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WSTÊP

zanowni Czytelnicy przekazujemy do Waszych r¹k kolejn¹ pozycjê Swydawnicz¹ Stowarzyszenia Mi³oœników Jas³a i Regionu Jasielskiego 

pod tytu³em “J a s i e l s k i e  g i m n a z j a  i  s z k o ³ y  p o n a d g i m n a z j a l n e” 

poœwiêcon¹ czternastu jasielskim szko³om stopnia ponadpodstawowego tj. 

gimnazjom i szko³om ponadgimnazjalnym.

W 2002 roku Stowarzyszenie nasze wyda³o publikacjê poœwiêcon¹ 

szkolnictwu podstawowemu dzia³aj¹cemu na terenie miasta Jas³a pt. 

“Jasielskie szko³y podstawowe”.

Materia³em wyjœciowym do opracowania zarysu monografii jasielskich 

szkó³ by³y albumy pt. “Moja szko³a” zawieraj¹ce opis historyczny poparty 

zdjêciami, pocztówkami i dokumentami archiwalnymi. Albumy te zosta³y 

opracowane przez m³odzie¿ pod kierunkiem nauczycieli - opiekunów w ramach 

uczestnictwa w organizowanym przez nas “X Jubileuszowym Turnieju Wiedzy    

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

Obecna edycja pt. “Jasielskie gimnazja i szko³y ponadgimnazjalne” 

stanowi dalsz¹ kontynuacjê tematu poœwiêconego bogatej i wieloletniej historii 

jasielskiego szkolnictwa. Jest ona te¿ cenn¹ publikacj¹ poszerzaj¹c¹ wiedzê          

o genezie powstania tych szkó³, pocz¹tkach ich dzia³alnoœci w ró¿nych okresach 

dziejowych, dorobku, problemach oraz roli jak¹ odegra³y w miejscowym 

œrodowisku.

Wa¿nym aspektem i zarazem zalet¹ jest fakt, ¿e historia poszczególnych 

szkó³ zosta³a opracowana przez m³odzie¿ i nauczycieli tych placówek. Du¿a 

iloœæ autorów jest przyczyn¹ odmiennych styków opracowanych tekstów, st¹d 

monografia zbiorowa nie jest jednolita, co w g³ównej mierze wynika z ró¿no-

rodnoœci dostêpnych materia³ów Ÿród³owych i ró¿nych w¹tków treœciowych         

w odniesieniu do poszczególnych szkó³.

W opracowaniu tym nie by³o rzecz¹ ³atw¹ uj¹æ pe³ne dane dotycz¹ce 

powstania szkó³, ich rozwoju, stanu liczbowego uczniów, zmian personalnych 

kadry nauczycielskiej, zasobów pomocy naukowych i dokumentacji archi-

walnej. Du¿y wp³yw na prawid³owe uœciœlenie danych historycznych mia³ okres 

zaborów i dwóch wojen œwiatowych, gdzie zosta³y dokonane ogromne 

zniszczenia zasobów materialnych oraz archiwalnych.
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Mury jasielskich szkó³ opuœci³o wielu s³awnych Polaków, wybitnych 

synów Ziemi Jasielskiej, jak Rudolf Weigl, Hugo Steinhaus, Stanis³aw Proñ, 

Stanis³aw Paw³owski, Stanis³aw Kadyi, W³adys³aw Mendys i innych.

Mam nadziejê, ¿e to monograficzne opracowanie, bêdzie cennym 

ogniwem w ³añcuchu jasielskich wydawnictw regionalnych zawieraj¹cym 

bogaty materia³ oparty na Ÿród³ach archiwalnych, które tworzy dokumentacja 

szkó³, kroniki, zdjêcia i pocztówki. Wydawnictwo to jest adresowane do szerokiej 

rzeszy czytelników, absolwentów tych szkó³ i m³odzie¿y.

Do nauczycieli i uczniów bior¹cych udzia³ w opracowaniu tej ksi¹¿ki 

kierujê w imieniu Stowarzyszenia s³owa g³êbokiego szacunku i szczerego 

podziêkowania za to, ¿e ocalili od zapomnienia historiê swojej szko³y.

Niech ta pozycja wydawnicza bêdzie swoistym ho³dem dla pokoleñ 

nauczycieli, którzy wychowali rzesze wykszta³conych ludzi i oddanych Polsce      

i naszemu miastu patriotów.

Jako inicjator wydania tych publikacji o jasielskich szko³ach w bardzo 

osobisty i emocjonalny sposób zaanga¿owa³am siê w przygotowanie Turnieju 

oraz opracowanie i wydanie tych monografii.

Pragnê w ten sposób sp³aciæ d³ug wdziêcznoœci wszystkim nauczycielom, 

gdy¿ moi synowie - Robert i Dariusz koñczyli w tym piêknym mieœcie - Jaœle 

szko³ê podstawow¹ i œredni¹.

Felicja Ja³osiñska
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SÁPERE AUDE - Horacy
(Odwa¿ siê byæ m¹drym)

Historia szko³y

imnazjum Nr 1 w Jaœle zosta³o za³o¿one przez Radê Miejsk¹ Jas³a Guchwa³¹ Nr VII/84/99 z dnia 11 marca 1999 roku.

Akt za³o¿ycielski wrêczono 1 wrzeœnia 1999 roku Kazimierzowi Mikrutowi, 

pierwszemu dyrektorowi Gimnazjum Nr 1 w Jaœle.

Akt  za³o¿ycielski
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Nowa szko³a powsta³a na bazie postawionej w stan likwidacji Szko³y 

Podstawowej Nr 3. Organem prowadz¹cym Gimnazjum Nr 1 jest Gmina  

Miejska w Jaœle, zaœ nadzór pedagogiczny sprawuje Podkarpacki Kurator 

Oœwiaty w Rzeszowie.

W roku szkolnym 1999/2000 w trzynastu oddzia³ach klas pierwszych 

uczy³o siê 357 uczniów. W kolejnym roku nauki utworzono dwanaœcie nowych 

oddzia³ów. Rok 2001/2002 przyniós³ nastêpne dwanaœcie oddzia³ów klas 

pierwszych, co da³o liczbê 1040 uczniów w ca³ej szkole. W czerwcu 2001 roku 

Gimnazjum ukoñczyli pierwsi absolwenci.

Wszelkie podejmowane formy pracy szko³y maj¹ na celu podnoszenie 

efektów kszta³cenia. Wyniki egzaminów gimnazjalnych z 2002 i 2003 roku 

satysfakcjonuj¹ ca³e œrodowisko edukacyjne szko³y. M³odzie¿ uzyska³a œredni 

wynik znacznie wy¿szy ni¿ œredni wynik w gminie, powiecie i województwie. 

Wyniki egzaminów uplasowa³y nasze gimnazjum na poziomie wysokim.

Obecnie, w 2004 roku do Gimnazjum uczêszcza 1098 uczniów. W tym te¿ 

roku mury naszej szko³y opuœci ju¿ trzeci rocznik absolwentów.

Baza szko³y

Obiekty Gimnazjum Nr 1 to budynek szkolny z dobrze wyposa¿onymi 

pracowniami przedmiotowymi oraz niepe³nowymiarowa sala gimnastyczna. 

Do dyspozycji m³odzie¿y s¹ tak¿e  trzy boiska sportowe. W szkole utworzono 

piêæ sal do nauki jêzyków obcych, dwie sale komputerowe z dostêpem do 

Internetu oraz salê audiowizualn¹ wyposa¿on¹ w centralny komputer                         

i projektor multimedialny. 

M³odzie¿ mo¿e korzystaæ z bogatego ksiêgozbioru biblioteki (10 000 

woluminów) i czytelni. Zbiory biblioteczne s¹ w trakcie komputeryzacji. 

Szko³a posiada gabinet stomatologiczny, gabinet medycyny szkolnej, gabinet 

psychologa, pedagoga, logopedy, œwietlicê socjoterapeutyczn¹, Klub 

M³odzie¿owy oraz sto³ówkê. W wyremontowanej kot³owni, po zakupieniu 

odpowiedniego sprzêtu powsta³a si³ownia i sala tenisa sto³owego.

W ci¹gu piêciu lat istnienia Gimnazjum Nr 1 odmalowano sale lekcyjne      

i korytarze, odnowiono ³azienki, salê gimnastyczn¹, œwietlicê ze sto³ówk¹          

i szatniê. Sukcesywnie przeprowadza siê wymianê stolarki okiennej                        

i drzwiowej. Dziêki tym zabiegom szko³a staje siê estetyczna i przytulna.
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Si³ownia

Budynek szkolny, licz¹cy 50 lat wymaga sta³ych nak³adów finansowych 

na remonty i modernizacjê. W najbli¿szym czasie czeka go wymiana dachu         

i wiêŸby dachowej. Pilna jest te¿ budowa pe³nowymiarowej sali gimnastycznej 

przy naszym gimnazjum, która pozwoli w pe³ni realizowaæ stale zwiêkszaj¹ce 

siê zadania szko³y w zakresie wychowania fizycznego m³odzie¿y.

Dokumenty, w oparciu o które pracuje szko³a

Szczegó³owe zasady funkcjonowania szko³y ujête zosta³y w Statucie 

opracowanym w 1999 roku i  zaktualizowanym w 2001 roku. Na pocz¹tku 

ka¿dego roku szkolnego opracowywany zostaje szczegó³owy plan pracy szko³y, 

nad którego realizacj¹ czuwa dyrekcja. Praca nauczycieli opiera siê o Program 

Wychowawczy Szko³y, Szkolny Zestaw Programów oraz Wewn¹trzszkolny 

System Oceniania. Wdra¿amy równie¿ programy autorskie opracowane przez 

nauczycieli matematyki, biologii, geografii, fizyki i wiedzy o spo³eczeñstwie, 

program edukacyjny z zakresu racjonalnego ¿ywienia nastolatków “Wiem co 

jem i dlaczego” oraz program edukacyjno - sportowy “Atlas”. W celu 

zapobiegania uzale¿nieniom i przestêpczoœci realizujemy programy 
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profilaktyczne: Szkolny Program Profilaktyki, program œrodowiskowy “Jestem 

przeciw” oraz opracowany wspólnie z policj¹ program “Bezpieczne 

gimnazjum”.

Dzia³alnoœæ dydaktyczno - wychowawcza i opiekuñcza

Gimnazjum Nr 1 jest szko³¹, która:

·  gwarantuje wszechstronny rozwój ucznia

·  promuje dobre wzorce wychowania

·  oferuje wysoki poziom nauczania

·  wspiera ucznia w rozwi¹zywaniu problemów

·  zapewnia bezpieczeñstwo, tolerancjê i jest przyjazna dla ucznia.

Nad w³aœciwym wype³nianiem zadañ szko³y czuwa dyrekcja oraz 

Komisje: Humanistyczna, Jêzyków Obcych, Przedmiotów Œcis³ych, 

Przyrodnicza , Sportu i Rekreacji. 

Podstawowym jêzykiem obcym nauczanym w gimnazjum jest jêzyk 

angielski, a do wyboru jêzyk niemiecki lub francuski. 

Gimnazjum Nr 1 w Jaœle corocznie organizuje konkursy o zasiêgu 

powiatowym: Miêdzygimnazjalny Konkurs Matematyczny, Miêdzygimna-

zjalny Konkurs Ekologiczny, Miêdzygimnazjalny Konkurs Ortograficzny, 

Jasielski Konkurs Matematyczny im. H. Steinhausa dla uczniów szkó³ 

podstawowych oraz konkursy szkolne ze wszystkich przedmiotów nauczania. 

W szkole stwarza siê dla m³odzie¿y warunki do rozwoju samorz¹dnoœci, 

przygotowuje do uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym poprzez udzia³ i pracê w:

-  Samorz¹dzie Uczniowskim

-  Szkolnym Kole PCK

-  Klubie Europejskim

-  Klubie M³odego Ekologa

-  Kole Misyjnym

Samorz¹d Uczniowski organizuje w szkole imprezy kulturalno - 

rozrywkowe, reprezentuje szko³ê w uroczystoœciach pañstwowych, aktywnie 

w³¹cza siê w akcje charytatywne. Wspó³pracuje z fundacjami m.in. “Nasz 

Dom” - Góra Grosza pod patronatem MENiS, “Wszystko dla dzieci”, “Serce - 

na pomoc chorym i potrzebuj¹cym dzieciom”, “Pomoc dzieciom 

pokrzywdzonym przez los” oraz z fundacj¹ “Przyjació³ dzieci z chorob¹ 
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nowotworow¹ - Wyspy Szczêœliwe”.

Aktywnie dzia³a Szkolne Ko³o PCK promuj¹c “zdrowy styl ¿ycia”, 

prowadz¹c zbiórki charytatywne, kwesty uliczne oraz szkolenia z zakresu 

udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ko³o PCK przy Gimnazjum     

Nr 1 od dwóch lat wspó³organizuje miejskie obchody “Tygodnia PCK”. Dziêki 

pracy spo³ecznej m³odzie¿ staje siê lepsza, chêtnie pomaga innym, jest wra¿liwa 

na z³o i krzywdê bliŸnich.

Zadaniem Klubu Europejskiego jest przygotowanie m³odzie¿y do 

cz³onkostwa w Unii Europejskiej. Poprzez organizowanie konkursów “Znam 

kraje UE” uczniowie poznaj¹ obyczaje, tradycjê, kulturê, geografiê pañstw 

unijnych. Gimnazjum Nr 1 realizuje Ogólnopolski Program Urzêdu Komitetu 

Integracji Europejskiej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod 

nazw¹ “Moja szko³a w UE”.

Szerokie akcje na temat ochrony œrodowiska naturalnego prowadz¹ 

cz³onkowie Klubu M³odego Ekologa. Realizuj¹ program “Wdra¿anie zasad 

racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi” prowadz¹c kampaniê 

promocyjn¹ i edukacyjn¹ dla mieszkañców Jas³a. Rozwijaniu i pog³êbianiu 

zainteresowañ m³odzie¿y s³u¿¹ dzia³aj¹ce w szkole kó³ka przedmiotowe            

z jêzyka polskiego, angielskiego, niemieckiego, francuskiego, z matematyki, 

fizyki, chemii, geografii, biologii, informatyki i plastyki, a tak¿e kó³ko 

taneczne, fotograficzne, teatralno - recytatorskie, hafciarskie, dziennikarskie, 

Ko³o Mi³oœników Jas³a i Regionu Jasielskiego oraz zespó³ wokalny.

 W listopadzie 2003 roku powsta³a w naszym Gimnazjum dru¿yna 

harcerska. Rozpoczê³a ona pracê na bazie programu ZHP pod nazw¹ “Barwy 

przysz³oœci”.

W szkole ukazuj¹ siê gazetki, które redaguj¹ zespo³y uczniowskie, 

poruszaj¹ ró¿norodn¹ tematykê i ciesz¹ siê du¿¹ popularnoœci¹ wœród 

gimnazjalistów.

Zainteresowania sportowe uczniowie mog¹ rozwijaæ uczêszczaj¹c do 

klas sportowych o profilu wiod¹cym: pi³ka no¿na, siatkówka i p³ywanie a tak¿e 

bior¹c udzia³ w zajêciach pozalekcyjnych. W ramach Szkolnego Klubu 

Sportowego dzia³aj¹ sekcje: siatkówki, koszykówki, pi³ki no¿nej, tenisa 

sto³owego, p³ywania oraz kó³ko szachowe. Od dwóch lat uczniowie klas 

pierwszych realizuj¹ zajêcia wychowania fizycznego na krytej p³ywalni. 

Gimnazjum Nr 1 by³o organizatorem Gimnazjady szachowej na szczeblu 

okrêgowym i wojewódzkim.
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M³odzie¿ z trudnoœciami w nauce, b¹dŸ dysfunkcjami rozwojowymi 

otoczona jest szczególna opiek¹. Organizuje siê dla niej zajêcia wyrównawcze, 

samopomoc kole¿eñsk¹ i nauczanie indywidualne. Uczniowie zawsze mog¹ 

liczyæ na fachow¹ opiekê psychologa, pedagoga, logopedy i pedagogów             

z Klubu M³odzie¿owego i œwietlicy socjoterapeutycznej.

Szko³a niezmiernie ceni sobie wspó³pracê z rodzicami, którzy maj¹ 

wp³yw na ¿ycie szko³y i tworzenie programów wychowawczych klas.

Wybitni uczniowie i absolwenci Gimnazjum Nr 1

Uczniowie Gimnazjum Nr 1 w Jaœle mog¹ poszczyciæ siê wieloma 

sukcesami w konkursach przedmiotowych na szczeblu powiatowym, 

wojewódzkim jak i ogólnopolskim. Nie sposób wymieniæ wszystkich 

osi¹gniêæ, gdy¿ jest ich bardzo du¿o - zasygnalizowaæ nale¿y te najwa¿niejsze. 

Du¿e sukcesy m³odzie¿ odnosi w ogólnopolskich konkursach 

humanistycznych, matematycznych i jêzykowych typu “Alfik”, “Mat”, 

“Kangur”, “Omnibus”, zajmuj¹c czo³owe miejsca w województwie a tak¿e 

pierwsze miejsca w kraju (M. Lisowska, K. Gancarska). W latach 2002 - 2003 

oko³o 80 uczniów uplasowa³o siê w konkursach wojewódzkich w pierwszej 

“dwudziestce”. W konkursach matematycznych organizowanych przez 

Gimnazjum Nr 1, I i II LO oraz Zespó³ Szkó³ Nr4 (Ekonomik) corocznie 

laureatami zostaj¹ uczniowie naszej szko³y. Jesteœmy dumni, ¿e nasza m³odzie¿ 

startuje z powodzeniem we wszystkich konkursach, jakie organizowane s¹       

w œrodowisku lokalnym.

Oto najwybitniejsi uczniowie Gimnazjum Nr 1: 

D. Sierakowska, J. Ziêba, F. Zo³a, T. Machowski, P. Libuszowski, D. Gotfryd,          

R. Zajdel, K. Wawro, M. Lisowska, S. Setlak, P. Szudy, J. Siemi¹czko,                   

S. Gawlak, M. Majka, D. Poniatowski, M. Gaw³owska, M. So³tys, M. Piêkoœ,       

K. Macios, M. Têcza, £. R¹czka, A. Klatka, I. Szostak, K. Kaleta, A. Armatys, 

M. Gazda, K. Wyderka, A. Kwiatek, K. Porêbska, K. Skrzyszowski,                 

M. Chrz¹szcz, P. Ziomek, M. Knapik, M. Pó³ch³opek, A. Kaczmarska,              

T. Garbarz, J. Waœko.
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Dyrektor Kazimierz Mikrut wrêcza nagrody najlepszym uczniom

Jesteœmy przekonani, ¿e do grona wybitnych uczniów bêdziemy mogli 

dopisaæ ju¿ nied³ugo kolejnych laureatów konkursów przedmiotowych, 

organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oœwiaty. Na etapie 

okrêgowym mieliœmy ich piêædziesiêciu. Do wojewódzkich zakwalifikowa³o 

siê natomiast czternastu.

Du¿e sukcesy osi¹gaj¹ nasi uczniowie w sporcie, o czym niech œwiadcz¹ 

podane przyk³ady:

-  VI miejsce w Mistrzostwach Polski Gimnazjów w szachach - Sopot 2001

-  Mistrzostwo Polski M³odziczek w pi³ce siatkowej - £añcut 2001

-  I miejsce w Finale Województwa w pi³ce siatkowej 

    - Gimnazjada - £añcut 2002

-  Br¹zowy medal na Mistrzostwach Polski w pi³ce siatkowej - I³awa 2002

-  VIII miejsce w Mistrzostwach Polski w p³ywaniu

-  II miejsce w województwie w stylu klasycznym - E. Berkowicz

-  III miejsce w Wojewódzkich Zawodach w pi³ce siatkowej dziewcz¹t

    i ch³opców 2003

-  I miejsce dru¿ynowo w Wojewódzkiej Gimnazjadzie Szachowej 2003.

W rankingu osi¹gniêæ sportowych szkó³ gimnazjalnych województwa 

podkarpackiego nasza szko³a zajê³a wysokie VII miejsce.
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 Tradycje szko³y

Od pocz¹tku istnienia szko³y pielêgnowane by³y zwyczaje i tradycje, 

które na sta³e wesz³y do kalendarza imprez:

-  Uroczystoœæ Pasowania na Gimnazjalistê

-  Dzieñ Europejski (fina³ szkolnego konkursu “Znam kraje Unii Europejskiej”)

-  Dzieñ Sportu

-  Tradycyjne Andrzejki

-  Œw. Miko³aj

-  Pó³metek dla uczniów klas drugich

-  Szkolny konkurs na najpiêkniejsz¹ szopkê noworoczn¹

-  Walentynki

-  Komers uczniów klas trzecich

-  “Zielone  szko³y”

-  Konkurs piosenki “Rozœpiewajmy jesieñ”

-  Wybory Miss Szko³y

-  Apele podsumowuj¹ce I i II pó³rocze pracy szko³y.

Uroczystoœæ Pasowania na Gimnazjalistê



14

Komers uczniów klas trzecich

Kadra pedagogiczna

Gimnazjum zatrudnia wysoko wykwalifikowan¹ kadrê pedagogiczn¹. 

Wielu nauczycieli posiada I lub II stopieñ specjalizacji, studia podyplomowe, 

stopnie instruktora i trenera. Szesnastu pedagogów posiada stopieñ nauczyciela 

dyplomowanego.

