow¹ 

wed³ug projektu kapitana Mariana Sroczyñskiego. W imieniu szko³y goœcia 

wita³a uczennica Anna Juszczyk. Prezydent odjecha³ w stronê Jas³a w otoczeniu 

banderii ch³opskiej. 

Od sierpnia 1931 roku obowi¹zki kierownika szko³y sprawowa³ 

Stanis³aw Józefowicz. Dotychczas pe³ni³ on funkcjê nauczyciela szko³y 

powszechnej w Ko³aczycach. Podj¹³ siê remontu szko³y wspó³pracuj¹c             

z przewodnicz¹cym Rady Szkolnej Janem Górniakiem. Utrwali³ siê w pamiêci 

jako badacz kultury ludowej i autor m.in. monografii “Brzyszczki wieœ powiatu 

jasielskiego”. Notuje siê w tym czasie, ¿e biblioteka liczy³a 294 ksi¹¿ki.
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Œrodowisko szkolne w³¹cza³o siê w ¿ycie wsi. W maju 1933 roku 

kierownik szko³y Stanis³aw Józefowicz i naczelnik gminy Jan Górniak 

zmobilizowali mieszkañców Brzyszczek do rozpoczêcia budowy Domu 

Ludowego. Rok 1934 godny jest odnotowania ze wzglêdu na wybudowanie 

trzeciej sali lekcyjnej, przy wydatnej pomocy gospodarza W³adys³awa Br¹gla.

Lata 1938-1939 zas³uguj¹ na uwagê chocia¿by z tego powodu, ¿e groŸba 

nadchodz¹cej wojny by³a odczuwalna. Uczniowie zorganizowali zbiórkê na 

Fundusz Obrony Narodowej oraz Po¿yczkê Obrony Przeciwlotniczej. 

Spo³ecznoœæ wykaza³a siê wielk¹ ofiarnoœci¹. 

Rok szkolny 1939/1940 rozpocz¹³ siê z opóŸnieniem w zwi¹zku                    

z wybuchem II wojny œwiatowej. Brzyszczki zosta³y zajête przez oddzia³y 

Wehrmachtu 8 wrzeœnia1939 roku. Od tej pory kadra nauczycielska wymaga³a 

ka¿dorazowego zatwierdzenia przez w³adze niemieckie. Zachowa³ siê 

dokument z 25 sierpnia 1940 roku nr 1142/40, gdzie Schulinspektor der 

Aufsichtsbezirk Jas³o I dokonuje powy¿ej opisanej czynnoœci. Okupant odnosi³ 

siê do szko³y niechêtnie. Spo³ecznoœæ szkolna by³a potrzebna przede wszystkim 

do zbierania zió³ i starzyzny.

W 1941 roku w szkole stacjonowa³o wojsko niemieckie przygotowuj¹ce 

siê do najazdu na Zwi¹zek Radziecki. Egzystencja uczniów i nauczycieli by³a 

utrudniona, nauka odbywa³a siê z przerwami. W czasie okupacji zabroniono 

nauczania historii, geografii, a jêzyk polski ograniczono do minimum. Dzieci 

klas starszych korzysta³y z miesiêcznika “Ster”. Rok 1944 przyniós³ 

wysiedlenie ludnoœci Brzyszczek w kierunku Biecz - Gorlice.

W wyniku dzia³añ wojennych 1944/1945 budynek szko³y zosta³ mocno 

uszkodzony, sprzêt szkolny zrabowany.

Naukê dla klas I-VII powtórnie rozpoczêto w lutym 1945 roku. 

Obowi¹zywa³y programy z 1939 roku. Po raz pierwszy pojawi³y siê kó³ka 

przedmiotowe (kó³ko recytatorskie i kó³ko artystyczne). W 1952 roku 

uczniowie odnieœli sukces na szczeblu powiatu w Igrzyskach Zimowych,             

a tak¿e w Powiatowym Konkursie Czytelniczym. Na uwagê zas³uguje pomoc 

so³tysa Wojciecha Juszczyka, który przeprowadzi³ remont budynku szkolnego 

latem 1953 roku. Natomiast jesieni¹ 1953 roku, w zwi¹zku z elektryfikacj¹ wsi, 

równie¿ w oknach szko³y zapali³o siê œwiat³o.

W 1958 roku obowi¹zki kierownika szko³y obj¹³ Edward Misio³ek.              

W szkole uczy³o siê wówczas 137 uczniów. Ju¿ w 1962 roku przyst¹piono do 

rozbudowy szko³y w kierunku po³udniowym. Wykopy pod fundamenty 
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wykonali mieszkañcy Brzyszczek i Gorajowic, a roboty prowadzi³ Zak³ad 

Remontowo-Budowlany z Gorajowic. Oddano do u¿ytku 5 sal lekcyjnych         

i mieszkanie s³u¿bowe. Jednoczeœnie w starej czêœci szko³y wstawiono nowy 

parkiet i pomalowano klasy, poszerzy³a siê oferta edukacyjna placówki o kó³ka 

zainteresowañ kinotechniczne, plastyczne i historyczne. Od 1970 roku 

zorganizowano przy szkole oddzia³ przedszkolny. W 1974 roku jedna                  

z nauczycielek - Zofia Misio³ek w uznaniu zas³ug otrzyma³a nagrodê Ministra 

Oœwiaty. Na bie¿¹co uzupe³niano bazê dydaktyczn¹ szko³y.

W dniu 1 lutego 1977 roku wieœ Brzyszczki zosta³a w³¹czona w granice 

miasta, a szko³a otrzyma³a numer porz¹dkowy 10. Jednoczeœnie otrzymano 

pomoce naukowe przewidziane programem - telewizor, rzutniki, adapter, mapy.

Jedn¹ z ostatnich inwestycji wykonan¹ przez Edwarda Misio³ka, przed 

przejœciem na emeryturê, by³ remont pieców kaflowych.

W 1984 roku obowi¹zki dyrektora obj¹³ Karol Siekierzyñski. Spor¹ 

inwestycj¹, która zosta³a wówczas wykonana by³y nowe, estetyczne ubikacje. 

Du¿o energii w³o¿y³ dyrektor w otoczenie posesji szko³y ogrodzeniem, które 

okaza³o siê na tyle trwa³e, ¿e zabezpiecza posesjê szko³y do dzisiaj. 

Systematycznie wzbogacano ksiêgozbiór szkolny. Osi¹gn¹³ on liczbê 4000 

ksi¹¿ek. W nowe pomoce naukowe zosta³a zaopatrzona pracownia biologii, 

fizyki i chemii.

Na ten czas datuje siê zdobycie przez szko³ê 5 komputerów w jednym          

z konkursów. To wa¿ne wydarzenie, bowiem komputery stan¹ siê zal¹¿kiem 

przysz³ej pracowni komputerowej.

W 1991 roku obowi¹zki dyrektora obj¹³ Leszek Znamirowski. Z kart 

kroniki szkolnej wynika, i¿ nie mo¿na by³o liczyæ na dofinansowanie z bud¿etu, 

a szko³a otrzyma³a pomoc od Zak³adów Gamrat oraz Przedsiêbiorstwa 

Budownictwa Remontowego. Spor¹ pomoc uzyska³a placówka dziêki 

wspó³pracy z Komitetem Rodzicielskim i jego przewodnicz¹c¹ Gra¿yn¹ 

Górniak.

Rok 1992 przyniós³ przekazanie mieszkania s³u¿bowego na potrzeby 

szko³y. Urz¹dzono tam oddzia³ przedszkolny oraz pracowniê komputerow¹. 

Pomieszczenie na dolnym parterze przeznaczono na tymczasow¹ salkê 

gimnastyczn¹. Coroczne remonty pieców kaflowych by³y bardzo uci¹¿liwe 

tote¿ biuro projektowe “Proin¿” otrzyma³o zlecenie od Komitetu 

Rodzicielskiego na wykonanie projektu instalacji centralnego ogrzewania         

w szkole. Nastêpnie Rzeszowskie Przedsiêbiorstwo Robót Instalacyjnych           
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i Sanitarnych przyst¹pi³o do wykonania tej inwestycji. Rozruch mia³ miejsce     

11 paŸdziernika 1993 roku. Fundusze szko³a otrzyma³a od ówczesnego kuratora 

Eugeniusza Dryki oraz burmistrza Jas³a Andrzeja Kachlika, a tak¿e Rady 

Osiedla Brzyszczki. Jednak¿e najwiêksz¹ pomoc placówka uzyska³a od 

radnego Józefa Bosaka, który mimo i¿ miasto nie przejê³o jeszcze placówek 

oœwiatowych interesowa³ siê ¿ywotnymi sprawami szko³y.

W 1994 roku ubikacje otrzyma³y nowe pokrycie dachowe, a w 1996 roku 

dokonano kompleksowego remontu szkolnego dachu oraz zamontowano now¹ 

instalacjê odgromow¹. Ta spora inwestycja by³a mo¿liwa dziêki skutecznemu 

poparciu radnego Stanis³awa Kwarcianego. Radny ten wielokrotnie pozyskiwa³ 

fundusze dla szko³y równie¿ na sprawy drobniejsze - zakup sprzêtu sportowego, 

ksi¹¿ek do biblioteki oraz map, da³ siê zauwa¿yæ jako osoba wyraŸnie 

sprzyjaj¹ca szkole i œrodowisku.

Pocz¹wszy od 1992 roku systematycznie odbywa³a siê wymiana stolarki 

okiennej i drzwiowej w budynku szkolnym.

W kwietniu 2001 roku dziêki ¿yczliwoœci Haliny Juszczyk oraz Andrzeja 

Juszczyka usuniêto w MPGK ostatnie przeszkody dotycz¹ce kanalizacji 

przysz³ej sali gimnastycznej, a w czerwcu na posesjê szko³y wjecha³y ekipy 

firmy “Mitex” i rozpoczê³y budowê zamierzonej inwestycji. 

Sala gimnastyczna - stan na dzieñ 18 lipca 2000 roku
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Sala jest budynkiem zrealizowanym w systemie lekkiego szkieletu stalowego                 

z zapleczem. Ma powierzchniê 517 metrów kwadratowych. Gotowy projekt 

zaadoptowa³ na nasze potrzeby “Proin¿” pod kierownictwem in¿yniera 

Tadeusza Junaka.

Sala gimnastyczna - stan na dzieñ 10 sierpnia 2000 roku

Na sprawy bezpieczeñstwa graj¹cych w pi³kê wielokrotnie zwraca³ 

uwagê inspektor bhp W³adys³aw Henzel. Dlatego podjêto decyzjê o likwidacji 

linii niskiego napiêcia nad boiskiem szkolnym (1998 r.) oraz wyrównaniu 

powierzchni boiska (1999 r.). To zreszt¹ jedyne boisko na terenie osiedla 

Brzyszczki. W 2000 roku szko³ê pod³¹czono do kolektora miejskiego. Celem 

polepszenia jakoœci wody w szkole, w maju 2001 roku zamontowano filtr             

i lampê bakteriobójcz¹.

¯ycie szko³y przede wszystkim tworz¹ uczniowie. Starsi uczniowie ju¿       

w 1996 roku rozpoczêli zajêcia z informatyki. Uwagê przyci¹gaj¹ 

udokumentowane dyplomami, nagrodami sukcesy uczniów, a przez to                  

i nauczycieli w konkursach polonistycznych, recytatorskich, ekologicznych, 

plastycznych, muzycznych, sportowych, matematycznych, alfikach, 

kangurach, historycznych. My pisz¹cy te s³owa szczególnie cenimy sobie 

udzia³ w Turniejach Wiedzy o Regionie Jasielskim, a tak¿e w Turniejach 
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Wiedzy o Jaœle, gdzie zajmowaliœmy od kilku lat na szczeblu powiatu medalowe 

pozycje. Uczestniczymy te¿ w rozgrywkach Halowej Ligi Pi³ki No¿nej.

W trakcie naszego szeœcioletniego pobytu w szkole do innej parafii 

odszed³ ks. Marian Gwizdak. Zapamiêtaliœmy go jako kap³ana, który uwa¿a³, ¿e 

zadaniem Koœcio³a jest dzia³aæ tak, ¿eby ludziom wokó³ ¿y³o siê lepiej, godniej. 

Ks. Gwizdak nie tworzy³ dystansu, pamiêtamy go jako cz³owieka bezpoœre-

dniego, potrafi¹cego znaleŸæ z ka¿dym uczniem wspólny jêzyk.

Mimo, i¿ szko³a liczy sobie ju¿ 125 lat, nie mia³a w³asnego patrona. Po 

konsultacjach z Rad¹ Rodziców, Rad¹ Pedagogiczn¹ oraz Samorz¹dem 

Uczniowskim podjêto decyzjê o nadaniu szkole imienia majora Henryka 

Dobrzañskiego - “Hubala”. Wœród uczniów rozstrzygniêto konkurs na biografiê 

patrona szko³y, który wygra³a Katarzyna Szudy.

W dniu 12 paŸdziernika 1999 roku odby³y siê uroczystoœci zwi¹zane         

z nadaniem szkole imienia. Po uroczystej mszy œwiêtej przeprowadzonej przez 

ksiê¿y - Mariana Gwizdaka oraz Jerzego Paradysza w budynku placówki 

burmistrz Andrzej Czernecki ods³oni³ pami¹tkow¹ tablicê. Natomiast prezes 

Jasielskiego Ko³a Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej Zygmunt 

Kachlik umieœci³ w gablocie pami¹tkowe medale zwi¹zane z patronem szko³y. 

W uroczystoœciach uczestniczy³a m.in. Kazimiera Modrzejewska, ¿ona 

podpu³kownika Józefa Modrzejewskiego, komendanta Obwodu AK Jas³o. 

Dyrektor szko³y z satysfakcj¹ odnotowa³ fakt, ¿e w uroczystoœci wziêli udzia³ 

równie¿ emerytowani nauczyciele oraz byli dyrektorzy szko³y Edward 

Misio³ek i Karol Siekierzyñski. Uroczystoœæ zosta³a sfinansowana dziêki 

rozprowadzeniu przez Radê Rodziców symbolicznych cegie³ek.