Dyrektor szko³y: Kazimierz Mikrut

Wicedyrektorzy: Danuta So³tys, Urszula Zo³a, Kazimierz Gozdecki

Jêzyk polski: Alicja Bal, Barbara Broñska, El¿bieta Dubiel, Halina Filipczuk, 

Marta Górczyk, Magdalena Janiga, Teresa Moszczyñska, 

Magdalena Pryl - Gelata, El¿bieta Szudy

Matematyka: Maria Chrz¹szcz, Barbara Jankowska, Janina Kaczmarska, 

Aurelia Kurczyñska, Janina Pó³ch³opek, Ewa Przybycieñ,    

Ewa Warcho³, Urszula Zo³a

Informatyka: Zbigniew Bizoñ, Wies³aw Rudnicki, Maciej Szczerba

Jêzyk niemiecki: Gabriela Do³êga, Anna Mikuœ, Anna Zormati
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Jêzyk angielski: Edyta Adamik, Dawid Bujak, Anna Dziedzic, Gabriela 

Kluszczyk, Ma³gorzata Kowalska, Ewa Rudnicka, 

Agnieszka Rzoñca,  Beata Sereda,  Katarzyna Wierzgacz

Jêzyk francuski: Iwona Smoszna

Historia i wos: Ma³gorzata Grotkowska - Uliasz, Jolanta Myœliwiec, Bo¿ena 

Okoñska, Leokadia Wróbel, Urszula Zagórska

Biologia: El¿bieta Myœliwiec, Ma³gorzata Tatarewicz, Maria Zajchowska

Geografia: Barbara Lubaœ - Czerska, Wanda Patykiewicz, Danuta So³tys

Chemia: Danuta Koszelnik, £ucja Witalec

Fizyka: Ma³gorzata Trznadel, Lucyna Wojtunik

Plastyka: Barbara Gonera

Muzyka: Edyta Szczepanik - Halerz

Technika: Maria Warcho³

Wychowanie Fizyczne: Kazimierz Bobula, Pawe³ Doktór, Anna Dubiel, 

Monika Golonka, Kazimierz Gozdecki, Anna Idzik, 

Krzysztof Koz³owski, Mariusz Maczuga, S³awomir Rak, 

Tomasz Sopalski, £ukasz Szumiec, Sabina Ulaszek

Grono Pedagogiczne Gimnazjum Nr 1 w Jaœle
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Religia: Alina Konieczna, Stanis³awa Kutyna, ks. Ryszard Potyra³a, 

ks. Dariusz Tylutki

Biblioteka: Marta B³aszczyk, Krystyna Ziêba, Jadwiga ̄ yg³owicz

Œwietlica socjoterapeutyczna: Dorota Sajdak

Klub M³odzie¿owy: Marta Gomu³a, Lucyna Szarek, Lucyna Tuchowska, 

Barbara Wnêk 

Pedagog: Ma³gorzata Czernicka

Psycholog: Daniel Sroka

Logopeda: Agnieszka Rydarowicz - Szpak

¯yczliwa atmosfera, dobra opieka i wzbogacona oferta edukacyjna 

gwarantuje wysokie efekty pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuñczej 

oraz tworzy pozytywny wizerunek Gimnazjum Nr 1 w Jaœle.

W tym roku szkolnym Gimnazjum Nr 1 czyni starania o nadanie naszej 

szkole imienia Œwiêtej Jadwigi - Królowej.

    Opracowa³y: Marta B³aszczyk

Danuta So³tys

Leokadia Wróbel

Urszula Zo³a

oraz uczniowie: Tomasz Machowski

Arkadiusz Staniszewski

Bart³omiej Wilisowski



GIMNAZJUM NR 2

Z ODDZIA£AMI INTEGRACYJNYMI

IM. I. £UKASIEWICZA

W JAŒLE
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imnazjum Nr 2 to szko³a powo³ana do istnienia uchwa³¹ Rady Miejskiej GJas³a z dnia 11 marca 1999 roku. Zosta³a zlokalizowana w obiektach 

Szko³y Podstawowej Nr 9, a z koñcem roku szkolnego 2001/2002, w zwi¹zku     

z zakoñczeniem przez ni¹ dzia³alnoœci, przejê³a w pe³ni jej dziedzictwo. 

Pierwszym dyrektorem Gimnazjum Nr 2 zosta³ Jan Kopeæ, a jego zastêpc¹ 

Aleksandra Zajdel - Kijowska. 

1 wrzeœnia 1999 roku by³ dla spo³ecznoœci szkolnej dniem szczególnie 

uroczystym. W trakcie akademii inauguruj¹cej rok szkolny 1999/2000 cz³onek 

Zarz¹du Miasta Jas³a Adam Owiñski odczyta³ i wrêczy³ dyrektorowi Janowi 

Kopciowi “Akt za³o¿ycielski Gimnazjum Nr 2”. Œwiadkami tego historycznego 

wydarzenia byli liczni goœcie, nauczyciele i ówczeœni uczniowie klas 

pierwszych, rekrutuj¹cy siê z klas szóstych SP 9, 4, 6, 7, 8, 10 i 11.

Kadra pedagogiczna gimnazjum od pocz¹tku pracowa³a nad stworzeniem 

dokumentacji placówki, licznych regulaminów oraz programu wycho-

wawczego, zapewniaj¹cego edukacjê w duchu tolerancji i poszanowania 

wartoœci chrzeœcijañskich. Rozwijaniu zainteresowañ oraz kszta³towaniu 

postaw zaanga¿owania w ¿ycie spo³eczne naszego regionu s³u¿¹ prê¿nie 

dzia³aj¹ce organizacje i ko³a zainteresowañ. Aktywnoœci¹ wyró¿nia siê 

Samorz¹d Szkolny, który - oprócz pracy w sekcjach porz¹dkowej i kulturalnej - 

przeprowadza szereg wartoœciowych akcji i imprez. Wydaje te¿ systematycznie 

gazetkê szkoln¹ - “Gimnazjalny Informator M³odzie¿y”. Przewodnicz¹cymi 

Samorz¹du byli: Justyna Mosoñ, Magdalena Dolatowska, Bart³omiej Wilk. 

Obecnie funkcjê tê pe³ni Robert Szczygie³. Dzia³ania Samorz¹du wspierali jego 

opiekunowie, nauczyciele: Ilona Dranka, Barbara Kopeæ, Magdalena Brej, 

Katarzyna Tomkiewicz, Magdalena Marek, Artur Ogonek. W roku szkolnym 

2003/2004 opiekê nad nim sprawuj¹ Ewa Korczyñska, Jolanta Poliwka, 

Agnieszka Janowiec i Magdalena Marek.

Spoœród ponad czterdziestu organizacji i kó³ oferuj¹cych bogat¹ paletê 

zajêæ pozalekcyjnych wymieniæ nale¿y: ko³a przedmiotowe, sekcje sportowe, 

Klub M³odzie¿owy, Radio Szkolne, Teatr Szkolny, Ko³o Turystyczno - 

Krajoznawcze “Hamak”, Ko³o Modelarskie “Sokó³”, Klub Wolontariusza, 

Klub Europejski “Eurogim”, Dee Jay Club, Chór “Amadeusz”, zespó³ wokalny 

oraz ko³a: recytatorskie, plastyczne, dziennikarskie i filmowe. Wiele ciekawych 

imprez kulturalnych organizuje te¿ biblioteka szkolna. Do najwa¿niejszych           

z nich nale¿y Miêdzyszkolny Konkurs Czytelniczy “Wielcy twórcy literatury 

polskiej”, którego pomys³odawc¹ i koordynatorem jest Ma³gorzata Zawadzka. 

W kolejnych edycjach poœwiêcony by³ on Juliuszowi S³owackiemu, Prymasowi 
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Stefanowi Wyszyñskiemu i Aleksandrowi Fredrze.

Do wyró¿niaj¹cych siê nale¿y prowadzone przez Wies³awa Hapa ko³o 

historyczno-regionalne, którego celem jest przekazanie uczniom wiedzy na 

temat lokalnej historii, dziedzictwa kulturowego i tradycji oraz wzmacnianie 

wiêzi emocjonalnej z Ma³¹ Ojczyzn¹, Ziemi¹ Jasielsk¹. M³odzi regionaliœci 

rokrocznie bior¹ udzia³ w “Turniejach Wiedzy o Jaœle i Regionie Jasielskim” 

oraz w innych konkursach historycznych i regionalnych, na których osi¹gaj¹ 

du¿e sukcesy, nawet na skalê ogólnopolsk¹.

W szkole prê¿nie dzia³a 139 Dru¿yna Harcerska “Lisy” im. pp³k. 

Leopolda Lisa - Kuli, której za³o¿ycielem i dru¿ynowym jest harcmistrz 

Wies³aw Hap. Uczestniczy ona we wszystkich przedsiêwziêciach Hufca, wielu 

akcjach programowych Chor¹gwi i Kwatery G³ównej ZHP. Pracuje na rzecz 

szko³y, miasta, parafii i œrodowiska lokalnego. Harcerze opiekuj¹ siê 

zabytkami, miejscami pamiêci, cmentarzami, organizuj¹ akcje charytatywne             

i ekologiczne, uczestnicz¹ w uroczystoœciach patriotycznych i religijnych. 

Wyje¿d¿aj¹ na rajdy, biwaki i obozy. Anga¿uj¹ siê w ¿ycie kulturalne, odnosz¹ 

spore sukcesy w licznych konkursach i turniejach. Co roku przygotowuj¹ 

w³asne piosenki, do których s³owa pisze Wies³aw Hap, a muzykê komponuje 

Janusz Budziak. Harcerze czêsto reprezentuj¹ Jasielszczyznê na zewn¹trz, 

m.in. uczestniczyli w Œwiatowym Zlocie Harcerstwa Polskiego w GnieŸnie              

i brali udzia³ w obchodach rocznicowych zbrodni na ukraiñskim Wo³yniu.

U boku Dru¿yny Harcerskiej dzia³a Klub Olimpijczyka, który na swe 

spotkania zaprasza znanych sportowców, olimpijczyków, dzia³aczy i dzienni-

karzy sportowych. Oprócz tego klub organizuje konkursy literackie, plastyczne, 

z zakresu wiedzy o historii sportu i olimpizmu, “Olimpiadê Zuchów i Harcerzy 

Hufca Jas³o” oraz Powiatowe Jesienne Biegi Prze³ajowe “O Z³oty Liœæ Dêbu”. 

Specyfik¹ gimnazjum jest funkcjonowanie w nim oddzia³ów integracyj-

nych, w których dzieci niepe³nosprawne ucz¹ siê na równi ze zdrowymi 

rówieœnikami. W roku szkolnym 2003/2004 ka¿da klasa integracyjna (dwie 

pierwsze i jedna trzecia) liczy oko³o 15 osób, w tym od 3 do 5 niepe³no-

sprawnych. Uczniowie mog¹ korzystaæ m.in. z pomocy: pedagoga, psychologa, 

terapeuty, logopedy i reedukatora.

M³odzie¿ mo¿e uczyæ siê czterech jêzyków obcych: angielskiego, 

niemieckiego, rosyjskiego i francuskiego. Korzysta z trzech pracowni informa-

tycznych ze sta³ym ³¹czem internetowym. Ma do dyspozycji dwie sale 

gimnastyczne, salê do tenisa sto³owego, gabinet rehabilitacji, si³owniê, boiska 

sportowe i kort tenisowy. Uczêszcza na zajêcia z p³ywania, wyje¿d¿a na 
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“zielone szko³y” w Myczkowcach i Jod³ówce Tuchowskiej oraz na “bia³e 

szko³y” w Mnichovskym Potoku na S³owacji.

Klasa integracyjna z wychowawczyni¹ Agat¹ Hap i nauczycielami wspomagaj¹cymi

Du¿y wp³yw na w³aœciw¹ pracê szko³y ma prê¿nie dzia³aj¹ca Rada 

Rodziców. Przewodnicz¹c¹ Rady by³a przez trzy lata Krystyna ¯arnowska, 

obecnie funkcjê tê pe³ni Joanna Krawiec.

Ju¿ w pierwszym roku istnienia gimnazjum uczniowie osi¹gali liczne 

sukcesy. Do wa¿niejszych osi¹gniêæ zalicza siê wyró¿nienie Anny 

Bieñkowskiej podczas fina³u wojewódzkiego III Spotkañ z Twórczoœci¹ Marii 

Konopnickiej. W V Wojewódzkim Konkursie Plastycznym “Szopka 

Betlejemska” II miejsce zdoby³a Beata ¯arnowska, a wyró¿nienia otrzyma³y 

Gabriela Beb³o i Anita Grzyb. Do fina³u I Wojewódzkiego Turnieju Sztuki 

Recytatorskiej “Poszukiwania” zakwalifikowa³a siê zdobywczyni I miejsca na 

szczeblu rejonowym Anna Bieñkowska. Podczas I Ma³opolskiego Festiwalu 

Piosenki Dzieciêcej i M³odzie¿owej “Têczowe piosenki Jana Wojdaka” Grand 

Prix wyœpiewa³ Mateusz Mijal. Zwyciê¿y³ on tak¿e w konkursie “Szkolne Hity” 

(MDK w Jaœle) oraz w IV Konkursie Piosenki Religijnej (JDK). W tym ostatnim 

triumfowa³a te¿ Marlena Szpak, która wygra³a równie¿ kolejn¹ edycjê konkursu 

“Na nutê kantyczek” (JDK). Z kolei pierwsze miejsca w Chor¹gwianym 

Festiwalu Piosenki Harcerskiej zajêli: solistka Paulina Leœniak oraz zespó³    
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139 DH “Lisy”. By³o te¿ sporo sukcesów w innych konkursach. Na wyró¿nienie 

zas³uguj¹: Micha³ Leœniak, laureat wojewódzki ogólnopolskiego konkursu 

historycznego “Katyñ - Golgota Wschodu”; Dariusz Smoleñ, zwyciêzca 

rejonowej olimpiady “Wiedza o Zdrowiu”; Gabriela Beb³o, zdobywczyni              

I miejsca w powiatowym “Konkursie wiedzy o AIDS, alkoholizmie                         

i narkomanii” oraz zespó³ uczniów, zwyciêzca powiatowego Konkursu Wiedzy                

o Samorz¹dzie Terytorialnym. Ponadto sporo sukcesów osi¹gnêli w ró¿nych 

dyscyplinach niezawodni sportowcy.

W trosce o wszechstronny rozwój osobowoœci i zainteresowañ uczniów 

ju¿ w pierwszym roku dzia³alnoœci szko³a zapocz¹tkowa³a organizowanie 

cyklicznych imprez, takich jak m.in.: Powiatowy Konkurs Ekologiczny 

“Zielona Œcie¿ka Gimnazjalisty”, Powiatowy Konkurs Modeli Kartonowych, 

coroczne harcerskie zloty i hufcowe spotkania z okazji “Dnia Myœli Brater-

skiej”. Z myœl¹ o przysz³ych gimnazjalistach 8 kwietnia 2000 roku po raz 

pierwszy zorganizowano “Dzieñ otwarty” szko³y. Goœcie zwiedzali jej 

budynek, uczestniczyli w szerokiej gamie prezentacji zajêæ pozalekcyjnych, 

poznali przysz³ych nauczycieli i kolegów, otrzymali informacje dotycz¹ce 

dzia³alnoœci placówki. Coroczne organizowanie takiego dnia sta³o siê tradycj¹ 

gimnazjum. Spo³ecznoœæ szkolna goœci³a ludzi ró¿nych pasji, m.in. poetów: 

Bronis³awê Betlej, siostrê Dawidê Ryll, Józefa Barana i podró¿nika Bogus³awa 

Bartusia.

Rok szkolny 2000/2001 obfitowa³ w dalsze sukcesy. Sportowcy 

zwyciê¿ali na szczeblu powiatowym w biegach sztafetowych, pi³ce 

koszykowej, rêcznej, tenisie sto³owym, lidze lekkoatletycznej i w miêdzy-

szkolnej lidze halowej pi³ki no¿nej. II miejsce w etapie wojewódzkim “Spotkañ 

z twórczoœci¹ Marii Konopnickiej” zajê³a Anna Bieñkowska. III miejsce                

w Podkarpackim Konkursie Modeli Redukcyjnych przypad³o £ukaszowi 

Borowcowi. Zespo³owo wygraliœmy w Powiatowym Konkursie Wiedzy 

Samorz¹dowej oraz w Miêdzypowiatowym Turnieju Wiedzy o Regionie. 

Podczas Chor¹gwianego Festiwalu Piosenki Harcerskiej II miejsce wyœpiewali: 

zespó³ wokalno - instrumentalny oraz solistka Marlena Szpak. W konkursie 

piosenki obcojêzycznej “Love Me Tender” (MDK) zwyciê¿y³ Mateusz Mijal. 

W Powiatowym Konkursie Ruchu Drogowego I miejsce uzyska³ Miko³aj 

Stompel. Ponadto w Powiatowym Konkursie Recytatorskim “Prymas 

Tysi¹clecia” I miejsce przyznano Joannie Pec, a II - Magdalenie Nowackiej.           

W Miêdzyszkolnym Konkursie Czytelniczym “Stefan Wyszyñski - Prymas 

Tysi¹clecia” uczniowie z ko³a recytatorskiego zajêli I miejsce za monta¿ s³owno 
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- muzyczny. Podczas Wojewódzkiego Zlotu M³odzie¿y uczniowie wywalczyli 

II lokatê w kategorii piosenki turystycznej.Warto dodaæ, ¿e nasi gimnazjaliœci          

z ko³a historyczno-regionalnego przygotowali oprawê artystyczn¹ III Krajowej 

Konferencji Nauczycieli Regionalistów “Jas³o - Trzcinica 2001”. 

Ostatni dzieñ nauki 2000/2001 zbieg³ siê z po¿egnaniem odchodz¹cego 

na emeryturê dotychczasowego dyrektora placówki Jana Kopcia. Nowym 

dyrektorem Gimnazjum Nr 2 zosta³a Aleksandra Zajdel - Kijowska, która na 

swoich zastêpców powo³a³a Ewê Kosiek, Renatê Goleñ i Lucjana Tomalskiego.

Kolejny rok szkolny 2001/2002 obfitowa³ w szereg dalszych wydarzeñ. 

Jednym z nich by³o powo³anie do ¿ycia Klubu Wolontariusza, który do chwili 

obecnej organizuje szereg akcji charytatywnych oraz imprezy edukacyjne            

i integracyjne dla ma³ych pacjentów jasielskiego szpitala i domów dziecka. 

M.in. w czerwcu 2002 roku klub zorganizowa³ Wielki Koncert Charytatywny na 

rzecz czekaj¹cej na operacjê w USA Julii Mroczki. Zebrano wówczas 3400 z³. 

Sw¹ dzia³alnoœæ zainaugurowa³ powsta³y z inicjatywy nauczycieli: Magdaleny 

Brej, Jadwigi Banaœ, Krystyny Filip, Ilony Dranki, Lucjana Tomalskiego                 

i Wies³awa Hapa Klub Europejski “Eurogim”, który we wspó³pracy z w³adzami 

samorz¹dowymi, Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Rzeszowie 

oraz Urzêdem Komitetu Integracji Europejskiej w Warszawie - propaguje 

wœród m³odych jaœlan has³o integracji europejskiej. Klub Europejczyka i Klub 

Europejski “Aquilla” ze Œwierzowej Polskiej zorganizowa³y I M³odzie¿owe 

Spotkanie Europejskie, na którym zainteresowani mogli poszerzyæ sw¹ wiedzê 

o krajach unijnej piêtnastki oraz zapoznaæ siê z dorobkiem ich kultury. Ponadto 

klub jest pomys³odawc¹ i organizatorem licznych konkursów tematycznych, 

prezentacji i wycieczek po Europie. 

8 stycznia 2002 roku, z okazji odbywaj¹cego siê corocznie “Nowo-

rocznego Daru” Gimnazjum Nr 2 zaprezentowa³o dla uczniów ze Szko³y 

Podstawowej nr 2 i zaproszonych goœci koncert “¯ycie nie po to jest, by braæ”.

7 kwietnia 2002 roku w bibliotece szkolnej mia³o miejsce uroczyste 

podsumowanie projektu “Odbudowa ksiêgozbioru biblioteki szkolnej”, na 

którego realizacjê Gimnazjum Nr 2 otrzyma³o 10 000 z³otych z Fundacji 

Bankowej im. L. Kronenberga. Dziêki tym œrodkom mo¿liwe by³o zakupienie 

865 ksi¹¿ek i 52 p³yty CD. W trakcie uroczystoœci dyrektor Aleksandra Zajdel - 

Kijowska i bibliotekarka Agnieszka Juryœ wrêczy³y dyrektorowi Banku 

Handlowego - Aleksandrowi Waœko dla reprezentowanej przez niego Fundacji 

im. Kronenberga tytu³ Mecenasa Gimnazjum Nr 2.

W roku szkolnym 2001/2002 szko³a nawi¹za³a kontakt z placówk¹ tego 
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typu na Wêgrzech. Powsta³ zespó³ do spraw wspó³pracy z Eötvös József 

Gimnazium w Szegedzie, w sk³ad którego weszli: dyrektor Aleksandra Zajdel - 

Kijowska, wicedyrektor Renata Goleñ, Jolanta Szafarz i Wies³aw Hap. Zespó³ 

ten przygotowa³ program wizyty wêgierskich pedagogów w Jaœle, która mia³a 

miejsce w dniach 3 - 5 czerwca 2002 roku. Goœcie uczestniczyli w przygotowa-

nej przez uczniów w jêzyku angielskim i niemieckim prezentacji oferty 

edukacyjnej szko³y oraz w spotkaniu z kierownikiem Wydzia³u Spraw 

Spo³ecznych Urzêdu Miasta Piotrem Zo³¹. Zwiedzili te¿ Jas³o. Nawi¹zano 

wspó³pracê w zakresie edukacji oraz integracji m³odzie¿y poprzez 

organizowanie wspólnego wypoczynku, wzajemne poznawanie dziedzictwa 

kulturowego i aktywn¹ wspó³pracê w ramach “Trójk¹ta Wyszehradzkiego”.