Wspó³praca z niespo¿ytej energii cz³owiekiem Zygmuntem Kachlikiem 

zaowocowa³a nawi¹zaniem kontaktów z polsko - kanadyjsk¹ Fundacj¹ Teresy   

i Zdzis³awa Knobel. Powsta³ Spo³eczny Komitet Fundatorów Sztandaru,            

w sk³ad którego weszli: Stanis³awa Gaborska, Janusz Fru¿yñski, Zygmunt 

Kachlik. Fundacja w kwietniu 2000 roku przekaza³a nam sztandar, który 

dyrektor szko³y osobiœcie odebra³ w Warszawie.

Uroczystoœæ poœwiêcenia sztandaru mia³a miejsce 21 wrzeœnia 2000 roku. 

W budynku szko³y obserwowaliœmy wbijanie pami¹tkowych gwoŸdzi do 

sztandaru. Goœciliœmy wiele dostojnych osób, przedstawicieli rodziców, 

nauczycieli, przedstawicieli w³adz, a tak¿e wnuka ostatniego w³aœciciela 

maj¹tku Gorajowice - Zbigniewa Sroczyñskiego, spokrewnionego z Dobrzañ-

skimi. Dziêki niemu zapoznaliœmy siê bli¿ej z postaci¹ naszego patrona.
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Sztandar Szko³y Podstawowej nr 10 w Jaœle po modyfikacjach 

dokonanych przez nauczyciela szko³y - Dorotê Znamirowsk¹ i prezesa Ko³a 

ŒZ¯AK w Jaœle Zygmunta Kachlika w dniu 6 paŸdziernika 1999 roku,                

a z dodatkowym napisem w otoku: “Bóg, Ojczyzna, Nauka, Cnota”.
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Czêœæ artystyczn¹ obydwu imprez przygotowali nauczyciele - Lucyna 

KuŸniarska, Adam Rozmund, Anna Toporowicz, Dorota Znamirowska. Du¿¹ 

pomoc od strony organizacyjnej uzyskaliœmy od przewodnicz¹cej Rady 

Rodziców - Stanis³awy Gaborskiej oraz rodziców wchodz¹cych wówczas          

w sk³ad Rady. Wyrazy uznania za perfekcyjne przygotowanie tych imprez 

nale¿¹ siê równie¿ uczniom uczestnicz¹cym w tych uroczystoœciach.

Od 1 kwietnia 2000 roku zaczê³a funkcjonowaæ w szkole œwietlica socjo-

terapeutyczna. Pocz¹tkowo prowadzona pani¹ Jadwigê Ziemak spo³ecznie,      

a póŸniej ju¿ w ramach sta³ych zajêæ. Œwietlica sta³a siê kolejnym cennym 

atutem dla naszej placówki i wzbogaci³a uczniowsk¹ egzystencjê o nowe formy 

nauki i zabawy.

W dniu 31 lipca 2001 roku minê³o 125 lat od powstania szko³y. Opisan¹ 

przez nas historiê oparliœmy na kronice szko³y, ksiêdze lustracyjnej, 

dokumentach archiwalnych, relacjach osób zwi¹zanych ze szko³¹, fra-

gmentach opracowania “125 lat Szko³y Podstawowej nr 10 w Jaœle” (autorstwa 

L. Znamirowskiego).

Opracowali: Leszek Znamirowski 

oraz uczniowie: Sylwia Adamkiewicz

Micha³ Pi¹tek
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nia 4 wrzeœnia 1967 roku zosta³a uroczyœcie otwarta Szko³a Podstawowa Dna osiedlu Zak³adów Chemicznych “Gamrat”. Szko³ê tê otwarto dziêki 

staraniom Dyrekcji Rady Zak³adowej i Rady Robotniczej Zak³adów 

Chemicznych w porozumieniu z Wydzia³em Oœwiaty w Jaœle. Zorganizowano 

tê placówkê z myœl¹ o dzieciach pracowników zak³adu, zamieszka³ych na 

osiedlu przyzak³adowym. Nazwa tej szko³y brzmia³a: Szko³a Podstawowa Nr 2 

w Krajowicach. Obejmowa³a klasy od I do IV, uczy³o trzech nauczycieli. 

Zgodnie z planem rozwoju w nastêpnych latach szko³a mia³a siê przekszta³ciæ   

w szko³ê oœmioklasow¹. Kierownikiem szko³y zosta³a Franciszka Br¹czyk, 

nauczycielami byli: Czes³awa Jurkowska, Stanis³awa Ko³odziej. Szko³a 

pocz¹tkowo liczy³a 75 uczniów. Nauka odbywa³a siê na dwie zmiany. Baza 

lokalowa by³a niewystarczaj¹ca, podobnie jak zaopatrzenie w sprzêt. Po 

uzgodnieniu pomiêdzy Wydzia³em Oœwiaty, a Dyrekcj¹ tutejszych Zak³adów 

wyposa¿eniem szko³y w potrzebny sprzêt zaj¹æ siê mia³ zak³ad, zaœ Wydzia³ 

Oœwiaty zaopatrzyæ w pomoce naukowe. Na koszt Zak³adu odremontowano 

pomieszczenia na szko³ê w budynku Zasadniczej Szko³y Przyzak³adowej. 

Szko³a mog³a korzystaæ z du¿ej sali by³ego kina “Chemik” przystosowanej 

przez Szko³ê Zasadnicz¹ jako sala gimnastyczna. Istnia³y nastêpuj¹ce 

organizacje: Uczniowski Samorz¹d Szkolny, Szkolne Ko³o Polskiego 

Czerwonego Krzy¿a, Szkolne Ko³o Szkolnej Kasy Oszczêdnoœci.

Od roku 1968 kierownikiem szko³y mianowanym przez Wydzia³ Oœwiaty 

zosta³a Czes³awa Jurkowska, która pozosta³a na tym stanowisku do roku 

szkolnego 1975/76. W roku 1976 placówka zosta³a zamkniêta, a uczniowie 

przeniesieni do Szko³y Podstawowej Nr 3 w Jaœle. Do roku 1987 dzieci 

doje¿d¿a³y do tej szko³y. Staraniem Wydzia³u Oœwiaty w Jaœle, Szko³y 

Podstawowej Nr 3, mieszkañców osiedla “Gamrat”, Dyrekcji Zak³adu Two-

rzyw Sztucznych zosta³a otwarta filia Szko³y Podstawowej Nr 3 na osiedlu 

“Gamrat” w dniu 1 wrzeœnia 1987 roku. Szczególnie du¿y wk³ad pracy             

w organizowanie nowej placówki oœwiaty i przygotowanie bazy materialnej 

w³o¿y³ ówczesny przewodnicz¹cy Komitetu Rodzicielskiego Szko³y 

Podstawowej Nr 3 w Jaœle Stanis³aw Piœmienny.

Kierownikiem tej placówki zosta³a mianowana Stanis³awa Kurek a sk³ad 

Rady Pedagogicznej stanowi³y: W³adys³awa ¯ydek, Dorota Reczek, Irena 

Hendzel-Wojtanowska, Czes³awa Jurkowska.

Rozpoczêcie roku szkolnego 1988/89 by³o tym radoœniejsze, i¿ szko³a       

z filii Szko³y Podstawowej Nr 3 w Jaœle sta³a siê szko³¹ samodzieln¹ o nazwie: 

Szko³a Podstawowa Nr 11 w Jaœle z klasami I-VI, a w latach nastêpnych I-VIII.