Ten rok to dalsze pasmo sukcesów reprezentantów Gimnazjum Nr 2. 

Paulina Jamer zosta³a ogólnopolsk¹ laureatk¹ Europejskiego Konkursu 

“Europa w szkole”. W tym samym konkursie nagrodê specjaln¹ otrzyma³, jako 

jedyny w Polsce przedstawiciel œrodowiska nauczycielskiego, historyk 

Wies³aw Hap. 

Paulina Jamer i Wies³aw Hap po otrzymaniu 
nagród w Zamku Królewskim w Warszawie
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Warto równie¿ zaznaczyæ udzia³ Katarzyny Teleszyñskiej w pó³finale 

Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego “Dzieje orê¿a polskiego”; tytu³ 

laureata wojewódzkiego Konkursu Przedmiotów Przyrodniczych dla Dariusza 

Smolenia; I miejsce dru¿ynowo i indywidualnie II miejsce Rafa³a Michalika           

w finale wojewódzkim Konkursu o Puchar Dyrektora Wojewódzkiego Oœrodka 

Ruchu Drogowego w Kroœnie; wyró¿nienie Mateusza Maziarza i Huberta 

Tereszkiewicza w Miêdzywojewódzkim Konkursie Plastycznym “Szanujmy 

Matkê Ziemiê”; po raz trzeci z rzêdu zwyciêstwo zespo³u w powiatowym 

Konkursie Wiedzy o Samorz¹dzie Terytorialnym; VII miejsce na Mistrzo-

stwach Polski w pi³ce no¿nej w kategorii gimnazjów; udzia³ w æwieræfinale 

Mistrzostw Polski w pi³ce no¿nej 5-osobowej “Coca - Cola Cup”; V miejsce na 

Mistrzostwach Polski w baseballu. 

Rok szkolny 2002/2003 obfitowa³ w szereg wa¿nych wydarzeñ. Jesieni¹  

dyrektor Renata Goleñ, Jolanta Szafarz i Wies³aw Hap udali siê do zaprzyja-

Ÿnionego Eötvös József Gimnazium w Szegedzie. Wizyta ta odbi³a siê echem    

w wêgierskich mediach lokalnych - dyrektor R. Goleñ poproszono o udzielenie 

wywiadu dla telewizji, dotycz¹cego najwa¿niejszych aspektów wspó³pracy obu 

szkó³. Jak corocznie - zorganizowano akcjê charytatywn¹ “Noworoczny Dar”. 

Przygotowany zosta³ koncert pod has³em “Jesteœ na ziemi, by ¿ycie ludzkie 

odmieniæ”, który 10 stycznia 2003 roku zaprezentowano uczniom Szko³y 

Podstawowej Nr 4 na deskach Jasielskiego Domu Kultury. Przedstawienie 

utrzymane by³o w konwencji widowiska teatralnego, na które z³o¿y³y siê 

wiersze, fragmenty prozy i pokazy taneczne. Nad ca³okszta³tem imprezy 

czuwali nauczyciele: Jolanta Szafarz, Janusz Budziak, Piotr Korczyñski, Anna 

Œliwa i Katarzyna Tomkiewicz. 

Na prze³omie lutego i marca 2003 roku odby³ siê zorganizowany przez 

Gimnazjum Nr 2 Wojewódzki Konkurs Piosenki “Gim Hit”. Patronat medialny 

nad imprez¹ objê³y Radio Rzeszów, TV Rzeszów i “Nowiny”. Konkursem 

¿ywo interesowa³y siê te¿ media lokalne. G³ównym za³o¿eniem imprezy by³o 

popularyzowanie œpiewania piosenek w jêzyku polskim, a tak¿e prezentowanie 

i promocja twórczoœci artystycznej m³odzie¿y oraz pracy nauczycieli. 

Inspiratorem i pomys³odawc¹ dzia³añ by³ Piotr Korczyñski. Po kilkudniowych 

eliminacjach 12 marca 2003 roku w sali widowiskowej JDK odby³ siê koncert 

fina³owy. III miejsce w tym konkursie, który od roku 2004 ma rangê 

ogólnopolsk¹, zajê³a reprezentantka szko³y Paulina Leœniak. Nie by³ to jedyny 

w tym roku sukces naszych gimnazjalistów. Do innych nale¿a³y: zwyciêstwo 

Katarzyny Nawrockiej w Powiatowym Konkursie Matematycznym im. 
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Hugona Steinhausa; udzia³ Doroty Zaj¹c w wojewódzkim finale konkursu 

wiedzy ekologicznej “Formy ochrony przyrody”; III miejsce dziewcz¹t na 

Mistrzostwach Polski w softballu; IX miejsce Magdaleny Urbanik i XI miejsce 

Katarzyny Teleszyñskiej w ogólnopolskim konkursie jêzyka niemieckiego 

“Deutschfreund 2002”; tytu³ laureata wojewódzkiego Pauliny Rak, Katarzyny 

Teleszyñskiej, Pauliny Najbar, Magdaleny Urbanik i Jakuba Hapa 

(wyró¿nionego tak¿e przez ministra Edukacji Narodowej i Sportu) oraz laureata 

ogólnopolskiego Anny Szopy w II edycji Europejskiego Konkursu “Europa      

w szkole”; udzia³ ch³opców w finale Mistrzostw Polski w baseballu; tytu³ 

laureata ogólnopolskiego konkursu “Moja ojczyzna pañstwem demokra-

tycznym” o mandat pos³a XI sesji Sejmu Dzieci i M³odzie¿y dla Karoliny 

Dranki i Katarzyny Siemieniuch, które 1 czerwca 2003 roku w obradach tej sesji 

uczestniczy³y; bardzo dobre wyniki Mateusza Maziarza, Katarzyny 

Nawrockiej, Jakuba Hapa, Moniki Mosoñ i Pauliny B¹k w Krajowym 

Konkursie Kultury Regionalnej “Gniazdo”; udzia³ Moniki Mosoñ, Karoliny 

Dranki i Anny Myœliwiec w etapie okrêgowym ogólnopolskiego konkursu 

historycznego “Spo³eczeñstwo polskie wobec okupacji niemieckiej                     

i sowieckiej 1939 - 1945”; zwyciêstwo Doroty Zaj¹c w I Powiatowym 

Konkursie Grafiki Komputerowej.

21 marca odby³o siê rozstrzygniêcie organizowanego przez Gimnazjum 

Nr 2 ju¿ po raz trzeci konkursu ekologicznego “Zielona Œcie¿ka Gimnazjalisty”. 

Reprezentanci szko³y zajêli w nim dru¿ynowo I miejsce.

Po zakoñczeniu tego roku szkolnego gimnazjum otrzyma³o przyznany 

przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, “Gazetê Wyborcz¹” i Fundacjê 

Centrum Edukacji Obywatelskiej tytu³ “Szko³a z klas¹” w dowód uznania za 

wyniki w ogólnopolskiej akcji pod tym samym has³em.

W roku szkolnym 2002/2003 powo³ano komitet organizacyjny do spraw 

nadania szkole imienia, na którego czele stan¹³ Wies³aw Hap. Grono 

pedagogiczne jednog³oœnie zaakceptowa³o wyniki konkursu odnoœnie wyboru 

Patrona gimnazjum - najwiêksz¹ aprobatê zyska³a propozycja nadania szkole 

imienia twórcy œwiatowego przemys³u naftowego - Ignacego £ukasiewicza.        

W ramach “Dni £ukasiewicza” odby³o siê wiele imprez popularyzuj¹cych 

zas³ugi tej wybitnej postaci. Janina Bieleñ napisa³a s³owa hymnu szkolnego, do 

których muzykê skomponowa³ Janusz Budziak. Uchwa³¹ z dnia 28 maja 2003 

roku Rada Pedagogiczna przyzna³a g³ównym sponsorom organizowanej 

uroczystoœci - Rafinerii Jas³o S.A. i Poszukiwaniom Nafty i Gazu Sp. z o.o.        

w Jaœle - tytu³ Mecenasa Gimnazjum Nr 2. 
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B³ogos³awieñstwo Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II

Uroczyste œlubowanie uczniów na sztandar szko³y



27

By³ to wyraz wdziêcznoœci za poparcie dla idei nadania szkole imienia Ignacego 

£ukasiewicza i pomoc w realizacji tego projektu. 

Uroczyste wrêczenie sponsorom zaszczytnego tytu³u Mecenasa przez 

dyrektor Aleksandrê Zajdel - Kijowsk¹ odby³o siê 13 czerwca 2003 roku w JDK 

podczas uroczystej gali, kiedy to uchwa³ê Rady Miejskiej Jas³a o nadaniu szkole 

imienia odczyta³a jej wiceprzewodnicz¹ca Teresa Kosiek. 

Imprezê poprzedzi³o ods³oniêcie poœwiêconej Patronowi szko³y tablicy 

pami¹tkowej. Nastêpnie zebrani wziêli udzia³ w uroczystej mszy œwiêtej, 

odprawionej w koœciele pod wezwaniem Matki Bo¿ej Czêstochowskiej.

Kolejny rok szkolny 2003/2004 nasi uczniowie rozpoczêli bardzo 

mocnym akcentem. Debiutuj¹c w Ogólnopolskim Konkursie Szkó³ im.                 

I. £ukasiewicza w Czarnej, I miejsce zaj¹³  zespó³ w sk³adzie: Sylwia Ga³uszka, 

Justyna Papciak i Ma³gorzata Ziomber. Wkrótce przysz³y kolejne sukcesy,       

m.in.: w Powiatowym Turnieju Wiedzy o Regionie Jasielskim zwyciê¿y³a 

dru¿yna w sk³adzie: Maria Stopkowicz, Mateusz Gucwa i Tomasz Chocho³ek, 

zaœ w Powiatowym Konkursie “Europa Nasz Dom” triumfowa³y zespo³owo: 

Aleksandra Mazur, Kinga Mazur oraz Ma³gorzata Ziomber. Harcerze 139 DH 

“Lisy” zostali laureatami wojewódzkiego konkursu ekologicznego “Butelko 

zwrotna wróæ”, a w II Powiatowym Konkursie Grafiki Komputerowej               

II miejsce wywalczy³a Katarzyna Marsza³ek. Do puli sukcesów szko³y swój 

wk³ad wnieœli m³odzi sportowcy, m.in. lekkoatleci. W powiatowych zawodach 

zwyciê¿yli: Katarzyna Mitoraj, Piotr Stolarz i Daniel Zimoñ, który w finale 

wojewódzkim uplasowa³ siê na V miejscu w biegu na sto metrów.

W dniu 16 paŸdziernika 2003 roku w zwi¹zku z 25-leciem pontyfikatu 

Jana Paw³a II uczniowie z ko³a turystycznego “Hamak” wraz z opiekunem 

Jadwig¹ Banaœ uczcili ten fakt pieszym rajdem na Magurê W¹tkowsk¹.

Jesieni¹ 2003 roku uczniowie z ko³a recytatorskiego przygotowali                  

i zaprezentowali program poetycki pt. “Œpieszmy siê kochaæ ludzi”. Obejrzeli 

go emerytowani nauczyciele zrzeszeni w Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego    

z terenu województwa podkarpackiego. W grudniu mia³o miejsce spotkanie 

œwi¹teczne dla rodziców uczniów I klas integracyjnych, w czasie którego 

gimnazjaliœci zaprezentowali monta¿ s³owno - muzyczny z elementami dramy 

“Opowieœæ wigilijna”. Spektakl ten w ramach promocji klas integracyjnych 

obejrzeli zaproszeni szóstoklasiœci.

Tradycyjnie spo³ecznoœæ szkolna uczestniczy³a w akcjach charyta-

tywnych Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy i “Noworocznego Daru”.              

W ramach tej ostatniej dwukrotnie zaprezentowano w JDK piêkny koncert 
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“Nieœmy œwiat³o” przygotowany przez Janinê Bieleñ, Magdalenê ̄ o³¹dŸ, Annê 

Œliwê, Ilonê Drankê, Janusza Budziaka i Piotra Korczyñskiego.

Pierwszy kwarta³ 2004 roku zapisa³ siê kolejnymi sukcesami naszych 

uczniów. Do najwa¿niejszych z nich nale¿y zaliczyæ zakwalifikowanie siê Anny 

Domowicz do etapu wojewódzkiego konkursu chemicznego, tytu³y laureatów 

wojewódzkich w konkursie “Europa w szkole” dla Kamila Kosia w kategorii 

prac komputerowych i Jakuba Hapa w kategorii prac literackich oraz 

wyró¿nienie Pauliny Leœniak w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki “Gim Hit”, 

w finale którego wzi¹³ równie¿ udzia³ nasz zespó³ O.M.N.

Dalszy ci¹g historii szko³y dopisze najbli¿sza przysz³oœæ...

Kadra pedagogiczna

Jan Kopeæ Aleksandra 
Dyrektor Gimnazjum Nr2 Zajdel - Kijowska

w latach 1999 - 2001 Dyrektor Gimnazjum Nr2

Wicedyrektorzy: Renata Goleñ, Ewa Kosiek, Lucjan Tomalski;
jêzyk polski: Janina Bieleñ, Bogna Czajka, Magdalena Czy¿owicz, Renata Goleñ, 
Marta Leœniak, Magdalena Marek, Marta Przetacznik, Jolanta Szafarz, Ewa Szyk, 
Katarzyna Tomkiewicz, Magdalena ̄ o³¹dŸ;
matematyka: Marta D¹bkowicz - B³asik, Ewa Korczyñska, Ewa Kosiek, Bo¿ena 
Miluk, Jolanta Poliwka, Ma³gorzata Szajna, Wojciech Szajna, Leszek WoŸniacki;
informatyka: Artur Domas³awski, Piotr Korczyñski, Dariusz Koœ, Robert R¹czka, 
Lucjan Tomalski, Iwona Zamorska;
jêzyk angielski: El¿bieta Adamik-Szot, Beata Barszcz, Jolanta Bolek, Wioletta Czech, 
Agata Hap, Hanna Koœ, Beata Mo³odecka, Artur Olesiñski, Urszula Panaœ - Kogut, 
El¿bieta ̄ o³¹dŸ;
jêzyk niemiecki: Krystyna Filip, Anna Gierlicka, Krzysztof Gierlicki;
jêzyk francuski: Stanis³aw Szawan;
historia i wos: El¿bieta Barwikowska, Magdalena Brej, Ilona Dranka, Marta Dzik, 
Wies³aw Hap, Bo¿ena Radwan;
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biologia: Maria Kosiek, El¿bieta Stolarz, Aleksandra Zajdel - Kijowska, Dominik 
Wróbel;
geografia: Jadwiga Banaœ, Bo¿ena Dubiel, Ma³gorzata Forystek - Hawrylik;
chemia: Ryszard Goryczka, Agnieszka Janowiec, Barbara Kopeæ;
fizyka: Agnieszka Bosak, Pawe³ Rozmus;
plastyka: Antoni Zaj¹c;      muzyka: Janusz Budziak;      technika: Adam Smorul;
wychowanie fizyczne: Wioletta Hap, Dariusz Hap, Robert Hap, Wojciech Kopeæ, 
Grzegorz Kowalski, Joanna Nawracaj, Marta Nocleg - Zduñska, Artur Ogonek,   
Antoni Szpak, Anna Œliwa, Ma³gorzata Trzeciak, Magdalena Ulaszek, Pawe³ Wickel, 
Leszek Zduñski;
religia: ks. Marek Dy³o, ks. Mariusz Fija³kiewicz, Marta Fila, Barbara Myœliwiec, 
El¿bieta Szot;
biblioteka: Agnieszka Juryœ, Ma³gorzata Zawadzka;
œwietlica socjoterapeutyczna: Jolanta Sroka;
klub m³odzie¿owy: Zofia Drwal, Magdalena Forystek, Krystyna Myœliwiec, Jolanta 
Uchman;
pedagog: El¿bieta Buglewicz, Marta Micha³owska;
psycholog: Anna Jagielska;      logopeda: Monika Czajkowska, Anna Kêdzior;
terapeuta: Halina Dubiel, Aneta Koba;
nauczyciel wspomagaj¹cy: Ewa Æwik, Joanna Dziadosz, Marcin Gorczyca;
nauczanie indywidualne: Danuta Leœniak, Janina Rydarowska, Gra¿yna Wardêga.

Opracowanie: Wies³aw Hap
Magdalena ̄ o³¹dŸ

         oraz uczniowie: Sylwia Kwaœniewska
Barbara Ignarska
Paulina Jamer

Grono Pedagogiczne Gimnazjum Nr 2 w JaœleGrono Pedagogiczne Gimnazjum Nr 2 w Jaœle



GIMNAZJUM

PRZY SPECJALNYM OŒRODKU

SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM

W JAŒLE
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godnie z reform¹ ustroju szkolnego 1 wrzeœnia 1999 roku rozpoczê³o Zswoj¹ dzia³alnoœæ Gimnazjum Specjalne przy Specjalnym Oœrodku 

Szkolno - Wychowawczy w Jaœle, powo³ane Uchwa³¹ nr VIII/41/99 Rady 

Powiatu Jasielskiego z dnia 30 sierpnia 1999 roku. Siedzib¹ Gimnazjum sta³ siê 

budynek Szko³y Podstawowej Nr 5 przy ul. Soko³a 3 w Jaœle. Na potrzeby 

Gimnazjum przeznaczono w tym budynku 4 sale lekcyjne na I piêtrze, salê 

gimnastyczn¹ oraz pomieszczenie przeznaczone do realizacji zadañ rewalidacji 

indywidualnej czyli gabinet logopedyczny. Po raz pierwszy naukê                     

w gimnazjum podjê³o 24 uczniów, w wiêkszoœci absolwentów Szko³y 

Podstawowej Nr 5, którzy po trzech latach nauki w dniach 14, 15 maja 2002 

roku pisali swój pierwszy w ¿yciu wa¿ny egzamin. By³ on sprawdzianem 

ciê¿kiej pracy nauczycieli i uczniów, a zadawalaj¹ce wyniki egzaminu by³y 

nagrod¹ za ten trud. W roku szkolnym 2002/2003 w gimnazjum uruchomiono 

dodatkowo oddzia³ edukacyjno - terapeutyczny dla uczniów upoœledzonych          

w stopniu umiarkowanym i znacznym. Obecnie Gimnazjum w Specjalnym 

Oœrodku Szkolono - Wychowawczym liczy 54 uczniów, którzy pracuj¹               

w 6 zespo³ach klasowych.

Gimnazjum prowadzi swoj¹ pracê dydaktyczno - wychowawcz¹ zgodnie 

ze Statutem nadanym Uchwa³¹ nr XXI/135/2000 Rady Powiatu Jasielskiego             

z dnia 11 lipca 2002 roku.

 



Uczniowie Gimnazjum Specjalnego oprócz planu zajêæ obowi¹zuj¹cego 

w gimnazjach ogólnodostêpnych mog¹ korzystaæ z indywidualnych zajêæ 

rewalidacyjnych. Zale¿nie od potrzeb mog¹ uczêszczaæ na zajêcia z ortofonii, 

gimnastyki korekcyjnej oraz zajêæ korekcyjno - kompensacyjnych. Wszystkie 

te zajêcia pomagaj¹ redukowaæ zaburzenia psychomotoryczne, wspomagaj¹ 

proces czytania, pisania i liczenia. Prowadzone s¹ przez wysoko kwalifiko-

wanych specjalistów, doœwiadczonych pedagogów. Kadrê nauczycielsk¹ 

Gimnazjum tworz¹ nauczyciele posiadaj¹cy wykszta³cenie w zakresie 

oligofrenopedagogiki po³¹czone z przygotowaniem przedmiotowym. S¹ to 

nauczyciele z wieloletni¹ praktyk¹, solidn¹ wiedz¹ metodyczn¹ i merytoryczn¹, 

rozumiej¹cy potrzeby dzieci specjalnej troski i s³u¿¹cy im ca³¹ sw¹ wiedz¹          

i doœwiadczeniem.

Praca dydaktyczno - wychowawczo - rewalidacyjna w gimnazjum 

specjalnym nie ogranicza siê do realizowania zadañ programowych w procesie 

klasowo - lekcyjnym. Zgodnie z za³o¿eniami oligofrenopedagogiki oddzia-

³ywanie na ucznia musi byæ wszechstronnie wielop³aszczyznowe i opieraæ siê 

winno na oddzia³ywaniu na wszystkie zmys³y. 

S³u¿¹ temu lekcje w terenie, wycieczki, szeroko pojêta pogl¹dowoœæ 

dostarczaj¹ca prze¿yæ, wzbogacaj¹ca uczucia, pobudzaj¹ca wyobraŸniê. 
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Nauczyciele, wiedz¹c o tym, tak organizuj¹ proces dydaktyczno - 

wychowawczy w ramach nauczanego przedmiotu, aby docieraæ do ka¿dego 

sprawnego zmys³u dziecka i aby zmys³y zaburzone usprawniaæ i maksymalnie 

pobudzaæ do dzia³ania.

Uczniowie gimnazjum maj¹ do dyspozycji 10 stanowiskow¹ pracowniê 

komputerow¹ z dostêpem do Internetu, a zajêcia z informatyki ciesz¹ siê wœród 

nich du¿¹ popularnoœci¹.

Zainteresowania muzyczne uczniowie gimnazjum mog¹ rozwijaæ                

w zespole wokalnym “Pó³nutka”. Zespó³ bierze udzia³ w przegl¹dach i konkur-

sach piosenki organizowanych na terenie miasta: “Na nutê kantyczek”, 

“Piosenka jest dobra na wszystko”, a tak¿e w Ogólnopolskim Festiwalu 

Twórczoœci Artystycznej Dzieci Specjalnej Troski “Buziak”, w którym w 2002 

roku uczennica naszego Gimnazjum zdoby³a Grand Prix Festiwalu. 

Wa¿ne miejsce w ¿yciu szko³y zajmuje równie¿ dzia³alnoœæ sportowa. Od 

2002 roku Gimnazjum jest inicjatorem i g³ównym organizatorem Halowego 

Turnieju Pi³ki No¿nej Gimnazjów Specjalnych województwa podkarpackiego. 

Do chwili obecnej odby³y siê trzy turnieje ciesz¹ce siê du¿¹ popularnoœci¹,          

o czym œwiadczy fakt, i¿ od 2002 roku w Turnieju uczestnicz¹ równie¿ dru¿yny 

z zaprzyjaŸnionych szkó³ ze S³owacji (Medzilaborce, Œvidnik, Podolinec). 

Reprezentacja szko³y bra³a równie¿ udzia³ w Olimpiadach Okrêgu 

Preszowskiego na S³owacji. 
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Zawody przeprowadzone 21 - 22 czerwca 2002 roku na S³owacji 

zaowocowa³y I miejscem w biegu na 100 m ch³opców, I miejscem w rzucie 

pi³eczk¹ palantow¹, III miejscem w sztafecie 4 x 100 m, III miejscem w pi³ce 

no¿nej ch³opców. Uczestnicy Olimpiady Sportowej przywieŸli ze sob¹ moc 

wra¿eñ oraz nagrody, dyplomy, puchary i medale.

Od 2000 roku w Gimnazjum w Jaœle prowadzona jest przez pedagoga 

szkolnego mini œwietlica socjoterapeutyczna pod nazw¹ “Klub Przyjació³”. 

Celem tej dzia³alnoœci jest przyci¹ganie na zajêcia dzieci g³ównie z zaburzonym 

zachowaniem. Zajêcia prowadzone w formie gier i zabaw daj¹ okazjê 

odreagowania negatywnych emocji, stwarzaj¹ szanse bliskoœci z innymi ludŸmi 

i podniesienie w³asnej samooceny. Otwartoœæ, empatia i pe³na akceptacja 

towarzysz¹ce zajêciom daj¹ wsparcie w trudnych sytuacjach rodzinnych                

i szkolnych.

Specjalny Oœrodek Szkolno - Wychowawczy w Jaœle, którego 

Gimnazjum jest czêœci¹ sk³adow¹ pe³ni równie¿ bardzo wa¿n¹ funkcjê 

opiekuñcz¹. Funkcja ta jest o tyle istotna, ¿e dzieci i m³odzie¿ bêd¹ca uczniami 

naszego gimnazjum najczêœciej rekrutuje siê ze œrodowiska biednych 

materialnie i bardzo czêsto niewydolnych wychowawczo. 
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W ramach pomocy dzieciom i rodzinie organizowane jest do¿ywianie            

w postaci drugiego œniadania finansowane przez Fundacjê im. Janusza 

Korczaka. Dla uczniów mieszkaj¹cych daleko od Jas³a oraz dla tych, którym 

rodzina nie zabezpiecza podstawowej materialnej egzystencji z pomoc¹ 

przychodzi Internat, w którym uczniowie mieszkaj¹ od poniedzia³ku do pi¹tku. 

Internat zapewnia bardzo dobre warunki do ¿ycia i nauki za niewielk¹ 

odp³atnoœci¹. Dzieci i m³odzie¿ doje¿d¿aj¹ca korzysta z bezp³atnych 

przejazdów Miejskimi Œrodkami Komunikacji Samochodowej i zni¿kami na 

przejazdy PKS - ami. 

W trakcie 4,5 letniego istnienia gimnazjum jego mury opuœci³o                   

47 absolwentów, którzy w wiêkszoœci kontynuuj¹ naukê w szko³ach 

zawodowych przygotowuj¹cych do pracy w zawodach stolarza, kucharza, 

cukiernika, elektromontera.

Mamy nadziejê, i¿ zdobyte w trakcie nauki w Gimnazjum wiadomoœci            

i umiejêtnoœci pozwol¹ naszym absolwentom znaleŸæ “w³asne miejsce”              

w doros³ym ¿yciu. 

Opracowali: Krystyna Dzik

Janina Ksi¹¿kiewicz

Wac³aw Rydarowski
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I  LICEUM 

OGÓLNOKSZTA£C¥CE IM. KRÓLA 

STANIS£AWA LESZCZYÑSKIEGO

W JAŒLE



Historia szko³y

zko³a powsta³a w 1868 roku, a wiêc w czasie wa¿nych zmian w Galicji. Rok Swczeœniej Austria wprowadzi³a rz¹dy konstytucyjne i na podstawie tej 

decyzji Galicja uzyska³a autonomiê polityczn¹ i kulturaln¹. W 1867 roku rajcy 

jasielscy, g³ównie dziêki staraniom ówczesnego burmistrza miasta Antoniego 

Koralewskiego, podjêli uchwa³ê w sprawie za³o¿enia Gimnazjum. Na 

pierwszego dyrektora Rada Szkolna Krajowa zatwierdzi³a Andrzeja 

Karpiñskiego, profesora gimnazjum nowos¹deckiego, a po jego œmierci         

w 1881 roku funkcjê tê obejmie Klemens Sienkiewicz.

Historia naszej szko³y ³¹czy siê nierozerwalnie z osob¹ króla Stanis³awa 

Leszczyñskiego, cz³owieka, który dwukrotnie - bez powodzenia jednak - 

podejmowa³ rz¹dy w Polsce.

Pamiêæ o patronie jest ¿ywa na lekcjach historii, poza tym w budynku 

znajduje siê sta³a ekspozycja poœwiêcona królowi. Na obrazie A. Lessera 

widzimy Stanis³awa Leszczyñskiego jako dumnego Króla - Piasta, takiego,           

o jakim marzyli polscy magnaci.

“Abyœmy z narodu swego a nie obcego
1Króla obierali, aby by³ brat nasz”
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Istotn¹ rolê odegra³ król szwedzki Karol XII, który by³ przeciwnikiem 

rz¹dz¹cego wtedy w Polsce Augusta II Wettina i doprowadzi³ ostatecznie do 

jego abdykacji w 1706 roku August II Wettin by³ w istocie “marionetk¹ w rêku 
2Karola XII”. Dok³adnie 2 lipca 1704 roku Karol XII  wysun¹³ swego kandydata: 

Leszczyñskiego.

Oœmiuset elektorów szlacheckich nowym królem obra³o wojewodê 

poznañskiego. Oto Polska, wcielaj¹c w ¿ycie staro¿ytne obyczaje, znalaz³a 

tego, który bêdzie je szanowa³ i kultywowa³. Niebagateln¹ rolê w wyborze króla 

odgrywa³y zwi¹zki Leszczyñskiego z Francj¹ i Szwecj¹. Wreszcie nie bez 

znaczenia by³ fakt, ¿e przysz³y król nie posiada³ mêskiego potomka, co by³o 

gwarancj¹ na trwa³oœæ wolnej elekcji. Polska potrzebowa³a króla - Polaka, 

potwierdzi³ to sejm konwokacyjny, który wykluczy³ kandydatów -

cudzoziemców. Na obrady przyby³o ponad 13 tys. szlachty - wybór by³ 

jednomyœlny. Akt koronacji mia³ miejsce 4 paŸdziernika 1705 roku.

Rosja nie akceptowa³a nowego króla w Polsce, przeciw niemu zawi¹za³a 

siê tak¿e konfederacja sandomierska pod protektoratem rosyjskim. Kiedy               

w 1709 roku Karol XII poniós³ klêskê pod Po³taw¹ w wojnie z Rosj¹, sytuacja 

Leszczyñskiego diametralnie siê zmieni³a. Traci poparcie szwedzkiego króla      

i wobec realnych zagro¿eñ w kraju, wyje¿d¿a do Szczecina, potem do Szwecji     

i do Turcji szukaj¹c pomocy w utrzymaniu tronu. Do Polski z Saksonii wraca 

August II Wettin - swoje rz¹dy bêdzie sprawowa³ a¿ do 1733 roku.

Leszczyñski przyjedzie do Polski, gdy zyska poparcie dyplomacji 

francuskiej, a to za spraw¹ ma³¿eñstwa jego córki Marii z królem Francji 

Ludwikiem XV (1725 r.). Wskutek interwencji Rosji 5 paŸdziernika 1703 roku 

królem wybrano Augusta III Wettina. Leszczyñski znowu musi uchodziæ - 

najpierw do Gdañska, ale kiedy miasto zostaje oblê¿one przez wojska rosyjskie, 

Leszczyñski znajduje schronienie w Królewcu, a póŸniej w Prusach. To smutne, 

¿e tak potoczy³y siê losy cz³owieka, o którym z ogromn¹ atencj¹ wypowiada³ siê 

Monteskiusz i Wolter. By³ ceniony za wysok¹ kulturê umys³ow¹, szerokie 

horyzonty zainteresowañ, erudycjê.

Urodzi³ siê we Lwowie 20 paŸdziernika 1677 roku jako syn Rafa³a i Anny 

z Jab³onowskich. By³ cz³owiekiem inteligentnym, dobrze wykszta³conym, 

zdolnym dyplomat¹, opowiada³ siê za reformami. Jego pozycjê polityczn¹, ale    

i maj¹tkow¹ umocni³ œlub z Katarzyn¹ Opaliñsk¹ (1698 r.). Rozg³os przyniós³ 

mu traktat polityczny G³os wolny wolnoœæ ubezpieczaj¹cy.

W 1734 roku w Dzikowie, pod Tarnobrzegiem starosta jasielski Adam 
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Tar³o zawi¹zuje konfederacjê szlacheck¹ i wzywa Leszczyñskiego do objêcia 

przywództwa. Niestety, król nie bardzo wierzy, ¿e si³y polskie wystarcz¹, by 

odeprzeæ wroga, dlatego odmawia, a 26 stycznia 1736 roku wyra¿a ostatecznie 

zgodê na abdykacjê. Otrzymuje w zamian do¿ywotnie panowanie w Ksiêstwie 

Lotaryngii i Baru. “Ten dobroczynny filozof” jak go nazywano, zas³yn¹³ potem 

jako mecenas sztuki, architektury, prowadzi³ bardzo aktywn¹ dzia³alnoœæ 

gospodarcz¹, a tak¿e charytatywn¹. W swoim ukochanym Luneville spotyka³ 

siê z najs³ynniejszymi umys³ami ówczesnej Europy. Jeœli pocz¹tkowo 

mieszkañcy Lotaryngii byli wobec niego nieufni, to póŸniej otaczali go 

¿yczliwoœci¹ i sympati¹. Sporo pisa³, chêtnie wypowiada³ siê na temat polityki. 

Tutaj zmar³ 23 lutego 1766 roku.

Osoba króla Leszczyñskiego budzi³a zawsze wiele emocji. Z jednej strony 

podnoszono jego zalety umys³u, inteligencjê, rozwagê, z drugiej krytykowano 

brak przenikliwoœci politycznej.

Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Jaœle nosi imiê króla Stanis³awa 

Leszczyñskiego od 1919 roku. Wtedy to Rada Ministrów Rzeczypospolitej 

Polskiej na proœbê grona pedagogicznego nada³a szkole oficjaln¹ nazwê: 

Pañstwowe Gimnazjum im. króla Stanis³awa Leszczyñskiego. Trudno dzisiaj   

w pe³ni wyjaœniæ, co zadecydowa³o o tym, ¿e dokonano takiego wyboru. 

Najprawdopodobniej du¿e znaczenie mia³y powi¹zania starosty jasielskiego 

Adama Tar³y z osob¹ króla. Tar³o w latach 1733 - 1744 kontaktowa³ siê                

z Leszczyñskim wierz¹c, ¿e to za spraw¹ Wielkiego Polaka Rzeczpospolita 

zyska polityczn¹ niezale¿noœæ. Wiemy, i¿ te zamiary nie mog³y siê spe³niæ. 

Adam Tar³o nie przerwa³ jednak znajomoœci z królem, by³ jego goœciem             

w Lotaryngii w latach 1738 - 1741.

Pocz¹tki Gimnazjum ³¹cz¹ siê z prac¹ pedagogiczn¹ historyków 

Aleksandra Truszkowskiego i W³adys³awa Wêgrzyñskiego, uczestników 

powstania styczniowego. W szkole istnia³y wówczas uczniowskie organizacje 

niepodleg³oœciowe, w których szczególn¹ rolê pe³nili uczniowie Kasper Wojnar 

oraz Stanis³aw Pigoñ, znany póŸniej historyk literatury.

W roku 1900 dyrektorem Zak³adu zostaje Józef S³otwiñski, który 

wspiera budowê bursy imienia Adama Mickiewicza, wznoszonej wysi³kiem 

spo³ecznoœci Jas³a. Ostatecznie zostaje ona przekazana do u¿ytku m³odzie¿y          

w 1912 roku.

Obok mêskiego gimnazjum wkrótce powstanie szko³a ¿eñska. Prywatne 

Gimnazjum ̄ eñskie zosta³o powo³ane do ¿ycia w 1909 roku, przede wszystkim 
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dziêki zaanga¿owaniu nauczycieli jasielskich, a g³ównie profesora Kazimierza 

Midowicza, (od 1912 r. pe³ni³ funkcjê dyrektora Gimnazjum Mêskiego) i jego 

¿ony Eugenii. To ona przez 15 lat by³a w³aœcicielk¹ szko³y (w 1924 r. 

odsprzeda³a budynek Ko³u Towarzystwa Nauczycieli Szkó³ Wy¿szych w Jaœle).

Gmach Pañstwowego Liceum i Gimnazjum oddany do u¿ytku w 1892 roku 

(fot. z archiwum SMJiRJ)

Jeszcze w 1909 roku, kiedy zorganizowano nabór do klasy I, szko³a mia³a 

k³opoty z naborem uczennic, ale w roku szkolnym 1912/1913 posiada³a ju¿       

I, II i III klasê, w sumie 47 uczennic. Wskutek wybuchu wojny nast¹pi³ rok 

przerwy (1914/1915). W wyniku dzia³añ wojennych zniszczone zosta³y 

wszystkie zbiory naukowe.

W rejonie jasielskim pocz¹tek I wojny œwiatowej charakteryzowa³ siê 

du¿¹ zmiennoœci¹ sytuacji strategicznej. W 1914 roku tereny te a¿ piêciokrotnie 

sta³y siê widowni¹ przemarszu wojsk rosyjskich i austriackich. I wojna 

œwiatowa to tak¿e czas zaanga¿owania politycznego uczniów szko³y. Z kronik 

dowiadujemy siê, ¿e w latach 1914 - 1916 s³u¿bê wojskow¹ pe³ni³o 186 

uczniów, 16 nauczycieli, a nawet 2 woŸnych.

Rok 1918 by³ rokiem jubileuszowym zak³adu jasielskiego. Z powodu 

sytuacji wojennej i politycznej zjazd jednak nie odby³ siê. W 1920 roku w czasie 
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wojny polsko - bolszewickiej w bitwie pod Firlejówk¹ zginê³o 9 wychowanków 

wraz ze swoim nauczycielem Romanem Saphierem. Zostali pochowani na polu 

walki we wspólnej mogile. Aby uczciæ ich pamiêæ w kruchcie kaplicy 

gimnazjalnej zosta³a wmurowana tablica pami¹tkowa.

W 1926 roku zak³ad dla dziewcz¹t przyj¹³ urzêdow¹ nazwê: Prywatne 

Gimnazjum ¯eñskie im. b³. Jolanty. Pocz¹tkowo “jolantki” nie mia³y sta³ej 

siedziby, a zajêcia odbywa³y siê nawet w takich miejscach jak zak³ad stolarski 

pana Knebla, naprzeciw gimnazjum mêskiego, (ul. Czackiego 11, w podwórzu) 

czy kamienicy pana Mroczkiewicza i przy ulicy Jagie³ly.

Czasy odrodzonej Polski ³¹cz¹ siê tak¿e z rozwojem szko³y. Dziêki 

spo³ecznoœci jasielskiej i dyrektora ks. dr Jana Paska (od 1929 r.), zostaje ona 

poddana gruntownym remontom. Powstaje stadion, cieplarnie, basen dla roœlin 

wodnych, nawet ma³y ogród botaniczny. Uczniowie skupieni wokó³ szkolnego 

ko³a krajoznawczego wydaj¹ dwumiesiêcznik M³ody Geograf. Ale chyba 

najwa¿niejsze to fakt, ¿e dziêki inicjatywie rodziców szko³a posiada swój 

sztandar z napisem “Gaude Mater Polonia Prole Foecunda Nobili”.

Wreszcie w roku szkolnym 1927/1928 Towarzystwo Szko³y Œredniej 

kupuje parcelê budowlan¹ oraz boisko przy ul. Lenartowicza (dziœ ulica 

Franciszkañska) i 8 maja 1928 roku rozpoczynaj¹ siê prace przy budowie nowej 

szko³y. Ju¿ w nastêpnym roku stan¹³ tu budynek wed³ug projektu in¿. Skóry. Tak 

szybkie tempo prac poci¹ga³o ogromne koszty. Dlatego wzros³o czesne od      

25 koron austriackich do 40 z³otych. Stopniowo liczba uczennic wzrasta³a od    

50 - 60 do nawet 270 w latach 1925 - 1930.

W ci¹gu roku szkolnego m³odzie¿ przystêpowa³a zbiorowo trzy razy do 

Spowiedzi i Komunii Œwiêtej. Przez cztery dni trwa³y rekolekcje wielkanocne 

prowadzone przez ksiê¿y ucz¹cych w gimnazjum, a pracuj¹cych w Kaplicy    

œw. Stanis³awa. Kaplica gimnazjalna zosta³a wybudowana w latach 1892 - 1893 

(inicjatorem budowy by³ radca miasta Jas³a, Klemens Sienkiewicz), a zwi¹zani 

z ni¹ kap³ani zawsze anga¿owali siê w sprawy szko³y. W latach 1930 - 1933 

Zak³adem kieruje Emil Jêzyk. W roku 1933 zostaje przeniesiony do Bochni,           

a na jego miejsce powo³ano profesora Jakuba Kuskê (1933 - 1936).

Reforma szkó³ œrednich z 1935 roku wprowadzi³a 4-letnie gimnazjum       

z tzw. ma³¹ matur¹ i 2-letnie liceum. Wyk³adano wtedy ok. 18 przedmiotów, 

g³ówny nacisk k³ad¹c na nauki œcis³e i nauki nowo¿ytne, jêzyk polski (4 godziny 

tygodniowo), jêzyk niemiecki (5 godzin tygodniowo przez 8 lat). Uczennice 

studiowa³y tak¿e jêzyk ³aciñski przez 3 lata. Nadobowi¹zkowym przedmiotem 
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by³ œpiew, a w klasach wy¿szych jêzyk francuski. W szkole prowadzone by³y 

nawet kursy kroju i szycia (po 2 godz. w tygodniu). W szkole dzia³a³ chór, który 

prowadzi³ Adam Karolkiewicz, pe³ni¹c jednoczeœnie funkcjê prezesa “Lutni 

Sokolej” (dzisiejszego “Echa”). PóŸniej opiekunem chóru zosta³ Marian 

Kozub. Co dwie niedziele chór uczestniczy³ w nabo¿eñstwach w kaplicy 

gimnazjalnej, swoje umiejêtnoœci prezentowa³ tak¿e podczas szkolnych 

uroczystoœci. W ogóle szko³a bardzo prê¿nie rozwija siê, dba o nowoczesne 

wyposa¿enie sal lekcyjnych. Gabinety posiada³y przyrz¹dy fizyczne, 

chemiczne, obrazy, plansze, mapy, filmy. O wysokim standardzie szko³y 

œwiadczy³ tak¿e fakt zakupienia odbiornika radiowego (siedmiolampowa 

tropadyna). Dziêki niemu w ka¿dy czwartek panienki s³ucha³y poranków 

muzycznych, przygotowanych przez Ministerstwo Wyznañ Religijnych                 

i Oœwiecenia. 

Szko³a mo¿e poszczyciæ siê tradycjami harcerskimi. Dziêki inicjatywie 

ówczesnego dyrektora zorganizowany zosta³ kurs przygotowawczy skautingu, 

który stanie siê zal¹¿kiem harcerstwa. Uczniowie poznawali tajniki kartografii, 

podejmowali æwiczenia z tropienia, podchodów, wywiadów, trenowali 

strzelanie do tarczy ze sztuæca wiatrowego. W 1912 roku powstaje pierwsza 

dru¿yna harcerska im. gen. Józefa Bema œciœle zwi¹zana z jasielskim 

Towarzystwem Gimnastycznym Sokó³, które opiekowa³o siê dru¿yn¹ i wspie-

ra³o j¹ finansowo. Przynale¿noœæ do dru¿yny by³a nobilitacj¹ i zaszczytem. 

M³odzi prowadzili o¿ywion¹ dzia³alnoœæ na rzecz szko³y i œrodowiska.