Dyrektor Stanis³awa Kurek i Stanis³aw Piœmienny

Pierwsza kadra pedagogiczna
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Tego wa¿nego aktu otwarcia nowej samodzielnej placówki oœwiatowej 

dokona³y w³adze oœwiatowe i dyrekcja Zak³adu Tworzyw Sztucznych Gamrat 

“ERG”. Kadra nauczycielska zwiêkszy³a siê do jedenastu osób. W szkole 

pracowali tak¿e lekarze, higienistka, woŸna, dwie sprz¹taczki. W roku 1990 

do³¹czy³o do kadry pedagogicznej kolejnych dziewiêciu nauczycieli. W tym te¿ 

roku zosta³ wprowadzony do nauczania jêzyk angielski jako przedmiot 

obowi¹zkowy oraz nowa skala ocen 1-6. W 1991 roku pierwszy raz mury naszej 

szko³y opuœci³a klasa ósma. Od grudnia 1992 roku w szkole dziêki pomys³om 

uczniów i przy pomocy Zak³adu Tworzyw Sztucznych “Gamrat” zaczê³a 

wychodziæ gazetka “Jedenastka”. Ma ona charakter informacyjno-rozrywkowy, 

zawiera informacje o bie¿¹cych wydarzeniach szko³y, wywiady z nauczycie-

lami i innymi ciekawymi ludŸmi, humor, krzy¿ówki, zachêca do brania udzia³u 

w konkursach i olimpiadach. Jest ona chêtnie czytana zarówno przez uczniów, 

jak i nauczycieli. Od roku szkolnego 1993/94 przydzielony zosta³ w naszej 

szkole etat zastêpcy dyrektora, stanowisko to objê³a Maria Hap. W roku 1998 na 

emeryturê odesz³a dyrektor Stanis³awa Kurek i jej zastêpca Maria Hap.

Od roku szkolnego 1998/99 dyrektorem szko³y w wyniku konkursu zosta³ 

Jerzy Gajda a zastêpc¹ Teresa Fortuna. 

Ods³oniêcie i poœwiêcenie tablicy pami¹tkowej
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31 maja 2001 roku odby³a siê w szkole uroczystoœæ nadania imienia Stefana 

Kardyna³a Wyszyñskiego, wielkiego syna Narodu Polskiego, którego ¿ycie       

i dzia³alnoœæ wywar³y ogromny wp³yw na polsk¹ historiê, kulturê, duchowoœæ     

i myœl spo³eczno-polityczn¹ XX wieku.

Tablica pami¹tkowa poœwiêcona Prymasowi Tysi¹clecia Stefanowi Kardyna³owi 

Wyszyñskiemu

Uroczystoœæ zaszczycili sw¹ obecnoœci¹: biskup Edward Bia³og³owski, 

burmistrz miasta Jas³a Andrzej Czernecki, marsza³ek Województwa 

Podkarpackiego Bogdan Rzoñca, przedstawiciele Powiatu i Miasta.

Dzia³alnoœæ dydaktyczno-wychowawcza

Dzieci s¹ bardzo ciekawe œwiata i nauczyciele pracuj¹cy w Szkole 

Podstawowej Nr 11 staraj¹ siê wzmacniaæ tê naturaln¹ u uczniów ciekawoœæ. 

St¹d wiêc mnogoœæ ró¿norodnych imprez, które organizuj¹ pedagodzy wraz       

z ró¿nymi organizacjami dzia³aj¹cymi na terenie szko³y. Pozwalaj¹ one 

uczniom poznaæ wiele ciekawych miejsc, ludzi, zajêæ, rozwijaæ zainteresowa-

nia czy w sposób po¿yteczny spêdzaæ czas.

¯ycie szko³y bardzo wzbogaca dzia³alnoœæ istniej¹cych w niej 
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organizacji. Stanowi¹ one integraln¹ czêœæ naszej szko³y. Skupiaj¹ one uczniów, 

którzy dzia³aj¹c w nich mog¹ rozwijaæ w³asne zainteresowania, a tak¿e 

wykonywaæ prace dla lokalnej spo³ecznoœci.

Prê¿n¹ dzia³alnoœci¹ wyró¿nia³ siê w szkole Zwi¹zek Harcerstwa 

Polskiego. Do g³ównych zadañ harcerek nale¿a³a miêdzy innymi: opieka nad 

¿o³nierskimi grobami i zabytkami znajduj¹cymi siê w pobli¿u szko³y. Bra³y 

udzia³ w ogólnoœwiatowej akcji “Sprz¹tanie œwiata”. Niebywa³¹ atrakcj¹ dla 

harcerek by³ Rajd Szlakami Miejsc Pamiêci Narodowej, gdzie wykaza³y siê one 

bogat¹ wiedz¹ z zakresu historii walk z okupantem na Ziemi Jasielskiej                

z czasów II wojny œwiatowej. Znakomicie orientowa³y siê w otoczeniu, pozna³y 

osobliwoœci swojej okolicy. Aby poszerzyæ swoj¹ wiedzê i umiejêtnoœci 

harcerskie, dziewczêta bra³y udzia³ w zajêciach Szko³y Ma³ej Kadry. 

Doskonali³y tam kunszt harcerski oraz ubiega³y siê o patent zastêpowego. 

Harcerki spotyka³y siê na zbiórkach dru¿yny, zdobywa³y sprawnoœci. 

Uczestniczy³y w dziele przekazywania Œwiat³a Betlejemskiego oraz we 

wszystkich imprezach organizowanych przez Komendê Hufca w Jaœle i odno-

si³y sukcesy. Nasze harcerki wykaza³y siê te¿ talentem aktorskim zdobywaj¹c 

wyró¿nienie w konkursie Ma³ych Form Artystycznych. Bra³y tak¿e udzia³         

w Olimpiadzie Sportowej. Z kolei zuchy, skupiaj¹ce dzieci z klas I - III, 

pomaga³y w przygotowywaniu ró¿nych imprez szkolnych.

Od 1987 roku istnieje w SP Nr 11 klub “Wiewiórka”. Zrzesza wszystkich 

uczniów klas I - III. Celem tej organizacji jest:

- propagowanie oœwiaty zdrowotnej poprzez filmy, plakaty, ulotki, prelekcje, 

pogadanki;

- kszta³towanie w³aœciwych nawyków higienicznych stanowi¹cych warunek 

ochrony  w³asnego zdrowia;

- pobudzanie uczniów do spêdzania wolnego czasu w sposób racjonalny;

Co roku uczniowie klas pierwszych bior¹ udzia³ w konkursie 

stomatologicznym “Start”, “Cel”, “Œnie¿nobia³y Uœmiech”. Wszyscy 

uczniowie klas I - III ogl¹daj¹ filmy na temat codziennej higieny i zapobiegania 

podstawowym chorobom. Chêtnie przygotowuj¹ gazetki, albumy, gry 

planszowe oraz bior¹ udzia³ w konkursach plastycznych. W ramach klubu 

opiekun wspólnie z uczniami przygotowuje teatrzyki: “Baba Jaga u dentysty”, 

“Zdrowym byæ” - dla rówieœników z klas m³odszych i przedszkolaków. Od 

2000 roku problematykê klubu poszerzono o tematykê autorskiego programu 

zdrowotnego. 
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Szczegó³owe treœci przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

1. Higiena osobista i otoczenia

2. Bezpieczeñstwo i pierwsza pomoc

3. ̄ ywnoœæ i ¿ywienie

4. Aktywnoœæ ruchowa w czasie pracy, wypoczynku i czasu wolnego

5. ̄ ycie bez na³ogów

Zajêcia odbywaj¹ siê w atmosferze akceptacji, wzajemnego zaufania, 

poczucia bezpieczeñstwa. Stosowane s¹ metody aktywne i zabawy, które 

pozytywnie wp³ywaj¹ na psychikê dziecka. Opiekunk¹ klubu by³a Anna 

Nocleg, a od 1994 roku funkcjê tê pe³ni Helena Maziarz.

Dzia³a równie¿ Szkolne Ko³o Polskiego Czerwonego Krzy¿a. Jego pracy 

w latach 2000-2002 towarzyszy³o has³o “Pomagamy potrzebuj¹cym - b¹dŸ       

z nami”. Praca ko³a polega na odwiedzaniu osób samotnych i starszych             

(4 osoby). Przeprowadzono zbiórki kwestorskie, za zebrane pieni¹dze kupiono 

drobne upominki i s³odycze. Cz³onkowie wraz z zarz¹dem w³asnorêcznie 

wykonali stroiki, kartki œwi¹teczne oraz kwiaty. Z okazji Œwi¹t Bo¿ego 

Narodzenia, Dnia Babci i Dziadka oraz Œwi¹t Wielkanocnych cz³onkowie 

Polskiego Czerwonego Krzy¿a odwiedzali te osoby, sk³adaj¹c ¿yczenia, 

wrêczaj¹c upominki i s³odycze. Spotykali siê z du¿¹ ¿yczliwoœci¹, wdziêczno-

œci¹ ze strony tych osób. Byli równie¿ czêstowani ciastkami i herbat¹ oraz 

zapraszani do dalszych odwiedzin. Prowadzili ciekawe rozmowy na temat ¿ycia 

szko³y. Opiekunem ko³a jest Maria Kardaœ. 

Szkolne Ko³o Oszczêdzania dzia³a w szkole od 1988 roku. Pocz¹tkowo 

skupia³o uczniów klas I - VIII, obecnie cz³onkami Szkolnej Kasy Oszczêdnoœci 

s¹ uczniowie klas I - VI. Opiekunem tej organizacji pocz¹tkowo by³a Maria 

Hap, obecnie funkcjê opiekuna pe³ni Izabela Skóra.

Celem organizacji jest:

- wdra¿anie dzieci do oszczêdnoœci

- samodzielne gromadzenie funduszy na wycieczki i inne formy wypoczynku

- kszta³towanie przekonania o mo¿liwoœci samodzielnego zdobywania pie-

niêdzy poprzez w³asne prace (zbiórka surowców wtórnych, organizowanie 

loterii fantowej, prowadzenie sklepiku)

Co roku uczniowie bior¹ udzia³ w Ogólnopolskim Konkursie 

Oszczêdzania organizowanym przez PKO Bank Polski pod has³em “Dziœ 

oszczêdzam w SKO  jutro w PKO”.

Organizuje siê równie¿ apele na temat oszczêdzania, w trakcie których 
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uczniowie otrzymuj¹ prezenty oraz nagrody ufundowane przez Powszechn¹ 

Kasê Oszczêdnoœci oraz zakupione za kwotê uzyskan¹ z oprocentowania 

oszczêdnoœci. Opiekun przygotowuje i aktualizuje gazetkê szkoln¹ w celu 

zachêcania uczniów do systematycznego oszczêdzania. Uczniowie nale¿¹cy do 

SKO bior¹ udzia³ w imprezach organizowanych przez PKO m.in. (rajd              

w Krempnej, spotkanie karnawa³owe w M³odzie¿owym Domu Kultury, 

konkurs plastyczny pt. “Z PKO do Nagano”, “Z PKO do Sydney”. Imprezy te 

pozytywnie wp³ywaj¹ na dzia³alnoœæ SKO w szko³ach.

Na terenie szko³y od roku 1993 dzia³a zespó³ instrumentalny, w sk³ad 

którego wchodzi 12 osób. Uczniowie graj¹ na dzwonkach, metalofonach, 

ksylofonie, keybordzie oraz instrumentach perkusyjnych. Repertuar tworz¹ 

znane melodie popularne oraz fragmenty muzyki powa¿nej. Zespó³                  

w swoim dorobku posiada nagrodê za zajêcie II miejsca w wojewódzkim 

przegl¹dzie zespo³ów instrumentalnych. Opiekunem zespo³u jest Renata 

Stêgowska.

Od piêciu lat czyli od 1997 roku istnieje w szkole Ognisko Misyjne. 

Gromadzi dzieci z klas III - VI. Opiekunem jest Ma³gorzata Szarek. Dzieci        

z Ogniska Misyjnego przygotowuj¹ nabo¿eñstwa ró¿añcowe i wielkopostne       

o tematyce misyjnej. Bior¹ udzia³ w spotkaniach z misjonarzami, którzy 

odwiedzaj¹ nasz¹ parafiê, wysy³aj¹ ¿yczenia œwi¹teczne do misjonarzy             

z ró¿nych stron œwiata. Na spotkaniach uczniowie czytaj¹ prasê misyjn¹, pisz¹ 

listy do misjonarzy. Co roku przygotowuj¹ akademiê z okazji Objawienia 

Pañskiego.

Podobnie, jak w innych szko³ach, tak i w SP Nr 11 dzia³a Samorz¹d 

Uczniowski. Wspó³pracuje on z dyrekcj¹ szko³y i gronem nauczycielskim. 

Uczniowie dzia³aj¹cy w samorz¹dzie prowadz¹ gazetkê szkoln¹ “Jedenastka”, 

zbieraj¹ materia³y na akademie szkolne, pomagaj¹ kole¿ankom i kolegom  

maj¹cym problemy w nauce, przygotowuj¹ wraz z nauczycielami Dzieñ Sportu, 

Dzieñ Dziecka i inne imprezy szkolne. 

W paŸdzierniku 2000 roku powsta³ w szkole Klub “Ekolog”. Cz³onkami 

klubu s¹ uczniowie klas V i VI, rozmawiaj¹ na temat zagro¿eñ dotycz¹cych 

œrodowiska naturalnego nie tylko w miejscu zamieszkania, ale równie¿ poza 

obrêbem naszej miejscowoœci. Cz³onkowie klubu rozszerzaj¹ swoj¹ dzia³alnoœæ 

pisz¹c miêdzy innymi o swojej dzia³alnoœci i problemach ich nurtuj¹cych do 

czasopism zajmuj¹cych siê problemami dotycz¹cymi ochrony œrodowiska    

(np. “Eko-œwiat”), wydaj¹ dwie gazetki “Stokrotka” i “Przyjaciele Ziemi”,        
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w których uœwiadamiaj¹ uczniów o zagro¿eniach ekologicznych, pisz¹ ciekawe 

artyku³y o zwierzêtach, roœlinach lub zjawiskach meteorologicznych. 