Wybuch wojny hamuje rozwój skautingu. Dru¿ynowy, profesor Tadeusz 

Kuchinka, wyruszy³ jako chor¹¿y na wojnê, wraz z nim wielu starszych 

skautów, pozostali wst¹pili do Legionów lub ochotniczo opiekowali siê 

rannymi. Gdy Rosjanie ust¹pili w 1915 roku, opiekê nad dru¿yn¹ przej¹³ 

profesor Adolf Zintel. Dru¿yna gimnazjum wchodzi w sk³ad hufca (13 za-

stêpów, 169 harcerzy), funkcjê kapelana hufca jasielskiego pe³ni³ ksi¹dz Jan 

Pasek. Wojna polsko - bolszewicka 1920 roku anga¿uje ochotników - harcerzy 

do s³u¿by wojskowej. Dru¿yna jasielska dzia³a³a nieprzerwanie do 1939 roku,    

a wraz z wybuchem wojny, podejmuje dzia³alnoœæ konspiracyjn¹, wstêpuje do 

oddzia³ów AK.

Warto tak¿e zaznaczyæ, ¿e od samego pocz¹tku istnienia szko³y wa¿nym 

elementem edukacji by³ sport. Ju¿ w 1892 roku, kiedy ukoñczono budowê sali 

gimnastycznej, zajêcia odbywa³y siê regularnie jedn¹ godzinê tygodniowo          

w klasach I - VIII (wiek uczniów od 11 - 25 lat). Miêdzy zajêciami lekcyjnymi  
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w szkole istnia³a tzw. “przerwa wiêksza” (godz. 11 - 12) i ca³a szko³a opuszcza³a 

budynek udaj¹c siê na relaksuj¹ce przechadzki! Nauczyciele dbali o rozwój 

fizyczny swoich podopiecznych tak¿e na przerwach. Z nut¹ nostalgii czytamy 

dzisiaj: “Na boisku podczas przerw uczniowie pod okiem profesora R. Molendy 

chodzili na szczud³ach, ci¹gnêli linê gimnastyczn¹, uprawiali gry ruchowo -

towarzyskie, a najchêtniej bawili siê pi³k¹ no¿n¹". Klub sportowy “Czarni” (po-

wsta³y z inicjatywy dzia³aczy lwowskich) mia³ a¿ 100 cz³onków w gimnazjum.

I wojna i jej nastêpstwa skutecznie hamuj¹ wszelk¹ dzia³alnoœæ sportow¹ 

szko³y. Zostaje zniszczony sprzêt w sali gimnastycznej, nie ma opa³u, aby j¹ 

ogrzaæ, a m³odzie¿ czêsto nie posiada nawet obuwia, by graæ w pi³kê. Na 

przekór tym utrudnieniom w 1921 roku powstaje Ko³o Sportowe, w którym 

decyduj¹c¹ rolê odgrywa Piotr Wawszczak (dziêki niemu po II wojnie zostanie 

wznowiona dzia³alnoœæ Gimnazjalnego Ko³a Sportowego). Ostatnim 

dyrektorem w omawianym okresie by³ Kazimierz P³aczek (lata 1936 - 1939).

Pracê Gimnazjum i Liceum przerwa³a II wojna œwiatowa, podczas której 

budynek szko³y zosta³ ca³kowicie zniszczony. 

Zgliszcza z budynku szkolnego (fot. z archiwum SMJiRJ)

Niemcy bezpoœrednio po wkroczeniu do miasta rozpoczêli rabunek 

œwietnie wyposa¿onych gabinetów lekcyjnych. Zniszczeniu uleg³a równie¿ 
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biblioteka szkolna. W Jaœle rozwija siê tajne nauczanie na zasadach 

obowi¹zuj¹cych w ca³ym kraju. Miasto zostaje wyzwolone 16 stycznia 1945 

roku, a ju¿ 19 lutego 1945 roku decyzj¹ Kuratorium Okrêgu Krakowskiego        

o wznowieniu dzia³alnoœci Pañstwowego Koedukacyjnego Gimnazjum                   

i Liceum im. Króla Stanis³awa Leszczyñskiego rozpoczyna siê nauka. 

Pierwszym powojennym dyrektorem Szko³y zosta³ Leon Król (1945 - 1948). 

Poniewa¿ macierzysty gmach nie istnieje profesorowie i uczniowie korzystaj¹ 

najpierw z goœcinnoœci mieszkañców Ko³aczyc, Rafinerii w Nieg³owicach              

i pracuj¹ w budynkach rafineryjnych. Dzia³alnoœæ wznawia tak¿e “b³êkitna 

jedynka”, czyli dru¿yna harcerska, która przyjmuje imiê dru¿yny 

przedwojennej, gen. Józefa Bema.

W roku 1948 odbywa siê pierwszy powojenny zjazd absolwentów            

w zwi¹zku z 10-leciem matury. Dyrektorem Szko³y jest wówczas Kazimierz 

Krajewski (funkcjê tê sprawuje w latach 1948 - 1950). Pañstwowa Koeduka-

cyjna Szko³a Ogólnokszta³c¹ca Stopnia Licealnego - bo tak¹ nazwê przyjmuje 

Zak³ad po reformie szkolnej - aktywnie w³¹cza siê w organizowan¹ I Olimpiadê 

Matematyczn¹ w roku 1950. Wtedy tak¿e nowy dyrektor Marian Lis (1950 - 

56) wspó³organizuje dwa nowe oddzia³y o kierunku pedagogicznym.

Rozpoczêcie starañ o budowê nowego gmachu szko³y zbieg³o siê ze 

zmian¹ na stanowisku dyrektora, zosta³ nim Jan Lisowski. Funkcjê tê pe³ni³ do 

roku 1965, a wiêc w najtrudniejszym z punktu widzenia politycznego dla szko³y 

okresie. Wa¿nym wydarzeniem dla spo³ecznoœci szkolnej by³o przyjêcie nowej 

nazwy szko³y - od roku 1959 funkcjonuje ona jako Liceum Ogólnokszta³c¹ce 

im. Króla Stanis³awa Leszczyñskiego. W 1960 roku rozpoczynaj¹ siê wreszcie 

d³ugo oczekiwane prace budowlane przy wznoszeniu nowej szko³y. Dwa lata 

póŸniej, 1 wrzeœnia 1962 roku odbywa siê przy ul. Czackiego uroczyste 

rozpoczêcie roku szkolnego.

Grono nauczycielskie wraz uczniami czynnie uczestniczy³o w ró¿nego 

rodzaju œwiêtach i obchodach rocznicowych o charakterze lokalnym. Jednym z 

nich by³o 600 - lecie Jas³a, w 1965 roku. Wtedy te¿ stanowisko dyrektora 

Liceum obejmuje Mieczys³aw Zygmunt (do 1976 r.). Rozpoczynaj¹ siê 

przygotowania do obchodów 100 - lecia Liceum. Przeprowadzono kapitalny 

remont sali gimnastycznej, jedynego budynku szkolnego na terenie Jas³a, który 

nie uleg³ zniszczeniu w czasie wojny. 21 - 23 czerwca 1968 roku œwiêtowano 

jubileusz Szko³y. Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Króla Stanis³awa 

Leszczyñskiego, bêd¹c szko³¹ koedukacyjn¹ uwa¿a³o siê za spadkobiercê 

Prywatnego Gimnazjum ¯eñskiego, dlatego te¿ na uroczystoœci zaproszono 
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równie¿ absolwentki “jolantek” (pierwsze uczennice Zak³adu koñczy³y naukê 

jako eksternistki naszego Liceum). Od roku szkolnego 1974/75 Szko³a liczy    

24 oddzia³y. 

Nowy budynek Szko³y oddany do u¿ytku w 1962 roku

M³odzie¿ szkolna na wycieczce nad Morskim Okiem w listopadzie 1977 roku
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W latach 1976 - 1982 funkcjê dyrektora sprawuje Stanis³aw Kumik. 

Komitet Obchodów 100 - lecia Szko³y podj¹³ uchwa³ê zobowi¹zuj¹c¹ dyrekcjê 

do zorganizowania Jubileuszu 125 - lecia w roku 1993. Pracê nad zorga-

nizowaniem uroczystoœci rozpoczêto ju¿ w 1990 roku przy ogromnym 

zaanga¿owaniu ówczesnego dyrektora Juliusza Jankisza (1982 - 1999). Na 

wniosek Komitetu Organizacyjnego Rada Pedagogiczna nada³a auli szkolnej 

imiê dyrektora Liceum, Jana Lisowskiego, dziêki któremu powsta³ obecny 

budynek. 

G³ówne uroczystoœci obchodów 125 - lecia mia³y miejsce 25 - 27 czerwca 

1993 roku. Najbardziej miarodajnym sprawdzianem pracy Liceum jest liczba 

jej absolwentów przyjêtych na studia oraz iloœæ uczniów bior¹cych udzia³ 

olimpiadach przedmiotowych, pod tym wzglêdem nasza Szko³a lokuje siê od lat 

na czo³owych miejscach w województwie.
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Jubileusz 125 - lecia, przemawia W³adys³aw Mendys - rocznik matury 1917
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Pracownicy Szko³y, tworz¹cy na co dzieñ jej historiê, dbali o to, by 

pamiêæ o tym, co dzieje siê w Zak³adzie nie zginê³a. Dokumentowali swoj¹ 

pracê, dzia³alnoœæ w sprawozdaniach, drukowanych w jasielskiej drukarni,       

w czasopismach m³odzie¿owych (Efeb, M³ody Geograf), w pracach o charakte-

rze historycznym w zwi¹zku z przypadaj¹cymi jubileuszami. Pewn¹ trudnoœci¹ 

by³o kontynuowanie tych zapisów po II wojnie, gdy¿ cenne akta szkolne zosta³y 

zniszczone.

Zak³ad przechodzi³ zmiany organizacyjne w szkolnictwie, zmienia³y siê 

uk³ady polityczne, nie wp³ywa³o to jednak w sposób radykalny na przebieg 

dzia³añ dydaktycznych i wychowawczych Liceum. Niezale¿nie od dziejowych 

zawirowañ, zarówno profesorowie, jak i uczniowie tej Placówki, dbaj¹                 

o zachowanie ci¹g³oœci chlubnych tradycji. Spisujemy dzieje naszej szko³y 

kontynuuj¹c piêkny zwyczaj tworzenia rocznicowych ksi¹g pami¹tkowych.                

W roku szkolnym 2003/2004 obchodziliœmy 135 rocznicê istnienia Szko³y. 

Uroczysta sesja z okazji 135 - lecia Szko³y

Czujemy siê spadkobiercami i kontynuatorami historii Szko³y, dlatego 

staramy siê w sposób wywa¿ony i m¹dry korzystaæ z doœwiadczeñ naszych 

poprzedników. Pragniemy, by m³odzie¿, która kszta³ci siê w Liceum, sta³a siê 

œwiadomymi wspó³uczestnikami polskiego dziedzictwa kulturowego, zgodnie 
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ze s³owami Cypriana Norwida:

“Tylko - ¿e, aby drogê mierzyæ przysz³¹,

Trzeba koniecznie pomnieæ, sk¹d siê wysz³o”.

S³awni wychowankowie szko³y

Chlubn¹ kartê s³awnych wychowanków jasielskiego gimnazjum tworzy 

wielu jej absolwentów, nie sposób wymieniæ ich wszystkich, dlatego 

prezentujemy tylko niektóre sylwetki:

Rudolf Weigl - uczeñ gimnazjum w latach 1901 - 1902. Studiowa³ na 

Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Parazytolog, profesor Katedry 

Biologii Ogólnej Wydzia³u Lekarskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza we 

Lwowie. Odkry³ szczepionkê przeciw tyfusowi plamistemu. Cz³onek 

belgijskiej Królewskiej Akademii Nauk oraz Nowojorskiej Akademii Nauk. 

Hugo Steinhaus - ukoñczy³ Gimnazjum w Jaœle w 1905 roku. We Lwowie 

studiowa³ filozofiê i matematykê, a w 1911 roku doktoryzowa³ siê w Getyndze. 

W 1920 roku zosta³ profesorem Uniwersytetu Lwowskiego. Opublikowa³ oko³o 

70 prac z zakresu matematyki, by³ wspó³za³o¿ycielem Studia Mathematica.

Stanis³aw Pigoñ - uczeñ Gimnazjum w latach 1898 - 1906. Historyk literatury, 

pedagog, honorowy obywatel miasta Jas³a.

Stanis³aw Paw³owski - gimnazjum ukoñczy³ w 1902 roku. Studiowa³               

w Wiedniu, we Lwowie w 1910 roku uzyska³ doktorat z filozofii, w 1918 roku 

zdoby³ tytu³ profesora geografii, zwi¹zany z Uniwersytetem Poznañskim.

Stanis³aw Kadyi - ukoñczy³ Gimnazjum w 1918 roku, lekarz, humanista, 

zgromadzi³ zbiory paleontologiczne, rzemios³a artystycznego, kolekcjê 

etnograficzn¹.

W³adys³aw Mendys - matura w 1917 roku, studia prawnicze na Uniwersytecie 

Jagielloñskim w Krakowie, potem we Lwowie. Adwokat, cz³onek Komisji 

Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce.

Stefan Jaracz - uczeñ Szko³y, aktor, dyrektor teatru “Ateneum”, pisarz. Jego 

debiut teatralny zwi¹zany jest z Jas³em. 

Jerzy Adam Brandhuber - nauczyciel Szko³y w latach 1925 - 1939, kustosz 

Muzeum Oœwiêcimskiego, pisarz, malarz, zebra³ zdjêcia obozowe uczniów 

Szko³y eksponowane w Budynku.

Tadeusz Ho³uj - wychowanek Szko³y, wiêzieñ Oœwiêcimia, pisarz, sekretarz 

generalny Miêdzynarodowego Komitetu Oœwiêcimskiego.
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Karol Myœliwiec - rok matury 1961, kierownik Zak³adu Archeologii 

Œródziemnomorskiej PAN w Warszawie, œwiatowej s³awy egiptolog. 

Jaros³aw Gowin - matura 1980 rok, filozof, redaktor naczelny miesiêcznika 

Znak, cz³onek Komisji Episkopatu Polski, rektor Wy¿szej Szko³y Europejskiej 

w Krakowie.

Dyrektorzy Szko³y 

Karpiñski Andrzej 1868 - 1880

Sienkiewicz Klemens 1881 - 1899

S³otwiñski Józef 1900 - 1912

Midowicz Kazimierz 1912 - 1929

Pasek Jan Chryzostom 1929 - 1930

Jêzyk Emil 1930/31 - 1932/33

Kuska Jakub 1933 - 1936

P³aczek Kazimierz 1936/37 - 1938/39

Król Leon 1945 - 1948

Krajewski Kazimierz 1948 - 1950

Lis Marian 1950 - 1956

Lisowski Jan 1956 - 1965

Zygmunt Mieczys³aw 1965 - 1976

Kumik Stanis³aw 1976 - 1982

Jankisz Juliusz 1982 - 1999 

Libucha Ryszard od 1999 roku

 Dyrekcja i Grono Pedagogiczne w roku szkolnym 2003/2004

Libucha Ryszard - dyrektor, fizyka

Wójcik Wies³awa -  za-ca dyrektora, jêzyk angielski

Waszkiel Zbigniew - za-ca dyrektora, jêzyk angielski

Adamik Edyta - jêzyk angielski

Bieñkowski Jerzy - podstawy przedsiêbiorczoœci, historia  

Bilska El¿bieta - historii

Bosak Andrzej - fizyka

Czy¿owicz Anna - biblioteka

Dranka Lucjan  - matematyka
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Dzwonkowicz Jan - wychowanie fizyczne

Fortuna Ma³gorzata - jêzyk niemiecki

Frydrych Tomasz - jêzyk angielski mgr G³owacki Zbigniew- informatyka

Gorczyca Maria - jêzyk polski

Hnat El¿bieta - jêzyk rosyjski

Janiga Bo¿ena - informatyka

Jankisz Juliusz - chemia

Jarosz - Mazur Aneta - jêzyk angielski

Kamiñska - Smorul Iwona - jêzyk francuski

Kielar Bogus³aw - informatyka

Klucznik Agnieszka - jêzyk niemiecki

Kosiek Tadeusz - matematyka

Kozendra Aleksandra - wychowanie fizyczne

Kuzak Stanis³aw - fizyka

Lecheta Edward - jêzyk polski 

Lechowski Witold - historia, wos

Lorens Agata - historia

£¹cki Jerzy - muzyka

£êtkowska Ma³gorzata - fizyka

Madejczyk Monika - jêzyk angielski

Myœliwiec Janina - matematyka

Nowak Ewelina - jêzyk francuski

Nowosielski Lucjan - wychowanie fizyczne

Ocha³a Emil - wychowanie fizyczne

Orlof Bo¿ena -pedagog szkolny

Owsiak Maria - chemia

Pacocha Lucyna - biologia 

Piwiñska - Pasek Jadwiga - jêzyk polski

Piwowarczyk Maria - jêzyk niemiecki

P³aziak Ma³gorzata - jêzyk angielski

Podolska Barbara - jêzyk polski

Poniatowski Kazimierz - matematyka 

Prajsnar Agata - jêzyk angielski

Prajsnar Ryszard - fizyka

Prucnal Maria - jêzyk ³aciñski

Sarnecka - Fryc Renata - jêzyk angielski
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Smoszna Iwona - jêzyk francuski

Soko³owska Barbara - jêzyk polski

Stañczak Anna - geografia

Szaro El¿bieta - biblioteka

Szopa Robert - biologia

Wanat El¿bieta - jêzyk angielski

Wieczorek Jadwiga - pedagog szkolny

Wietecha Stanis³awa - wiedza o kulturze

W³adyka Renata - matematyka

Wolska Marta - wychowanie fizyczne

Zwoleñska Anna - wychowanie fizyczne

Zwoleñski Lech - wychowanie fizyczne

Goœcimiñski Dariusz - katecheta

Potyka³a Ryszard - katecheta

S³owik Piotr - katecheta 

Opracowanie: Agata Lorens

Barbara Soko³owska

1
 Cyt. za: H. Olszewski, O skutecznym rad sposobie /w:/ Ku upadkowi. Dzieje 

Narodu i Pañstwa Polskiego, Warszawa, s. 64
2 Zarys historii Polski, pod red. J. Tazbira, Warszawa 1979, s. 298
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Zarys historii:

Liceum dla Wychowawczyñ Przedszkoli

Liceum Pedagogiczne dla Wychowawczyñ Przedszkoli

Studium Wychowania Przedszkolnego

Studium Nauczycielskie

istoria Szko³y siêga roku 1953, kiedy to Zarz¹dzeniem Ministra Oœwiaty   Hz dnia 9 wrzeœnia zosta³o utworzone trzyletnie Liceum dla Wycho-

wawczyñ Przedszkoli w Jaœle. By³o to trzecie z kolei liceum tego typu                

w województwie rzeszowskim. Zorganizowano je jako szko³ê rozwojow¹.

W roku szkolnym 1953/1954 funkcjonowa³y dwa oddzia³y klasy 

pierwszej. Utworzenie tej Szko³y w Jaœle wynika³o st¹d, ¿e istniej¹ce od 1946 

roku Liceum dla Wychowawczyñ Przedszkoli w Jaros³awiu oraz od 1950 roku 

w Stalowej Woli kszta³ci³y niewystarczaj¹c¹ iloœæ nauczycieli dla potrzeb 

kadrowych przedszkoli województwa rzeszowskiego. 

W pierwszych latach swego istnienia Szko³a nie posiada³a w³asnego 

budynku. Lekcje odbywa³y siê na drugiej zmianie w dwu salach Liceum 

Ogólnokszta³c¹cego w Jaœle. Tam te¿ umieszczona zosta³a kancelaria Szko³y.    

W nastêpnych latach nauka odbywa³a siê kolejno w Szkole Podstawowej Nr 1    

w Jaœle (od 1 wrzeœnia 1954 r.) i w Szkole Podstawowej Nr 3 w Jaœle (TPD) od 

stycznia 1956 roku.

Brak w³asnego budynku i etatowej kadry nauczycielskiej oraz nauka na 

drugiej zmianie utrudnia³y bardzo organizacjê pracy Szko³y w pocz¹tkowym 

okresie jej funkcjonowania. Trudne warunki lokalowe uniemo¿liwia³y tak¿e 

tworzenie w³asnych pracowni przedmiotowych i prowadzenie zajêæ 

pozalekcyjnych. Te wszystkie czynniki mia³y w konsekwencji ujemny wp³yw 

na wyniki nauczania. 

Ju¿ od roku 1953 dyrektor Jadwiga Mikowa podjê³a starania o budowê 

w³asnego budynku szkolnego wraz z przedszkolem æwiczeñ. Jednak budowa 

szko³y nie zosta³a w³¹czona w plan inwestycyjny do roku 1955. Nast¹pi³o to 

dopiero w roku 1957. Pomimo wielu przeszkód i trudnoœci od stycznia 1959 

roku LPWP funkcjonowa³o w nowym budynku szkolnym przy ulicy 

Dzier¿yñskiego 26. W ci¹gu kilku kolejnych lat urz¹dzono: pracowniê fizyko-

chemiczn¹, klasopracowniê polonistyczn¹, biologiczn¹, matematyczn¹, prac 

rêcznych, pedagogiczn¹, muzyczn¹ i jêzyka rosyjskiego. Zosta³y one 
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wyposa¿one w szereg pomocy naukowych i odpowiedni sprzêt. Dobrze zosta³a 

rozwiniêta baza wychowania fizycznego. Ponadto powsta³ gabinet 

przysposobienia wojskowego, czytelnia czasopism, biblioteka, gabinet 

lekarski, kuchnia i sto³ówka z zapleczem gospodarczym.

W celu pog³êbiania wiedzy uczniów i rozwijania ich zainteresowañ 

poznawczych zorganizowano w szkole nastêpuj¹ce kó³ka przedmiotowe: 

biologiczne, pedagogiczne, recytatorskie, jêzyka rosyjskiego, techniczne, 

strzeleckie, sportowe, instrumentalne oraz fotograficzne.

Od 1 wrzeœnia 1955 roku dotychczasowe 3-letnie Liceum Pedagogiczne 

dla Wychowawczyñ Przedszkoli zosta³o przekszta³cone w 4-letnie, co 

pozwoli³o na lepsze przygotowanie uczennic do zawodu.

Z kolei od 1 wrzeœnia 1957 roku, zgodnie z Zarz¹dzeniem Ministra 

Oœwiaty, nauka w liceum zosta³a przed³u¿ona do lat piêciu. Ze wzglêdu na to, ¿e 

by³a to œrednia szko³a zawodowa, realizowano w niej zarówno program szko³y 

ogólnokszta³c¹cej, jak i zawodowej.

Po likwidacji szkó³ w Jaros³awiu i Stalowej Woli, od 1 wrzeœnia 1959 roku 

Liceum Pedagogiczne dla Wychowawczyñ Przedszkoli w Jaœle by³o jedyn¹ 

tego typu szko³¹ w województwie rzeszowskim. St¹d te¿ naukê podejmowa³a  

w nim m³odzie¿ rekrutuj¹ca siê z rejonu Rzeszowa, Przemyœla, Leska, Ustrzyk 

Dolnych, Gorlic.

Wa¿n¹ rolê w funkcjonowaniu Szko³y odgrywa³ internat. Mieszka³a        

w nim wiêkszoœæ uczennic. Warunkiem przyjêcia do internatu by³y pozytywne 

wyniki w nauce i koniecznoœæ pomocy materialnej. Te uczennice, dla których 

zabrak³o w nim miejsca, mieszka³y na stancjach i podlega³y kontroli szko³y. 

Stancje zatwierdzane by³y przez Radê Pedagogiczn¹, która sprawdza³a warunki 

lokalowe i œrodowisko domowe ka¿dej z nich. Uczennice mieszkaj¹ce na 

stancjach ¿ywi³y siê w internacie. Lekcje natomiast odrabia³y w szkole.

 Znacz¹c¹ form¹ pomocy materialnej dla m³odzie¿y licealnej by³o 

stypendium. Otrzymywali je m.in. uczniowie: maj¹cy trudn¹ sytuacjê 

materialn¹, mieszkaj¹cy w internacie, posiadaj¹cy dobre wyniki w nauce, 

sieroty i pó³sieroty.

Wa¿nym wydarzeniem w ¿yciu Szko³y by³o nadanie jej imienia Stefanii 

Sempo³owskiej w 1969 roku. Oficjalna uroczystoœæ nadania imienia szkole 

odby³a siê 10 czerwca 1970 roku. Wtedy to Komitet Rodzicielski przekaza³ 

m³odzie¿y Szko³y Sztandar, na którym widnia³o has³o: “Ojczyzna, Nauka, 

Praca”.
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W 1973 roku Liceum uzyska³o status Szko³y Policealnej. Dotychczasowe 

LPWP przekszta³cone zosta³o w szeœcioletnie Studium Wychowania 

Przedszkolnego. Pojawi³y siê wówczas trudnoœci lokalowe, dlatego te¿ od            

1 wrzeœnia 1975 roku Dyrekcja Szko³y wynajê³a w Szkole Podstawowej Nr 1          

w Jaœle przy ul. P. Skargi dwie sale lekcyjne dla m³odzie¿y Studium. 

W roku szkolnym 1974/75 utworzono Wydzia³ Pomaturalny dla 

absolwentek liceów ogólnokszta³c¹cych oraz Wydzia³ Zaoczny dla pracuj¹cych 

nauczycielek, nieposiadaj¹cych pe³nych kwalifikacji. Szko³a liczy³a wówczas 

402 uczniów.

Z dniem 1 wrzeœnia 1984 roku SWP zosta³o przekszta³cone w Studium 

Nauczycielskie o kierunku wychowanie przedszkolne.

Szko³a zdobywa³a coraz wiêksz¹ popularnoœæ i ci¹gle rozwija³a siê.              

W roku 1989/90 posiada³a 16 oddzia³ów, w tym dwa oddzia³y zamiejscowe       

w Sanoku.

Uczennice tej Szko³y, na przestrzeni czterdziestu jeden lat jej 

funkcjonowania, aktywnie uczestniczy³y w ¿yciu kulturalnym miasta. 

Szczególnym uznaniem cieszy³ siê chór szkolny reprezentuj¹cy wysoki poziom 

muzyczny. Organizowane by³y tak¿e wystêpy zespo³u recytatorskiego. Poza 
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tym m³odzie¿ uczestniczy³a w tzw. akcjach podwórkowych, polegaj¹cych na 

prowadzeniu zabaw z dzieæmi.

Szko³a wyró¿nia³a siê zawsze dobr¹ prac¹ organizacji m³odzie¿owych,     

a szczególnie harcerstwa. W kronice szkolnej odnotowane s¹ liczne sukcesy      

w olimpiadach przedmiotowych, a tak¿e w zawodach sportowych.

Absolwentki tej Szko³y ciesz¹ siê w swoich œrodowiskach opini¹ bardzo 

dobrze przygotowanych do zawodu.

W wyniku reformy systemu kszta³cenia nauczycieli, Ministerstwo 

Edukacji Narodowej wyda³o w 1991 roku decyzjê o rozwi¹zaniu studiów 

nauczycielskich na terenie ca³ej Polski. W czerwcu 1994 roku ostatnie 

absolwentki Studium Nauczycielskiego w Jaœle opuœci³y mury Szko³y, która po 

czterdziestu jeden latach funkcjonowania zakoñczy³a swoj¹ dzia³alnoœæ.

Szko³¹ kierowa³o czterech dyrektorów: Jadwiga Mikowa w latach 1953 - 

1968, Wanda Wajler w latach 1968 - 1982, Maria Koœ w latach 1982 - 1990,     

a od roku 1990 Jan Wygonik.

W roku 1992 w miejsce dotychczasowego Studium Nauczycielskiego 

powo³ano, Zarz¹dzeniem nr 12 Kuratora Oœwiaty i Wychowania w Kroœnie,      

II Liceum Ogólnokszta³c¹ce. 
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Pocz¹tkowo liczy³o ono jedynie dwa oddzia³y o profilu podstawowym. Ze 

wzglêdu na wzrastaj¹c¹ liczbê absolwentów szkó³ podstawowych 

zainteresowanych kontynuacj¹ nauki w II Liceum Ogólnokszta³c¹cym, w roku 

szkolnym 1993/1994 utworzono piêæ oddzia³ów klasy pierwszej, w tym jeden 

oddzia³ z rozszerzonym jêzykiem angielskim i jeden z rozszerzonym jêzykiem 

niemieckim. W roku szkolnym 1998/1999 II Liceum Ogólnokszta³c¹ce liczy³o 

ju¿ 20 oddzia³ów i uczêszcza³o do niego 670 uczniów, kszta³c¹cych siê                   

w nastêpuj¹cych klasach profilowanych: humanistycznej, lingwistycznej, 

biologiczno - chemicznej i matematyczno - informatycznej. Pod koniec tego 

roku szkolnego zapad³a decyzja o likwidacji internatu szko³y. W zwi¹zku z tym 

przesta³a równie¿ funkcjonowaæ szkolna sto³ówka. Pomieszczenie, w którym 

siê znajdowa³a, zosta³o przeznaczone na dwie sale lekcyjne. Natomiast                        

w pomieszczeniu, w którym mieœci³a siê kuchnia, urz¹dzono si³owniê. 

Podjête zosta³y starania o nadanie imienia II LO w Jaœle. Spoœród wielu 

propozycji spo³ecznoœæ szkolna wybra³a na swojego patrona pp³k. Józefa 

Modrzejewskiego - oficera 3 pu³ku artylerii w Zamoœciu w latach 1933 - 1939, 

Komendanta Obwodu AK Jas³o w latach 1940 - 1944, Honorowego Obywatela 

Miasta Jas³a. 
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W zwi¹zku z powy¿szym Szko³a wyst¹pi³a z proœb¹ do Rady Powiatu 

Jasielskiego o nadanie Szkole imienia.

30 czerwca 1999 roku Rada Powiatu Jasielskiego podjê³a uchwa³ê 

nadaj¹c¹ II Liceum Ogólnokszta³c¹cemu w Jaœle imiê pp³k. Józefa 

Modrzejewskiego.

W polskiej tradycji sztandary fundowane by³y przez spo³ecznoœci lokalne 

lub organizacje spo³eczne. W oparciu o tê szczytn¹ tradycjê w dniu 8 czerwca 

1999 roku ukonstytuowa³ siê w Jaœle Spo³eczny Komitet Fundatorów Sztandaru 

dla II Liceum Ogólnokszta³c¹cego. W jego sk³ad weszli przedstawiciele w³adz 

lokalnych, duchowieñstwa, organizacji spo³ecznych, kombatanckich i wojska. 

Oficjalna uroczystoœæ poœwiêcenia Sztandaru i nadania Imienia Szkole 

mia³a miejsce 8 paŸdziernika 1999 roku. Wziê³o w niej udzia³ wielu 

zaproszonych goœci, w tym tak¿e przedstawiciele w³adz miejskich, 

pañstwowych, organizacji kombatanckich. Honorowym goœciem by³a pani 

Kazimiera Modrzejewska - ¿ona œp. pp³k. Józefa Modrzejewskiego.
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Ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej
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Sztandar, który Szko³a otrzyma³a, jest szczególnym symbolem, a jego 

dewiza “Na zawsze wierni Polsce” stanowi podstawê programu 

wychowawczego II Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Jaœle. 

Z roku na rok Szko³a rozwija siê. Wzrasta liczba kandydatów chêtnych do 

kontynuowania nauki w II LO w Jaœle. W ofercie edukacyjnej Szko³y od roku 

szkolnego 2000/2001 by³y jeszcze dwie dodatkowe klasy profilowane: 

ekonomiczna (przedmioty wiod¹ce: matematyka, geografia), oraz jêzykowa 

(przedmioty wiod¹ce: jêzyk polski, jêzyk angielski). W wyniku reformy 

systemu oœwiaty Szko³a jest obecnie 3 - letnim Liceum Ogólnokszta³c¹cym, 

licz¹cym 18 oddzia³ów. Uczêszcza do niej 583 uczniów. 

Aktualnie w ofercie edukacyjnej Szko³y znajduj¹ siê klasy z nastêpu-

j¹cymi przedmiotami rozszerzonymi:

1. klasa I a: jêzyk polski, historia,

2. klasa I b: jêzyk angielski, biologia, chemia,

3. klasa I c: jêzyk angielski, jêzyk niemiecki,

4. klasa I d: jêzyk angielski, matematyka, informatyka,

5. klasa I e: jêzyk angielski, matematyka, geografia,

6. klasa I f: jêzyk polski, jêzyk angielski.

Od kilku lat, pomimo trudnej sytuacji finansowej, sukcesywnie prowadzi 

siê prace powstrzymuj¹ce dekapitalizacjê budynku. Odremontowano salê 
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gimnastyczn¹, pierwsze i drugie piêtro, kot³owniê, dwie ³azienki. Wci¹¿ 

dokonuje siê nowego b¹dŸ dodatkowego wyposa¿enia sal lekcyjnych. Miêdzy 

innymi pracowniê jêzyka niemieckiego i pracowniê jêzyka angielskiego 

wyposa¿ono w komputery. Przygotowano tak¿e dwie sale lekcyjne z przezna-

czeniem na pracownie internetowe. Wa¿nym przedsiêwziêciem by³ monta¿ 

nowoczesnej laboratoryjnej pracowni biologiczno - chemicznej. Istnieje w niej 

mo¿liwoœæ multimedialnej prezentacji opracowywanych preparatów. Sala 

posiada dygestorium, pozwalaj¹ce na pracê z niebezpiecznymi substancjami. 

Szko³a sfinansowa³a te inwestycje ze œrodków Rady Rodziców, a tak¿e dziêki 

zaanga¿owaniu sponsorów. 

II Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Jaœle uczestniczy w wielu akcjach: 

“Szko³a z klas¹”, “Moja szko³a w Unii Europejskiej”, “Szko³a bez korepetycji”, 

“Super szko³a”, “Beskidzkie strumyki” - edycja 2003 - 2004. Szko³a posiada 

równie¿ certyfikat przyjêcia do Podkarpackiej Sieci Szkó³ Promuj¹cych 

Zdrowie Rejonu Dêbica. Swoim uczniom gwarantuje zdobycie szerokiego 

zasobu wiedzy, zapewnia gruntown¹ znajomoœæ jêzyków obcych i mo¿liwoœæ 

rozwijania zainteresowañ kulturalnych i sportowych. 

W Szkole realizowane s¹ innowacje programowe z nastêpuj¹cych 

przedmiotów: jêzyka polskiego, historii, matematyki i chemii. Poza tym w celu 

rozwijania i pog³êbiania zainteresowañ uczniów, Szko³a organizuje wiele 

konkursów, m.in. Konkurs Literacki, Powiatowy Konkurs Filozoficzny, 

Konkurs Translatoryczny, Konkurs Wiedzy o AIDS, Konkurs “£amig³ówki 

matematyczne”. Funkcjonuj¹ tak¿e pozalekcyjne ko³a zainteresowañ, np. Ko³o 

M³odych Twórców, Ko³o Teatralne, Szkolne Ko³o Sportowe, a tak¿e ko³a 

przedmiotowe. Placówka podtrzymuje dobre tradycje i dopisuje wci¹¿ nowe 

osi¹gniêcia. Owocem wysi³ku wszystkich jej dyrektorów i nauczycieli jest 

uznana renoma. Po œmierci dyrektora Jana Wygonika w styczniu 1995 roku, 

dyrektorem Szko³y zosta³a Ma³gorzata Wachel - Lecheta.

Obecnie dyrektorem II Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Jaœle jest Roman 

Lorens. Funkcjê tê pe³ni od 1 wrzeœnia 2000 roku. Podejmowane przez niego 

dzia³ania maj¹ znacz¹cy wp³yw na sta³y i dynamiczny rozwój Szko³y.

18 paŸdziernika 2003 roku Szko³a obchodzi³a jubileusz 50 - lecia 

istnienia. W uroczystoœci wziêli udzia³ zaproszeni goœcie: przedstawiciele 

Urzêdu Miasta, Starostwa Powiatowego, Policji, Zwi¹zku Nauczycielstwa 

Polskiego i Rady Rodziców. Obecni byli tak¿e absolwenci wszystkich, 

dzia³aj¹cych na przestrzeni lat szkó³, teraŸniejsza i poprzednie kadra 
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nauczycielska oraz dyrektorska. Wszyscy zaproszeni mieli mo¿liwoœæ odwie-

dzenia szko³y, obejrzenia specjalnie przygotowanej wystawy poœwiêconej 

historii Szko³y oraz wziêcia udzia³u w ods³oniêciu tablicy pami¹tkowej. 

Widniej¹ na niej s³owa:  “Przesz³oœæ nie przemija, ona jest z nami i w nas”.

Poœwiêcenie tablicy pami¹tkowej



Uroczystoœci jubileuszowe w Jasielskim Domu Kultury

Grono pedagogiczne II LO w Jaœle

Katarzyna Babiarz Maria Litka

Iwona Bartoszewicz Roman Lorens

Jolanta Bia³y Anna £êczycka - Kras

Wac³aw B³asik ks. Józef Ob³ój

Marta Bochnia - Wdowiak Marzena Ochwat

Ewa Budzaj Magdalena Pabjan

El¿bieta Drozd Monika Pojnar

Anita Emt Violetta Pucha³a

ks. Roman Gawron Piotr Samborski

Regina Jod³owska Beata Siepietowska

Barbara Kijak - Mazurek Magdalena Skiba

Ma³gorzata Klusek El¿bieta Szpak

Beata Korpok. Andrzej Œli¿

Andrzej Krajewski Wioletta Telma - Goryczka

Bo¿ena Krzy¿ak Ma³gorzata Wachel - Lecheta
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Jacek Ksi¹¿ek Anna Wasilewska

Barbara Wojdy³a Barbara Zaj¹c

Agnieszka ¯eromska - Sroka

Grono pedagogiczne II LO w roku jubileuszowym

    Opracowa³a: Ma³gorzata K³usek
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KATOLICKIE LICEUM

OGÓLNOKSZTA£C¥CE

W JAŒLE



atolickie Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Jaœle rozpoczê³o oficjaln¹ Kdzia³alnoœæ 1 wrzeœnia 1998 roku. Jego organem za³o¿ycielskim, 

finansowym i prowadz¹cym by³o Katolickie Towarzystwo Oœwiatowe w Jaœle, 

którego przewodnicz¹cym by³ Bogdan Rzoñca. Na asystenta koœcielnego 

szko³y zosta³ wyznaczony przez biskupa ordynariusza ksi¹dz dziekan Tadeusz 

Paszek. KLO wspierali tak¿e niektórzy ksiê¿a z dekanatu jasielskiego, w tym 

ks. Marian Putyra i ks. Zbigniew Irzyk. Od pocz¹tku swego istnienia szko³a by³a 

placówk¹ niepubliczn¹ o uprawnieniach szko³y publicznej. Ide¹ jej powstania 

by³o stworzenie uczniom warunków do nauki w niewielkich oddzia³ach,          

w bliskim kontakcie z nauczycielem, w oparciu o system wartoœci wynika-

j¹cych z nauczania Koœcio³a Katolickiego, z poszanowaniem wartoœci i tradycji 

narodowych. Praca w ma³ych grupach, indywidualizacja procesów nauczania     

i wychowania, rozwijanie zainteresowañ i talentów ka¿dej jednostki, 

przestrzeganie zasad etycznych i moralnych, spowodowa³y, ¿e przez ca³y czas 

funkcjonowania tej szko³y panowa³ w niej specyficzny, ciep³y rodzinny klimat.

Placówka przez ca³y okres dzia³alnoœci utrzymywana by³a z op³at 

rodziców, dotacji pañstwowych oraz darowizn od osób fizycznych i prawnych. 

Dla wsparcia ubo¿szych uczniów uzyskiwano pomoc od osób prywatnych i firm 

(m.in. przez cztery lata czêœæ czesnego pokrywa³a Rafineria jasielska, a ca³oœæ 

czesnego dla jednej uczennicy op³aca³ przez cztery lata Bogdan Rzoñca).

Pierwsz¹ siedzib¹ szko³y by³y pomieszczenia Domu Katechetycznego 

O.O. Franciszkanów w Jaœle przy ulicy Szopena 1. Ze wzglêdu na powiêkszenie 

siê liczby uczniów i klas, po dwóch latach, placówkê przeniesiono do budynku 

przy ulicy PCK 2a. Tam szko³a funkcjonowa³a do koñca swej pracy. 

Przy organizowaniu zaplecza placówki przez ca³y czas jej dzia³alnoœci 

du¿ym zaanga¿owaniem wykazywali siê wszyscy rodzice, nauczyciele               

i uczniowie, którzy w liczbie 10 osób rozpoczêli naukê w klasie pierwszej.       

28 wrzeœnia 1998 roku w Sanktuarium Antoniañskim odby³a siê uroczysta 

inauguracja roku szkolnego. Uczestniczyli w niej m.in.: biskup Kazimierz 

Górny, ordynariusz diecezji rzeszowskiej, wicemarsza³ek Sejmu RP Stanis³aw 

Zaj¹c, wojewoda kroœnieñski Bogdan Rzoñca, burmistrz Jas³a Andrzej 

Czernecki oraz kurator Wies³aw Œnie¿ek.

Aby lepiej zintegrowaæ zespó³ klasowy w dniach 15 - 17 paŸdziernika 

odby³a siê wycieczka do Krakowa. Celem wzbogacenia duchowego, w lutym 

nastêpnego roku, uczniowie uczestniczyli w zamkniêtych rekolekcjach 

wielkopostnych w Miejscu Piastowym. W tym czasie w szkole odby³ siê kurs 

przygotowawczy do egzaminu wstêpnego do klas pierwszych. Wiosn¹ 1999 
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roku KLO po raz pierwszy prezentowa³o siê podczas “Gie³dy Szkó³”.

Wielkim prze¿yciem dla spo³ecznoœci szkolnej by³ udzia³ w pielgrzymce 

do Starego S¹cza na spotkanie z Ojcem Œwiêtym i uczestnictwo w uroczystej 

Mszy Œwiêtej z Jego udzia³em, w maju 1999 roku. Z kolei w czerwcu tego roku 

m³odzie¿ by³a na wycieczce w Bieczu. Oficjalne zakoñczenie roku szkolnego 

odby³o siê 25 czerwca 1999 roku. 

Wycieczka na Ukrainê. M³odzie¿ pozuje na tle zamku w Kamieñcu Podolskim.
Z prawej - siostra Dawida Ryll, z lewej - dyrektor Stefan Juryœ

Nowy rok 1999/2000 rozpoczê³o w klasie pierwszej 13, a w drugiej            

10 uczniów. 24 wrzeœnia m³odzie¿ wyjecha³a na wycieczkê do Dukli. Jeszcze 

bardziej bogat¹ w wydarzenia i wra¿enia by³a trzydniowa wycieczka na 

Ukrainê, na dawne kresy wschodnie Rzeczypospolitej, w jakiej uczestniczyli 

uczniowie i nauczyciele KLO w dniach 15 - 17 paŸdziernika tego roku. 