Przeprowadzaj¹ wywiady ze znanymi ludŸmi np. z burmistrzem Jas³a 

Andrzejem Czerneckim i Mari¹ Lignar, kierownikiem Wydzia³u Ochrony 

Œrodowiska. Opiekunem klubu “Ekolog” jest Teresa Fortuna.

Od 2000 roku dzia³a Szkolne Ko³o Teatralne. Bior¹ w nim udzia³ 

uczniowie od IV do VI klasy. Chêtnie uczestnicz¹ w zajêciach, które rozwijaj¹ 

ich zdolnoœci artystyczne (aktorskie, interpretacyjne, plastyczne), bawi¹ i ucz¹ 

rozumienia tekstu i rozszerzaj¹ zainteresowania humanistyczne. Ka¿dego roku 

uczestnicy prezentuj¹ przedstawienia na terenie szko³y i poza szko³¹ (np.           

w Jasielskim Domu Kultury). Sami wykonuj¹ kostiumy i dekoracje, aran¿uj¹ 

muzykê i aktywnie anga¿uj¹ siê w organizowanie przedstawieñ. W roku 

szkolnym 2000/2001 zosta³o zaprezentowane przedstawienie pt.: “Jak Wiosna 

Komara uratowa³a”, a w bie¿¹cym roku komediowe przedstawienie pt.: 

“Kopciuszek 2002”. Opiekunk¹ SKT jest Barbara Piech.

Przedstawienie teatralne Szkolnego Ko³a Teatralnego pt. “Kopciuszek 2002”

Ponadto uczniowie bior¹ czynny udzia³ w ¿yciu szko³y, organizowane s¹ 

rajdy rowerowe i piesze, pozwalaj¹ce poznaæ dzieciom swój region, je¿d¿¹      

na wycieczki szkolne, na przedstawienia teatralne, na koncerty muzyczne.          
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Nauczyciele organizuj¹ wiele wycieczek po okolicy aby uczniowie lepiej 

poznali swoje miasto. Celem tych wypraw s¹ budowle œwieckie i sakralne, 

cmentarze, jak równie¿ i Muzeum Regionalne w Jaœle. Uczniowie uczestnicz¹ 

w konkursach o Ziemi Jasielskiej, do których przygotowuje ich Danuta Pociask 

na zajêciach Ko³a Mi³oœników Jas³a i Regionu Jasielskiego. Dzia³a ono od    

roku 1999. 

Nauczyciele pracuj¹cy w szkole staraj¹ siê, by uczniowie wykorzystali 

szansê wszechstronnego rozwoju, by mogli znaleŸæ dla siebie takie zajêcie,        

w którym czuj¹ siê najlepiej.

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2000/2001

“Œwietlica - nasz drugi dom”

Znaczna czêœæ dzieci i m³odzie¿y nie uzyskuje odpowiedniego wsparcia 

ze strony rodziców i rówieœników, s¹ zdane na siebie. Dlatego wa¿ne jest, aby 

towarzyszyæ dzieciom w ich rozwoju, uczyæ nawi¹zywania dobrych kontaktów 

z rówieœnikami, pokazywaæ pozytywne sposoby rozwi¹zywania konfliktów, 

uczyæ samoakceptacji i wiary we w³asne si³y. Umiejêtnoœci te sprzyjaj¹ 

samodzielnemu pokonywaniu trudnoœci i radzeniu sobie w ciê¿kich sytuacjach.
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Miejscem na terenie szko³y, gdzie uczniowie mog¹ uzyskaæ pomoc 

wychowawcz¹, dydaktyczn¹, psychologiczn¹ i materialn¹, rozwijaæ swoje 

zainteresowania, uzdolnienia oraz ciekawie spêdziæ czas wolny jest œwietlica 

socjoterapeutyczna, która powsta³a w roku szkolnym 1998/99. G³ównym celem 

dzia³alnoœci œwietlicy jest poszukiwanie takich form oddzia³ywania na dzieci, 

które umo¿liwiaj¹ rozwój ich osobowoœci, a tak¿e u³atwiaj¹ im budowanie 

przyjacielskich relacji. Podstawowymi formami pracy s¹: zajêcia w kole, 

zajêcia teatralne, plastyczno-techniczne, gastronomiczne i socjoterapeutyczne. 

Kierownik œwietlicy Anna Madejczyk utrzymuje kontakt z Poradni¹ Pedago-

giczno-Psychologiczn¹ w Jaœle, a wspólnie z Halin¹ Dubiel, pracownikiem 

poradni prowadzi zajêcia socjoterapeutyczne z grup¹ uczniów klas V - VI. 

Zajêcia prowadzone metodami psychoaktywnymi poprzez zabawê i sytuacje 

zadaniowe, rozwijaj¹ umiejêtnoœci interpersonalne, dostarczaj¹ doœwiadczeñ 

umo¿liwiaj¹cych zmianê s¹dów o sobie i innych, ucz¹ nowych sposobów 

zachowania i daj¹ mo¿liwoœæ odreagowania emocjonalnego. W trakcie zajêæ 

przekazywane s¹ informacje odnoœnie problemów zwi¹zanych z alkoholem, 

narkotykami. Tradycj¹ œwietlicy sta³o siê coroczne przygotowywanie 

przedstawieñ teatralnych dla uczniów i rodziców oraz dzieci z pobliskiego 

przedszkola. 

Kierownik œwietlicy A. Madejczyk i wychowawca M. Olszówka z wychowankami
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Wychowawca œwietlicy Magdalena Olszówka prowadzi kó³ko plastyczne. Pod 

jej kierunkiem dzieci bior¹ udzia³ w miêdzyszkolnych i szkolnych konkursach 

plastycznych.

Dzieci z rodzin ubogich co roku wspierane s¹ materialnie. Otrzymuj¹ 

paczki ze s³odyczami, bezp³atnie wyje¿d¿aj¹ na basen, do kina, a w porze letniej 

organizowane s¹ ogniska z pieczon¹ kie³bas¹. W chwilach wolnych uczniowie 

korzystaj¹ z gier stolikowych, ogl¹daj¹ filmy i bajki na wideo, mog¹ 

porozmawiaæ  z wychowawcami o swoich radoœciach i k³opotach.

Sport, rekreacja

W roku szkolnym 1999/2000 zosta³ powo³any do dzia³alnoœci 

Miêdzyszkolny Klub Sportowy “Gamracik”. Celem klubu jest popularyzacja      

i rozwój pi³ki no¿nej oraz sta³e podnoszenie poziomu sportowego poprzez 

zabezpieczenie jego cz³onkom odpowiednich warunków do uprawniania 

sportu. Prezesem Klubu jest Tomasz Przyby³owicz, a trenerem Mariusz 

Maczuga. Opiekunowie klubu organizuj¹ ró¿nego rodzaju zawody i imprezy 

oraz uczestnicz¹ w krajowym systemie wspó³zawodnictwa sportowego i innych 

lokalnych zawodach sportowych, prowadz¹ sekcjê pi³ki no¿nej i nieustannie 

podnosz¹ poziom sportowy a tak¿e troszcz¹ siê o wysoki poziom moralny 

zawodników. Jest to organizacja, która zrzesza m³odych sportowców naszej 

szko³y. Odnosz¹ oni znacz¹ce sukcesy. I tak m³odzi adepci pi³ki no¿nej zdobyli 

m.in.: I miejsce w IX Halowym Turnieju Pi³ki No¿nej o Puchar Prezesa 

Okrêgowego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej w Kroœnie; I miejsce w I Turnieju o Puchar 

Dyrektora Szko³y Podstawowej Nr 4 w Jaœle; I miejsce w II Powiatowej 

Spartakiadzie Sportowej; II miejsce w II Rundzie Turnieju “Liga Pi³karska Coca 

Cola Cup”; II miejsce w V Halowym Turnieju Pi³ki No¿nej o Puchar Burmistrza 

Miasta Jas³a. W Ogólnopolskim Turnieju Pi³ki No¿nej im. Marka Wielgusa 

uczniowie naszej szko³y zajêli I miejsce w finale okrêgu i tym samym 

zakwalifikowali siê do pó³fina³u Mistrzostw Polski.