Pomys³odawczyni¹ i koordynatork¹ tej piêknej wycieczki - pielgrzymki by³a 

siostra Dawida Ryll. W ramach wyjazdu m³odzie¿ przekaza³a dla tamtejszej 

Polonii dary, jakie otrzyma³a od spo³ecznoœci naszego miasta. 

19 grudnia 1999 roku uczniowie uczestniczyli w spotkaniu op³atkowym  

w Dêbowcu. Z kolei w dniach 28 lutego - 3 marca 2000 roku liceum by³o 

reprezentowane podczas kolejnej “Gie³dy Szkó³”. Nied³ugo po tym uczniowie 

przybyli do stóp Matki Bo¿ej Dêbowieckiej, na rekolekcje wielkopostne.
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Wiele niezapomnianych wra¿eñ da³a m³odzie¿y wycieczka turystyczno - 

krajoznawcza w S³owackie Wysokie Tatry, która odby³a siê w dniach                  

5 - 7 czerwca 2000 roku. Uczniowie wraz z nauczycielem historii i opiekunem 

Ko³a Historyczno - Regionalnego Wies³awem Hapem systematycznie pozna-

wali historiê i dziedzictwo kulturowe swojej “ma³ej ojczyzny”. M.in. 

uczestniczyli w sesji popularnonaukowej “Dziedzictwo kulturowe regionu”, 

zwiedzali “Wa³y” w Trzcinicy, obejrzeli wystêp kapeli ludowej “Trzcinicoki”     

i zwiedzali ekspozycje Muzeum Regionalnego w Jaœle. 12 czerwca 2000 roku 

po raz pierwszy uroczyœcie obchodzono Œwiêto Szko³y. By³o to spotkanie 

uczniów, nauczycieli, rodziców oraz przedstawicieli Katolickiego 

Towarzystwa Oœwiatowego. Przebiega³o ono w mi³ej, wrêcz rodzinnej 

atmosferze i odby³o siê w Domu Parafialnym parafii œw. Stanis³awa w Jaœle.

W roku szkolnym 2000/2001 funkcjonowa³y ju¿ trzy klasy KLO,              

I - 5 osób, II - 10, III - 11 osób. Uroczyste rozpoczêcie roku szkolnego 

poprzedzi³a Msza Œwiêta w koœciele œw. Stanis³awa. Ca³¹ oprawê nabo¿eñstwa 

jak zwykle przygotowali sami uczniowie pod opiek¹ ksiêdza katechety.            

20 paŸdziernika mia³a miejsce ciekawa wycieczka uczniów klasy pierwszej do 

Ciê¿kowic, a w dniach 19 - 20 tego¿ miesi¹ca klasa druga wyjecha³a do 

Komañczy, miejsca tak mocno zwi¹zanego z ¿yciem Prymasa Tysi¹clecia.       

W grudniu uczniowie uczestniczyli w Dniu Skupienia w Dêbowcu. 14 stycznia 

odby³o siê jak co roku dla ca³ej spo³ecznoœci szkolnej spotkanie op³atkowe,            

a dzieñ póŸniej Samorz¹d Szkolny zorganizowa³ podobne spotkanie dla 

przedstawicieli samorz¹dów jasielskich gimnazjów i szkó³ ponadgimna-

zjalnych. W spotkaniu uczestniczy³ marsza³ek Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego i przewodnicz¹cy Katolickiego Towarzystwa Oœwiatowego            

w Jaœle, Bogdan Rzoñca oraz starosta jasielski Marian Gancarz. Miesi¹c póŸniej 

Samorz¹d KLO zorganizowa³ kolejne spotkanie samorz¹dów uczniowskich          

z terenu Jas³a, w sprawie organizacji Rady M³odzie¿y przy gminie i powiecie. 

Utworzono wówczas Radê Stowarzyszenia. W dniach 23 - 25 marca m³odzie¿ 

uczestniczy³a w zamkniêtych rekolekcjach wielkopostnych. 20 kwietnia 

uczniowie wyjechali na wycieczkê do £añcuta, a w dniach 11-13 czerwca              

w Góry Œwiêtokrzyskie. W miêdzyczasie, 8 czerwca spo³ecznoœæ uczniowska 

bra³a aktywny udzia³ w jasielskiej “¯akinadzie”.

W roku szkolnym 2001/2002 uczniowie klasy czwartej uczestniczyli          

w pierwszej w historii szko³y studniówce, która odby³a siê w dniu 26 stycznia 

2002 roku. W tym samym dniu dla uczniów klasy trzeciej odby³ siê tzw. 

“pó³metek”. Wiosn¹ czwartoklasiœci udali siê do Dêbowca na rekolekcje dla 
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maturzystów. W dniach 17 - 19 kwietnia m³odzie¿ wyjecha³a na interesuj¹c¹ 

wycieczkê do Austrii. W maju tego samego roku odby³y siê pierwsze w historii 

KLO matury. Wszyscy maturzyœci zdali je pomyœlnie. Uroczyste zakoñczenie 

klasy czwartej odby³o siê 27 maja.

Pi¹ty rok pracy KLO, rok szkolny 2002/2003, jak siê okaza³o by³ rokiem 

ostatnim. W po³owie paŸdziernika 2002 roku, z przyczyn finansowych zosta³a 

rozwi¹zana klasa trzecia. Jej uczniom zapewniono naukê w liceach na terenie 

Jas³a. Sw¹ edukacjê kontynuowa³a tylko klasa czwarta. W styczniu 2003 roku 

odby³a siê tradycyjna studniówka. W dniu 28 marca m³odzie¿ uczestniczy³a          

w rekolekcjach wielkopostnych w Kotani, a wczeœniej w rekolekcjach 

zamkniêtych w Dêbowcu. 5 kwietnia uczniowie wziêli udzia³ w pielgrzymce 

maturzystów na Jasn¹ Górê. W maju drugi rocznik szko³y zda³ pomyœlnie 

egzamin dojrza³oœci. Jak w poprzednim roku wszyscy absolwenci ubiegaj¹cy 

siê o przyjêcie na studia wy¿sze otrzymali indeksy. KLO w Jaœle zakoñczy³o 

sw¹ dzia³alnoœæ po opuszczeniu murów szkolnych przez ostatnich 

maturzystów.

Dziêki odpowiedniej kadrze pedagogicznej uczniowie szko³y odnosili 

sporo sukcesów w ró¿nych konkursach i byli laureatami znacz¹cych nagród. 

Najbardziej presti¿owe z nich by³y stypendia Prezesa Rady Ministrów.

Stypendystka Prezesa Rady Ministrów Kinga Wêdrychowicz z rodzicami,
starost¹ jasielskim Marianem Gancarzem, p. naczelnik edukacji starostwa 
powiatowego Aleksandr¹ Dacyl i dyrektor KLO El¿biet¹ Myœliwiec
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W roku 2000/2001 i 2001/2002 uzyska³a je Kinga Wêdrychowicz,                           

a w 2002/2003 Przemys³aw Myœliwiec. Ponadto uczeñ ten zosta³ dwukrotnie  

(w 2001 i 2002 roku) uhonorowany przez starostê powiatu jasielskiego nagrod¹ 

“Bene meritus” dla najlepszych w nauce i zaanga¿owanych w pracy na rzecz 

szko³y i œrodowiska lokalnego. 

Wœród innych sukcesów warto z pewnoœci¹ wymieniæ m.in.:

- w 1999 roku: I miejsce Eweliny Gorczycy i II miejsce Kingi Wêdrychowicz    

w Regionalnym Konkursie Bo¿onarodzeniowym (opiekunowie Miros³aw 

Szudy i Wies³aw Hap)

- w 2000 roku: II miejsce zespo³u uczennic w Regionalnym Konkursie 

Wielkanocnym (opiekunowie Miros³aw Szudy i Wies³aw Hap); III miejsce          

w Teleturnieju “Znani Polacy i ich zwi¹zki z Jas³em” zespo³u: Sabina 

Buczyñska, Przemys³aw Myœliwiec i Marcin Nowak (opiekun Wies³aw Hap); 

tytu³y laureatów dla Katarzyny Piróg i Aleksandry Siekierzyñskiej w Powia-

towym Konkursie Bo¿onarodzeniowym (opiekunowie Miros³aw Szudy              

i Wies³aw Hap); II miejsce w Turnieju Wiedzy o Jaœle zespo³u: Przemys³aw 

Myœliwiec, Malwina Myœliwiec i Sabina Buczyñska (opiekun Wies³aw Hap); 

IV miejsce Aleksandry Siekierzyñskiej na szczeblu powiatowym “II Ogólno-

polskiej Olimpiady Wiedzy o Aids” (opiekun El¿bieta Myœliwiec); II miejsce 

zespo³u w I Powiatowym Konkursie Ekologicznym (opiekun El¿bieta 

Myœliwiec); dotarcie Kingi Wêdrychowicz do wojewódzkiego etapu 

pisemnego XXXI Olimpiady Literatury i Jêzyka Polskiego (opiekun 

Agnieszka ̄ eromska - Sroka)

- w 2001 roku: I miejsce w Turnieju Wiedzy o Jaœle zespo³u: Przemys³aw 

Myœliwiec, Sabina Buczyñska i Malwina Myœliwiec (opiekun Wies³aw Hap); 

wyró¿nienie Przemys³awa Myœliwca w Powiatowym Fotograficznym 

Konkursie Ekologicznym “Drzewo w czterech porach roku” (opiekun 

El¿bieta Myœliwiec); I miejsce w Powiatowym Turnieju Wiedzy o Regionie 

Jasielskim zespo³u: Przemys³aw Myœliwiec, Kinga Wêdrychowicz i Sabina 

Buczyñska (opiekun Wies³aw Hap); I miejsce Marcina Kijowskiego                   

w Powiatowym Konkursie Ekologicznym w kategorii fotograficznej (opiekun 

El¿bieta Myœliwiec); I miejsce w Turnieju Wiedzy o Jaœle zespo³u: Sabina 

Buczyñska, Malwina Myœliwiec i Przemys³aw Myœliwiec (opiekunowie 

Katarzyna Skicka i Wies³aw Hap)

- w 2002 roku: II miejsce Marcina Kijowskiego w Powiatowym Konkursie 

Ekologicznym w kategorii rzeŸb plastycznych (opiekun El¿bieta Myœliwiec)
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- w 2003 roku: IV miejsce Przemys³awa Myœliwca w Miêdzyszkolnym 

Konkursie Chemicznym (opiekun Danuta Jankisz); I miejsce Przemys³awa 

Myœliwca w Mistrzostwach Podkarpacia w karate.

W 2002 roku wydano ksi¹¿kê “Legendy jasielskie”, w której autorem 

jednej z legend pt. “O Goleszu i rycerzu Zyndramie” by³ uczeñ KLO 

Przemys³aw Myœliwiec (opiekun Wies³aw Hap). Dziêki tego typu sukcesom 

szko³a stawa³a siê coraz bardziej widoczna i doceniana, a uczniowie mieli 

jeszcze wiêksz¹ motywacjê do pracy. Za du¿e zaanga¿owanie siê w ¿ycie szko³y 

Katolickie Towarzystwo Oœwiatowe i dyrektor placówki w roku szkolnym 

1999/2000 wyró¿nili profesorów: siostrê Dawidê Ryll, Dorotê Zabawê, Alicjê 

Witkowsk¹, Mariê Graselê, Adama Gryca, Wies³awa Hapa, Ryszarda Libuchê    

i Miros³awa Szudego. Z kolei rok póŸniej, za promowanie szko³y poprzez 

uczniów wyró¿niono: Agnieszkê ¯eromsk¹ - Srokê, Edytê Adamik, Alicjê 

Witkowsk¹, Miros³awa Szudego, Wies³awa Hapa, Mariê Graselê, Martê 

Zegarowsk¹, Edytê Nowak, Kazimierza Poniatowskiego i Stanis³awa Szawana.

Do szko³y zapraszano ludzi nauki. M.in. odby³y siê spotkania                       

z prof. Iren¹ S³awiñsk¹, dr Natali¹ Sosnowsk¹ i prof. Adamem Jaworskim. 

Ponadto swoimi pasjami dzielili siê z m³odzie¿¹ tak¿e jej profesorowie. 

Spotkania autorskie mia³a poetka siostra Dawida Ryll oraz autor ksi¹¿ek                 

o dziejach Jasielszczyzny Wies³aw Hap. W szkole rozwija³o siê ¿ycie 

kulturalne. M³odzie¿ wyje¿d¿a³a do filharmonii i do teatru, uczestniczy³a          

w wieczorkach poetyckich i sama przygotowywa³a szereg przedstawieñ. 

Uczniowie i nauczyciele KLO aktywnie w³¹czali siê w ¿ycie spo³ecznoœci 

lokalnej oraz uczestniczyli we wszystkich uroczystoœciach narodowych, 

patriotycznych i religijnych.

Dobrze dzia³a³ Samorz¹d Szkolny. W latach 2000 i 2001 by³ on 

gospodarzem op³atkowych spotkañ m³odzie¿y szkó³ gimnazjalnych i ponad-

gimnazjalnych powiatu jasielskiego. Przygotowywa³ czêœæ artystyczn¹ i bra³ 

udzia³ w dyskusji nt. samorz¹dnoœci w szko³ach. Samorz¹d KLO organizowa³ 

te¿ w latach 2001 i 2002 jasielsk¹ “¯akinadê”, której wspó³inicjatorami byli, 

zarówno szko³a, jak i jej ówczesna dyrektorka El¿bieta Myœliwiec. W ramach 

“¯akinady” uczniowie przygotowali parodiê popularnego teleturnieju 

“Milionerzy”. Z inicjatywy Samorz¹du na terenie szko³y przeprowadzano 

liczne akcje charytatywne. Opiekun Samorz¹du, polonistka Agnieszka 

¯eromska - Sroka i anglistka Edyta Adamik przygotowa³y przedstawienie 

jase³kowe, w którym wziêli udzia³ uczniowie KLO. Przedstawienie zosta³o 

wystawione podczas spotkañ op³atkowych w szkole i na zewn¹trz, dla 
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samorz¹dów szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w budynku Zespo³u 

Szkó³ Nr 4 w Jaœle. M³odzie¿ KLO pod opiek¹ anglistki Edyty Nowak pomaga³a 

pracownikom jasielskiego “Caritas” w przygotowaniu wigilii dla 

najubo¿szych. 

Szczególn¹ rolê w dzia³alnoœci szko³y odegrali rodzice, którzy jako 

wszyscy wchodzili w sk³ad Rady Rodziców Katolickiego Liceum 

Ogólnokszta³c¹cego. Na wielu z nich szko³a mog³a liczyæ w ka¿dej chwili. 

Nale¿eli do nich przede wszystkim: Krzysztof Kijowski (przewodnicz¹cy Rady 

Rodziców), Jerzy Wêgrzyn, Marta i Aleksander WoŸniakowie, El¿bieta i Karol 

Siekierzyñscy, Danuta Armata, Maria Kurowska, Danuta Nowak, Maria 

Rzoñca i Micha³ Myœliwiec. Rola rodziców w ¿yciu tej placówki oœwiatowej 

by³a nieoceniona. 

Katolickie Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Jaœle istnia³o tylko piêæ lat. 

Dobrze jednak, ¿e taka szko³a zaistnia³a w naszym œrodowisku chocia¿ na tak 

krótko. Swoj¹ innoœci¹, modelem wychowania i formami pracy z pewnoœci¹ 

wpisa³a siê do historii szkolnictwa w Jaœle i w powiecie. Mo¿e kiedyœ ta 

placówka siê odrodzi...

Dyrektorzy:

Stefan Juryœ El¿bieta Myœliwiec  Danuta Pociask
(1998 - 1999)  (2000 - 2001) (2001 - 2003)

Opracowali: Wies³aw Hap 

Danuta Pociask

        oraz uczniowie: Sabina Buczyñska

Malwina Myœliwiec
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SPO£ECZNE LICEUM 

OGÓLNOKSZTA£C¥CE

W JAŒLE

Spo³ecznego Towarzystwa Oœwiatowego w Jaœle



“Partnerstwo i familiarnoœæ”

po³eczne Liceum Ogólnokszta³c¹ce STO w Jaœle, rozpoczê³o dzia³alnoœæ   Sw roku szkolnym 1997/1998. Zosta³o za³o¿one przez Ko³o Terenowe        

nr 213 Spo³ecznego Towarzystwa Oœwiatowego. STO - to ogólnopolskie 

stowarzyszenie, które powsta³o w Warszawie w 1987 roku z inicjatywy ludzi 

rozumiej¹cych potrzebê tworzenia szkó³ alternatywnych, tzn. takich, które 

spe³nia³yby oczekiwania uczniów i rodziców. STO zosta³o zarejestrowane              

w Warszawie w grudniu 1988 roku i uzyska³o zgodê MEN-u na tworzenie 

niezale¿nych szkó³ spo³ecznych, w których pobiera siê za naukê czesne.

Obecnie prezesem Terenowego Ko³a STO w Jaœle jest Lucjan Tomalski, 

by³ te¿ jednym z inicjatorów za³o¿enia tego Ko³a, a wraz z takimi entuzjastami 

jak m.in.: Teresa Gadza³a, Jolanta Norwicz, Jan Betlej, Roman Kêdzior, Jan 

Osikowicz, Jan Sojka - przygotowywa³ dokumenty do rejestracji jasielskiej 

szko³y spo³ecznej.
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Plany tej grupy niezwykle spo³ecznie zaanga¿owanej, zosta³y 

sfinalizowaniu dziêki zaufaniu rodziców, którzy 1 wrzeœnia 1997 roku, przybyli 

ze swoimi dzieæmi na inauguracjê roku szkolnego w pierwszej niepublicznej 

szkole œredniej w Jaœle.

Szko³a nie ma swojego budynku. Pierwsze lokum znalaz³a dziêki 

¿yczliwoœci dyrektora, w Spo³ecznym Oœrodku Szkolno - Wychowawczym      

w Jaœle. Pobyt tutaj, wœród dzieci szczególnej troski, by³ niezwykle 

wartoœciowy wychowawczo. Po dwóch latach przeniesiono siê do internatu 

Zespo³u Szkó³ Budowlanych i tak jest do dzisiaj, z nadziej¹ dalszego 

zrozumienia przez dyrekcjê tego Zespo³u.

Dyrektorem spo³ecznego liceum jest od samego pocz¹tku cz³owiek czynu 

i wielki przyjaciel m³odzie¿y - Roman Kêdzior.

Pierwsz¹ w historii spo³ecznego liceum klasê, prowadzi³a nauczycielka    

z du¿ym doœwiadczeniem, doktor nauk humanistycznych - Waleria Æwik. 

Warto wymieniæ sk³ad jej pierwszej klasy: Ewelina Buczyñska, Adam 

Furmankiewicz, Joanna Gadza³a, Marta Grabek, Katarzyna Klatka, Joanna 

Kozak, Aleksandra Norwicz, Ewa Panaœ, Marcin Trêbacz, Agnieszka Witusik, 

Ewa Wojciechowska, Gabriela Wojdy³a, Joanna Wolska.

Pierwszy rocznik absolwentów, z wychowawczyni¹ Waleri¹ Æwik
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By³ to zespó³ niezwyk³y, wyzwoli³ w ca³ym gronie pedagogicznym, 

wy³onionym z nauczycieli szkó³ jasielskich, nowe si³y i pomys³y. Wszystko, co 

rozpoczê³a prekursorska klasa, stawa³o siê wydarzeniem historycznym, 

tworzy³o obrzêdowoœæ szko³y, do której nastêpne klasy dopisywa³y ci¹g dalszy.

Klasa pionierska za³o¿y³a Kronikê, zapocz¹tkowa³a szkoln¹ gazetkê 

“Dezyderat”, postawi³a na kulturê, kino, teatr, na kszta³c¹ce wycieczki krajowe 

i zagraniczne, a nade wszystko na bezpoœredni kontakt i wspó³pracê                      

z rodzicami, którzy byli zawsze i wszêdzie.

Stworzona zosta³a, bêd¹ca chlub¹ tej szko³y i trwaj¹ca do dziœ niezwyk³a 

wiêŸ i aura, ¿yczliwoœæ i familiarnoœæ. To w³aœnie ta atmosfera, a tak¿e takie 

atuty spo³ecznego liceum jak: liczba uczniów do 15 w klasie, indywidualizacja 

procesu dydaktycznego, fakultety od pierwszej klasy, zwiêkszona liczba godzin 

z jêzyka polskiego, jêzyka angielskiego, informatyki, ciekawe kursy, basen, 

wyjazdy Ca³¹ Szko³¹ - decyduj¹ o tym, ¿e szko³a ¿yje, rozwija siê i znajduje 

uczniów chêtnych do nauki i rodziców, którzy za tê naukê p³ac¹. Nastêpne klasy 

prowadzili: Lech Polak, Marta Baran, Józef Duda.