W szkole prowadzone s¹ zajêcia rekreacyjno-sportowe dla uczniów klas 

IV - VI. G³ównym celem tych zajêæ jest upowszechnianie sportu wœród dzieci, 

w³¹czenie do czynnej rekreacji, rozwijanie sprawnoœci fizycznej i aktywnoœci 

sportowej. Prowadz¹ca zajêcia Sylwia Staniszewska-Kozio³ przygotowuje 

uczniów do organizowania i prowadzenia wszelkich form zawodów 

sportowych w ci¹gu roku szkolnego, podczas ferii zimowych i wakacji. 
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Prezes “Gamracika” T. Przyby³owicz, trener M. Maczuga, wiceprezes M. Myœliwiec z 

dru¿yn¹

Ponadto prowadzone s¹ æwiczenia doskonal¹ce technikê gier 

zespo³owych, g³ównie pi³ki no¿nej, siatkówki i koszykówki. Organizowane s¹ 

pogadanki na temat zawodów sportowych, roli i postawy zawodników, a tak¿e 

kibiców. Na zajêciach tych dzieci s³abo rozwiniête ruchowo mog¹ podnosiæ 

swoje umiejêtnoœci. W ramach zajêæ przygotowano dziewczêta z klas IV - VI do 

udzia³u w Halowym Turnieju Pi³ki No¿nej Dziewcz¹t zorganizowanym przez 

MOSiR Jas³o i Urz¹d Miasta Jas³a. Dziewczêta w trzynastoosobowym sk³adzie 

zajê³y IV miejsce.

Ze wzglêdu na du¿¹ liczbê dzieci z wadami postawy prowadzone s¹ 

zajêcia korekcyjno-kompensacyjne. Uczêszczaj¹ na nie uczniowie z klas I - III. 

Zajêcia te maj¹ na celu skorygowanie istniej¹cych zaburzeñ postawy                 

i niedopuszczanie do powstawania wad postawy cia³a, wyrobienie u dzieci 

nawyku prawid³owej postawy cia³a we wszystkich sytuacjach i czynnoœciach 

dnia codziennego.

Olimpiady, konkursy

Uczniowie szko³y uczestnicz¹ w licznych konkursach przedmiotowych    
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i turniejach szkolnych osi¹gaj¹c znaczne sukcesy, czego dowodem s¹ dyplomy, 

nagrody rzeczowe. Wielokrotnie byli zwyciêzcami konkursów plastycznych, 

literackich, matematycznych, historycznych, ekologicznych, sportowych. 

Osi¹gniêcia uczniów w konkursach przedmiotowych:

Jêzyk polski

Joanna D¹browska - laureatka etapu wojewódzkiego 1997 rok

Ma³gorzata Papciak - uczestnik etapu wojewódzkiego 1998 rok

Justyna Michalska, Agnieszka Gajda, Katarzyna Borz¹dek - laureatki etapu 

rejonowego 1998 rok

Mariola Skocz, Sylwia Piêta - wyró¿nienie w konkursie recytatorskim 

“Spotkanie z twórczoœci¹ M. Konopnickiej” 1997 rok

Justyna Owsiak - II miejsce w konkursie recytatorskim “Spotkanie z twór-

czoœci¹ M. Konopnickiej” oraz wyró¿nienie na etapie rejonowym 1999 rok

Historia

Joanna D¹browska - uczestniczka etapu rejonowego 1997 rok

Monika Marsza³ek, Krzysztof Kulig, Mateusz Olbrot - uczestnicy fina³ów    

2000 rok w Konkursie Wiedzy Samorz¹dowej “10 lat samorz¹du”

Matematyka

W konkursie “Kangur” Dawid D³uski otrzyma³ stypendium roczne 1994 rok

Dominik Dziok, Bart³omiej Leœniak, S³awomir Su³kowski - I miejsce w turnieju 

wiedzy matematycznej w rejonie jasielskim 1995 rok

Dominik Dziok, Bart³omiej Leœniak - uczestnicy etapu wojewódzkiego            

w konkursie matematycznym 1995/96 rok

Chemia

Rafa³ Myœliwiec - laureat konkursu wojewódzkiego 1999 rok

Uczniowie naszej szko³y za swoje osi¹gniêcia w konkursach, turniejach 

oraz za wysok¹ œredni¹ ocen (powy¿ej bardzo dobry), otrzymali wyró¿nienia      

i nagrody z r¹k Burmistrza Miasta Jas³a. Nale¿¹ do nich:  

Joanna D¹browska 1995/96 rok

Ma³gorzata Papciak 1996/97 rok

Katarzyna Tyrcha 1997/98 rok

Rafa³ Myœliwiec 1998/99 rok

Krzysztof Kulig 1999/00 rok

Magdalena Byœ 2000/01 rok
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Tradycje

Szko³a Podstawowa Nr 11 nosi imiê patrona Stefana Kardyna³a 

Wyszyñskiego i w swojej praktyce nauczania nawi¹zuje siê do jego ¿ycia             

i dzia³alnoœci, stara siê te tradycje pielêgnowaæ. ¯yjemy w nowoczesnym 

œwiecie, jednak wiele rzeczy, które robimy wynika z tradycji. Od pocz¹tku 

istnienia szko³y kultywowane by³y zwyczaje, które na sta³e zapisa³y siê              

w kalendarzu imprez szkolnych. I tak na przyk³ad w paŸdzierniku ka¿dego roku 

szkolnego odbywa siê pasowanie uczniów klas pierwszych na cz³onków 

spo³ecznoœci szkolnej. 

Pasowanie uczniów klas pierwszych przez dyrektora Jerzego Gajdê

W uroczystoœci tej bior¹ udzia³: dyrektor szko³y, ksi¹dz katecheta, uczniowie       

i rodzice.

Natomiast w lutym odbywa siê uroczyste pasowanie uczniów klas 

pierwszych na czytelników, które jest du¿ym prze¿yciem dla dzieci.

Od wielu lat obchodzimy w szkole Dzieñ Ziemi oraz bierzemy udzia³         

w akcji “Sprz¹tanie Œwiata”. Wspomagaj¹ one miêdzynarodow¹ dzia³alnoœæ na 

rzecz œrodowiska naturalnego oraz integruj¹ lokaln¹ spo³ecznoœæ w walce           

o czyste i zdrowe otoczenie.
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Innymi formami pielêgnowania tradycji szkolnych jest wspólny op³atek     

i dzielenie siê jajkiem wielkanocnym. Uczniowie spotykaj¹ siê te¿ na zabawach 

andrzejkowych i choinkowych, a dzieci z klas I - III uroczyœcie obchodz¹ Dzieñ 

Matki, Dzieñ Babci oraz topi¹ Marzannê w pierwszym dniu wiosny. Poza tym 

Samorz¹d Uczniowski opiekuje siê pomnikiem ku czci ofiar II wojny 

œwiatowej, który jest usytuowany w pobli¿u szko³y.

Corocznie odbywaj¹ siê uroczyste akademie okolicznoœciowe: z okazji 

Dnia Nauczyciela, 3-go Maja, 11-go Listopada, jase³ka.

W bie¿¹cym roku szkolnym 2001/2002 po raz pierwszy szko³a 

obchodzi³a swoje œwiêto. Przypad³o ono w pierwsz¹ rocznicê nadania szkole 

imienia Stefana Kardyna³a Wyszyñskiego. 

Kadra pedagogiczna:

Jerzy Gajda dyrektor

Teresa Fortuna wicedyrektor

El¿bieta Adamik-Szot Barbara Piech

Irena Hendzel-Wojtanowska Danuta Pociask

Maria Kardaœ W³adys³awa Potoczny

Maria Karpiñska Dorota Przyby³owicz

Janina Kapera Izabela Skóra

Barbara Maczuga Sylwia Staniszewska-Kozio³

Mariusz Maczuga Beata Stefanik

Anna Madejczyk Renata Stêgowska

Helena Maziarz Ma³gorzata Szarek

Anna Nocleg Jacek Œli¿

Magdalena Olszówka Dorota Zduñ

Opracowa³a:  Sylwia Staniszewska-Kozio³

Danuta Pociask
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RECENZJA

asielska regionalistyka wzbogaci³a siê pod koniec 2002 roku o Jkolejn¹, cenn¹ publikacjê ksi¹¿kow¹ poœwiêcon¹ wszystkim szko³om 

podstawowym  istniej¹cym i dzia³aj¹cym w mieœcie od dziesi¹tków, a nawet w 

wielu przypadkach od kilkuset lat.

Wydana publikacja jest - jak wynika to z jej wstêpu i treœci rezultatem 

poszukiwañ z ró¿nych Ÿróde³, dostêpnych opracowañ i materia³ów nauczycieli   

i uczniów wszystkich jasielskich szkó³ podstawowych, objêtych niniejszym 

wydawnictwem.

Interesuj¹ce nas wydawnictwo, poœwiêcone jasielskim szko³om 

podstawowym jest tym godniejsze podkreœlenia, ¿e stanowi ono pierwsz¹ próbê 

ca³oœciowego i porównawczego ujêcia genezy, losów nauczycieli, ró¿noro-

dnych osi¹gniêæ tak du¿ej iloœci szkó³ w jednym mieœcie. Godne podkreœlenia 

jest tak¿e to, ¿e do opracowania tego wydawnictwa w³¹czyli siê aktywnie 

uczniowie, wnosz¹c przy pomocy i pod kierunkiem nauczycieli znacz¹cy wk³ad 

w ostateczny kszta³t i charakter opracowanej ksi¹¿ki.

Wydana zbiorowa monografia jasielskich szkó³ podstawowych              

nie jest opracowaniem nazbyt jednolitym, co w g³ównej mierze wynika                    

z ró¿norodnoœci dostêpnych materia³ów Ÿród³owych, odmiennych stylów 

opracowania tekstów przez poszczególne zespo³y nauczycielsko-uczniowskie, 

z odmiennych akcentów dotycz¹cych ró¿nych w¹tków treœciowych w odnie-

sieniu do poszczególnych szkó³ itp.

I choæ z pewnoœci¹ przyjêto podobne zasady, formy oraz wielkoœci 

tekstów i iloœci materia³ów ikonograficznych, to jednak nie uda³o siê unikn¹æ a¿ 

nadto widocznej w wielu przypadkach dysproporcji miêdzy poszczególnymi 

tekstami.

Maj¹c na uwadze to, co ju¿ zosta³o wy¿ej powiedziane odnoœnie 

opisywanego materia³u treœciowego, wielkoœci zespo³ów opracowuj¹cych 

monografie szkó³ - by³ nie do unikniêcia w takich przypadkach subiektywizm 

autorów tekstów - jednak nale¿y wyraziæ uznanie tym wszystkim, którzy tê 

inicjatywê podjêli i ni¹ w sposób skuteczny zainteresowali nauczycieli, 

uczniów i wiele innych osób, bez udzia³u których tego rodzaju opracowanie 

by³oby niemo¿liwe.
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Szczególn¹ rolê i najwiêcej zas³ug w tym wzglêdzie nale¿y przypisaæ 

prezesowi Stowarzyszenia Mi³oœników Jas³a i Regionu Jasielskiego Felicji 

Ja³osiñskiej, niestrudzonej i oddanej bez reszty inspiratorce i realizatorce 

licznych regionalnych przedsiêwziêæ, dokumentuj¹cych i s³awi¹cych piêkno     

i osi¹gniêcia Jas³a i Ziemi Jasielskiej. U podstaw ca³ej dzia³alnoœci regio-

nalistycznej Felicji Ja³osiñskiej i jej zastêpcy Wies³awa Hapa le¿y g³êbokie 

przekonanie o potrzebie, a nawet koniecznoœci poszukiwania, utrwalania                  

i przekazywania miejscowemu spo³eczeñstwu, a przede wszystkim m³odemu 

pokoleniu wszelkich zabytków i ró¿nych osi¹gniêæ jasielskiej “ma³ej 

ojczyzny”. Chodzi wiêc w tej piêknej dzia³alnoœci o to, aby “ocaliæ od 

zapomnienia” wszelkie osi¹gniêcia  przesz³oœci i teraŸniejszoœci i stworzyæ 

dobre podstawy ich kontynuacji w sposób trwa³y i ci¹g³y.

Dotychczasowa dzia³alnoœæ jasielskich regionalistów pozwala ¿ywiæ 

nadziejê, a nawet mieæ pewnoœæ, ¿e do poprzednich mi³oœników Jas³a i Ziemi 

Jasielskiej do³¹cz¹ nowe ich zastêpy, by z jeszcze wiêksz¹ energi¹ kontynuowaæ 

dzie³o swoich prekursorów.

Warto przy tej szczególnej okazji zauwa¿yæ i podkreœliæ ten znamienny 

fakt, ¿e prezes Felicja Ja³osiñska, choæ urodzeniem nie jest zwi¹zana z Jas³em, 

to jednak w ci¹gu ponad 40 lat pobytu w tym mieœcie z¿y³a siê z nim tak g³êboko 

i uczuciowo, ¿e traktuje go “jak swoje”, znaj¹c dok³adnie jego historiê, 

wszystkie jego problemy i poœwiêcaj¹c mu ogromnie du¿o czasu, energii                

i bezgranicznego oddania.

Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e mimo pewnych niedoci¹gniêæ i zastrze¿eñ, 

dotycz¹cych zakresu treœci, form ujêcia jêzykowo-stylistycznego i objêtoœcio-

wego, wydawnictwo to wype³ni dobrze i z po¿ytkiem swoje przeznaczenie.

Zbigniew Budziak
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