Absolwenci SLO STO, w roku 2002, z wychowawc¹ Lechem Polakiem (z lewej)
i dyrektorem Romanem Kêdziorem (z prawej)

Spo³eczne Liceum Ogólnokszta³c¹ce, chocia¿ uczy w oparciu o programy 

ministerialne, ma swój Statut i Regulamin, wychodz¹ce naprzeciw 
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oczekiwaniom uczniów i rodziców. G³ównym zadaniem spo³ecznego liceum 

jest taka indywidualizacja nauczania w systemie mistrz - uczeñ, która 

pozwoli³aby uczniom zdobyæ wystarczaj¹c¹ wiedzê, gwarantuj¹c¹ wstêp do 

dobrych uczelni, do zdobywania presti¿owych certyfikatów, dyplomów. Inne 

wa¿ne zadania to: przygotowanie do samokszta³cenia, wykrywanie uzdolnieñ          

i motywowanie do ich rozwijania, zapewnienie poczucia bezpieczeñstwa, 

godnoœci i akceptacji, dba³oœæ o rozwój fizyczny.

Zadania te dobrze realizowane s¹ przez spo³ecznoœæ szkoln¹, dyrektora           

i radê pedagogiczn¹, o czym œwiadcz¹ zajmowane przez uczniów wysokie 

miejsca na konkursach i w olimpiadach (w XXXI Olimpiadzie Literatury                 

i Jêzyka Polskiego a¿ 5 uczennic na szczeblu okrêgowym). Dowodz¹ te¿ 

Stypendia Prezesa Rady Ministrów (Aleksandra Norwicz, Barbara Witusik, 

Magdalena Dziedzic, Ewa Fedyk), Nagrody Bene Meritus, liczne stypendia 

szkolne, przy bardzo wysokiej œredniej ocen. Niezwykle spektakularnym 

przyk³adem jest 14 miejsce na liœcie ponadgimnazjalnych szkó³ Podkarpacia, 

daj¹cych najwiêksze szanse na wymarzone studia.

Marta Baran w gronie swoich wychowanków, abiturientów 
roku szkolnego 2002/2003 

Wiod¹c¹ organizacj¹ w spo³ecznym liceum jest autentycznie dzia³aj¹cy 

Samorz¹d Szkolny, który planuje ¿ycie kulturalne i realizuje wszystkie 
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spotkania, wyjazdy, uroczystoœci, imprezy. Organem prasowym Samorz¹du jest 

gazetka “Dezyderat”, wychodz¹ca nieregularnie. Opiekunowie Samorz¹du - 

Waleria Æwik, Lech Polak.

Szko³a dzia³a dopiero 7 lat, a przecie¿ opuœci³y j¹ ju¿ trzy roczniki 

absolwentów, którzy na uroczystoœæ dyplomowania ubrani byli w togi i birety. 

Dopracowano siê sporej obrzêdowoœci i tradycji, wyrobiono sobie dobr¹ markê 

na rynku szkolnym.

W spo³ecznym liceum ogólnokszta³c¹cym pracuj¹ nauczyciele wybrani 

ze wszystkich szkó³, wœród nich od pocz¹tku pracuj¹: Waleria Æwik, Józef 

Duda, Wojciech Dubiel, Krzysztof Dybaœ, Ewa Kosiek, Lech Polak, Marek 

Stêgowski.

Dzisiaj Samodzielne Ko³o Terenowe nr 213 STO w Jaœle prowadzi trzy 

szko³y: przedstawione Spo³eczne Liceum Ogólnokszta³c¹ce, Spo³eczne 

Gimnazjum, Spo³eczne Zaoczne Technikum Zawodowe. W szko³ach tych uczy 

siê ³¹cznie ponad stu uczniów, którzy maj¹ mo¿liwoœæ alternatywnego 

kszta³cenia siê, uwzglêdniaj¹cego mo¿liwoœci intelektualne, emocjonalne         

i sytuacjê rodzinn¹.

Józef  Duda  w  gronie  swoich  wychowanków,  studniówka  2004

W roku szkolnym 2002/2003 zorganizowano piêkny Jubileusz 5 - Lecia, 

na którym dokonano podsumowañ i wskazano osi¹gniêcia Spo³ecznego  
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Liceum Ogólnokszta³c¹cego STO w Jaœle. Tê m³od¹ szko³ê trudno 

porównywaæ z innymi, ale jak wykazuje wspó³czesna rzeczywistoœæ, spe³ni³a 

oczekiwania szko³y alternatywnej, jest potrzebna i na sta³e wpisana w mapê 

szkó³ powiatu jasielskiego.

Opracowali: Waleria Æwik

Józef  Duda

        oraz uczniowie: Dorota Betlej

Aureliusz Kwilosz

Ewelina Witusik
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PAÑSTWOWA SZKO£A MUZYCZNA

I STOPNIA

IM. WITOLDA LUTOS£AWSKIEGO

W JAŒLE
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Geneza

yœl o otwarciu w Jaœle Pañstwowej Szko³y Muzycznej zrodzi³a siê na Mpocz¹tku 1969 roku w wyniku paroletniej dzia³alnoœci Jasielskiej 

Orkiestry Symfonicznej, dla której ta w³aœnie szko³a mia³a przygotowywaæ 

przysz³ych muzyków. Z inicjatyw¹ otwarcia szko³y wyst¹pi³o Towarzystwo 

Mi³oœników Muzyki i Folkloru w Jaœle, a szczególnie jego ówczesny prezes - 

Ludwik Dzwonnik, cz³onek zarz¹du Towarzystwa i cz³onek orkiestry 

symfonicznej Aleksander Rudnicki oraz dyrygent orkiestry Franciszek Mucha. 

Inicjatywa ta znalaz³a pe³ne zrozumienie i poparcie powiatowych i miejskich 

w³adz pañstwowych i politycznych, tj. I - go sekretarza Komitetu Powiatowego 

Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Mieczys³awa Trzeœniaka, sekretarza 

propagandy KP PZPR Aleksandra Zgirskiego, przewodnicz¹cego Prezydium 

Powiatowej Rady Narodowej - J. Czerewina, a tak¿e kierownika Wydzia³u 

Kultury Prezydium PRN Stanis³awa Cichego.

W pierwszym etapie realizacji nale¿a³o uzyskaæ oparcie Wydzia³u 

Kultury Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie w celu uzyskania zgody  

i pomocy finansowej. Kiedy w doœæ nied³ugim czasie zgodê tak¹ uzyskano 

powsta³ nastêpny problem lokalu i kadry nauczycielskiej. Kadrê nauczycielsk¹ 

miasto posiada³o w wystarczaj¹cej iloœci, natomiast problemem okaza³a siê 

sprawa lokalu. Z pomoc¹ przysz³o Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, 

przydzielaj¹c na potrzeby szko³y 4 skromne pomieszczenia w jednym               

z budynków mieszkalnych. Wydzia³ Oœwiaty, doceniaj¹c znaczenie szko³y dla 

miasta, zobowi¹za³ kierownictwo Szko³y Podstawowej Nr 2 do udostêpnienia      

w godzinach popo³udniowych kilku sal lekcyjnych uczniom szko³y muzycznej. 

Pomimo rozwi¹zania sprawy lokalu i kadry do utworzenia szko³y jednak nie 

dosz³o. W tym celu nawi¹zano kontakty z Wydzia³em Kultury Prezydium PRN  

i dyrekcj¹ Pañstwowej Szko³y Muzycznej w Kroœnie. W celu omówienia               

i doprowadzenia do realizacji utworzenia szko³y do Krosna zosta³y wys³ane 

dwie delegacje w sk³adzie: Prezes Miejskiej Rady Narodowej -                          

T. Krzy¿anowski, kierownik Wydzia³u Kultury Prezydium Powiatowej Rady 

Narodowej - St. Cichy, cz³onek zarz¹du Towarzystwa Mi³oœników Muzyki         

i Folkloru - A. Rudnicki oraz dyrygent jasielskiej Orkiestry Symfonicznej -        

F. Mucha. Równie¿ w Jaœle zosta³y przyjête delegacje pod przewodnictwem 

kierownika Wydzia³u Kultury - J. Liniewskiego i dyrektora Pañstwowej Szko³y 

Muzycznej w Kroœnie - T. Oponia. W toku rozmów omówiono i uzgodniono 

szereg spraw organizacyjnych i sposób finansowania. Niestety, pomimo 
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niezwykle serdecznego poparcia i zrozumienia ze strony w³adz kroœnieñskich 

nie uda³o siê zorganizowaæ filii kroœnieñskiej szko³y muzycznej. Na 

przeszkodzie stanê³y przepisy prawne, a tak¿e za krótki czas formalnego 

za³atwienia sprawy w Ministerstwie Kultury i Sztuki. Pomimo tych ci¹g³ych 

przeszkód, w wyniku porozumienia miêdzy w³adzami jasielskimi                          

i kroœnieñskimi, przy poparciu w³adz wojewódzkich uruchomiono we wrzeœniu 

1969 roku w Jaœle dwa oddzia³y - dzieciêcy i m³odzie¿owy kroœnieñskiej szko³y 

muzycznej, w których naukê podjê³o 30 uczniów. Z punktu widzenia prawnego 

nie by³a to filia szko³y kroœnieñskiej, a jedynie umo¿liwienie m³odzie¿y 

jasielskiej pobierania nauki bez doje¿d¿ania do Krosna. Dyrekcja szko³y 

kroœnieñskiej udostêpni³a w tym celu czêœæ sprzêtu muzycznego, resztê 

zakupiono we w³asnym zakresie uzyskuj¹c na ten cel dotacjê z rezerwy 

bud¿etowej przydzielonej przez Prezydium PRN w Jaœle oraz dotacjê                      

z Wydzia³u Kultury Prezydium WRN w Rzeszowie.

Podczas, gdy grupa uczniów mog³a ju¿ uczyæ siê muzyki bez 

koniecznoœci doje¿d¿ania, dalej czyniono starania w Ministerstwie Kultury               

i Sztuki o formalne otwarcie nie filii, ale samodzielnej Pañstwowej Szko³y 

Muzycznej I stopnia. Doprowadzenie sprawy do koñca wymaga³o jeszcze wielu 

wysi³ków w przezwyciê¿aniu trudnoœci, energicznego dzia³ania i osobistego, 

szczerego zaanga¿owania wielu osób wczeœniej ju¿ wymienianych.

Zarz¹dzeniem Nr 79 Ministerstwa Kultury i Sztuki z dnia 21 lipca 1970 

roku 1 wrzeœnia 1970 roku zosta³a otwarta w Jaœle Pañstwowa Szko³a 

Muzyczna I stopnia. Dyrektorem szko³y zosta³ W³adys³aw Œwistak rodowity 

jaœlanin. Uroczysta inauguracja roku szkolnego odby³a siê z udzia³em 

przedstawicieli w³adz wojewódzkich, powiatowych, rodziców i uczniów. 

Ogó³em naukê podjê³o 95 uczniów w klasach pierwszej i drugiej dzia³u 

dzieciêcego i m³odzie¿owego. Grono pedagogiczne liczy³o 13 nauczycieli, 

sekretariat prowadzi³a jedna osoba i zatrudniono jedna woŸn¹. Zajêcia 

odbywa³y siê w budynku Ogniska Muzycznego w Jasielskim Domu Kultury,       

a tak¿e w Szkole Podstawowej Nr 2.

Kadra kierownicza

W Pañstwowej Szkole Muzycznej im. Witolda Lutos³awskiego w Jaœle od 

pocz¹tku powstania do chwili obecnej urz¹d dyrektora szko³y obejmowa³o 

kolejno szeœciu nauczycieli. Pierwszym dyrektorem powo³anym w 1970 roku 
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zosta³ W³adys³aw Œwistak. Za kadencji W³adys³awa Œwistaka szko³a nie 

posiada³a w³asnego lokalu i mieœci³a siê w kilku punktach miasta. Dyrektor 

W³adys³aw Œwistak by³ inicjatorem powo³ania Komitetu Budowy Szko³y. 

Komitet taki powo³ano, powsta³ plan budowy i zaczêto gromadziæ pieni¹dze na 

Fundusz Budowy Szko³y.

W Pañstwowej Szkole Muzycznej I stopnia prowadzi³ chór i orkiestrê 

szkoln¹. Przygotowa³ w³asne kompozycje przystosowuj¹c je do poziomu             

i mo¿liwoœci odtwórczych uczniów. Na zlecenie MKiS - Zarz¹du Szkó³ 

Artystycznych opracowa³ projekt programu nauczania szkó³ muzycznych         

w zakresie prowadzenia zespo³ów chóralnych. Otrzyma³ nagrodê Ministra 

Oœwiaty i Wychowania III stopnia (1973) i II stopnia (1973). Podj¹³ te¿ funkcjê 

dyrygenta chóru mêskiego “Echo”, przez kilka lat prowadzi³ Jasielsk¹ Orkiestrê 

Symfoniczn¹, a póŸniej M³odzie¿ow¹ Orkiestrê Symfoniczn¹ przy JDK.

W³adys³aw Œwistak nale¿a³ do bardzo w¹skiego grona autentycznych 

twórców i propagatorów muzyki oraz kultury muzycznej Jas³a. W³adze 

Pañstwowe nada³y mu Z³oty Krzy¿ Zas³ugi oraz Odznakê Zas³u¿onego 

Dzia³acza Kultury, a moc¹ Uchwa³y Rady Miejskiej zosta³ Honorowym 

Obywatelem Miasta Jas³a.

Okres pracy W³adys³awa Œwistaka w Pañstwowej Szkole Muzycznej to 

na przestrzeni 32 lat jej istnienia okres œwietnoœci. W³adys³aw Œwistak 

prowadzi³ chóry, orkiestry, zespo³y wokalne, kameralne, a koncerty odbywa³y 

siê przy pe³nej sali Jasielskiego Domu Kultury (ok. 600 osób). Pracowitoœæ, 

jego niezwyk³a skromnoœæ, dobroæ, oddanie pracy sprawi³y, ¿e m³odzie¿ bardzo 

chêtnie uczêszcza³a na jego zajêcia, a czêste koncertowanie by³o tylko 

dopingiem do pracy. O tym jak bardzo by³ lubiany, ceniony i szanowany 

œwiadczy³ pogrzeb, który sta³ siê olbrzymim pochodem oddanych jaœlan.

Kolejnym dyrektorem urzêduj¹cym w latach 1975 - 1977 zosta³ Jan 

Wlaze³ko. Komitet Budowy Szko³y istnia³ nadal. Zdzis³aw So³tyszewski 

zarz¹dza³ szko³¹ od 1977 do 1981 roku. Szko³a nada³ mieœci³a siê w kilku 

punktach miasta, a plany budowy stawa³y siê coraz bardziej odleg³e. W czasie 

krótkiej kadencji (1981 - 1982) dyrektora Jana Orlowa ju¿ wiadomo by³o, ¿e 

nie ma mo¿liwoœci budowy szko³y.

W 1982 roku nowym dyrektorem zosta³ Ryszard Czerwonka. W roku 

1983 w celu udogodnienia dla uczniów i nauczycieli, lokal szko³y zosta³ 

przeniesiony w jedno miejsce. Wynajêto jedno piêtro w internacie Zespo³u 

Szkó³ Budowlanych. Brakowa³o w tym lokalu wiêkszych sal do teorii, ale dzieci 
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nie musia³y ju¿ przemieszczaæ siê na ka¿de zajêcia. Na koncerty i wa¿ne 

uroczystoœci szkolne wynajmowano œwietlicê, która mieœci³a siê na parterze 

szko³y.

Rok 1990 przyniós³ kolejn¹ zmianê. Zaistnia³a mo¿liwoœæ przejêcia 

lokalu po zlikwidowanej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Trudnoœci 

by³y niema³e, ale uda³o siê je pokonaæ dziêki zaanga¿owaniu wielu osób. Od 

1990 roku szko³a mieœci siê w w/w budynku przy ulicy Ko³³¹taja 12. Posiada 

ma³e sale do nauczania gry na instrumentach, wiêksze do prowadzenia zajêæ 

teorii a tak¿e du¿¹ aulê, w której odbywaj¹ siê koncerty i uroczystoœci szkolne. 

Dyrektor Ryszard Czerwonka przekaza³ pe³nienie funkcji Janowi Ryszowi, 

który wygra³ konkurs na to stanowisko. Dok³adny okres pe³nienia funkcji przez 

poszczególnych dyrektorów przedstawia tabela nr 1.

Dyrektorzy wspomagani s¹ w swej pracy przez kierowników sekcji.             

W szkole istniej¹ 4 sekcje: sekcja instrumentów klawiszowych, sekcja 

instrumentów dêtych, sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych oraz 

sekcja przedmiotów ogólno - muzycznych. Kierownicy poszczególnych sekcji 

opracowuj¹ plany pracy, kieruj¹ sekcjami, a tak¿e pisz¹ sprawozdania                    

z przebiegu pracy w poszczególnych sekcjach. Tabela nr 2 wyszczególnia 

wszystkich kierowników w kolejnoœci alfabetycznej z uwzglêdnieniem sekcji, 

któr¹ siê opiekowali, b¹dŸ te¿ opiekuj¹, a tak¿e okresu sprawowania funkcji.

CHRONOLOGICZNY WYKAZ DYREKTORÓW 

PSM I STOPNIA W JAŒLE

Lp. Nazwisko i imiê Okres pe³nienia funkcji

1 W³adys³aw Œwistak 1 IX 1970 - 31 VII 1975

2 Jan Wlaze³ko 1 VIII 1975 - 31 VIII 1977

3 Zdzis³aw So³tyszewski 1 IX 1977 - 31 VIII 1981

4 Jan Orlow 1 IX 1981 - 31 VIII 1982

5 Ryszard Czerwonka 1 IX 1982 - 31 VIII 1997

6 Jan Rysz 1 IX 1997 - do chwili obecnej
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KIEROWNICY POSZCZEGÓLNYCH SEKCJI 
Z PODZIA£EM NA LATA PE£NIENIA FUNKCJI 

W PAÑSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W JAŒLE

Nazwisko i imiê Rodzaj sekcji Lata pe³nienia funkcji

B³a¿owska Jadwiga sekcja instrumentów 2000 - do chwili obecnej
klawiszowych

Bryg Gra¿yna sekcja przedmiotów 1988 - 1992
ogólno - muzycznych

Bosak- Skrzyszowska sekcja przedmiotów 1996 - do chwili obecnej
Ma³gorzata ogólno - muzycznych

Drwal Marek sekcja instrumentów 1983 - 1984 ; 1997 - 1999
dêtych

Lisowska Miros³awa sekcja instrumentów 1975 - 1993
klawiszowych

Orlow Jan sekcja instrumentów 1993 - 2000
klawiszowych

Rysz Jan sekcja instrumentów 1988 - do chwili obecnej
smyczkowych 
i szarpanych

Rysz Jan sekcja instrumentów 1988 - 2002
dêtych
{pe³ni³ obowi¹zki}

Szczecina Jan sekcja instrumentów 1996 - 1997
smyczkowych 
i szarpanych

Szmyd Jan sekcja instrumentów 1986 - 1992
dêtych

Œwistak W³adys³aw sekcja przedmiotów 1982 - 1988
ogólno - muzycznych

Wojdy³a Kazimierz sekcja przedmiotów 1976 - 1978 ; 1992 - 1995
ogólno - muzycznych

Wróbel Tadeusz sekcja instrumentów 2002 - do chwili obecnej
dêtych
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W obecnej chwili w szkole istniej¹ cztery sekcje, których kierownikami s¹:

   I. Sekcja instrumentów klawiszowych - Jadwiga B³a¿owska,

  II. Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych - Jan Rysz,

 III. Sekcja przedmiotów ogólno - muzycznych 

- Ma³gorzata Bosak-Skrzyszowska,

 IV. Sekcja instrumentów dêtych - Tadeusz Wróbel.

Nauczyciele

W okresie 32 lat istnienia w Pañstwowej Szkole Muzycznej w Jaœle 

pracowa³o 59 nauczycieli o ró¿nym stopniu wykszta³cenia i ró¿nym sta¿u pracy. 

W tej grupie czternastu nauczycieli posiada ukoñczon¹ Akademiê Muzyczn¹ 

kierunek Instrumentalny, dziesiêciu Akademiê Muzyczn¹ kierunki Teorii, 

Rytmiki, Wychowania Muzycznego, Kompozycjê i Dyrygenturê, piêciu 

ukoñczy³o Wy¿sz¹ Szko³ê Pedagogiczn¹ kierunek Wychowanie Muzyczne        

w tym czterech posiada dyplom szko³y II stopnia wydzia³ Instrumentalny, jedna 

nauczycielka ukoñczy³a Wy¿sze Studia Artystyczne wydzia³ Instruktorsko -

Nauczycielski, dwóch nauczycieli ukoñczy³o Konserwatorium na wydziale 

Instrumentalnym, pozostali posiadaj¹ dyplomy ukoñczenia Liceum 

Muzycznego lub Szko³y Muzycznej II stopnia.

W chwili obecnej w szkole zatrudnionych jest 26 nauczycieli. Pracuj¹ oni 

w 4 sekcjach:

- Sekcja przedmiotów ogólno-muzycznych - Bosak-Skrzyszowska 

Ma³gorzata, Kudasik Agnieszka, Osikowicz-Wyroba Renata i Kazimierz 

Wojdy³a.

-  Sekcja instrumentów klawiszowych - B³a¿owska Jadwiga, Czerwonka 

Ryszard, Gajdzica Maria, Stompel Irena, Szpak Elwira, Œmigaj Hanna, 

Trybus Jolanta.

- Sekcja instrumentów dêtych - Delimata Zenon, Fatyga Ireneusz,             

Inglot Maciej, Orlow Jan, Piêkoœ Aleksandra, Szmyd Jan i Wróbel       

Tadeusz.

-  Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych - Bukowiec El¿bieta, 

Czachowska-Œwistak Ma³gorzata, Gêstwa Zdzis³aw, Pelczar Dorota, 

Stompel Jaros³aw, Rysz Jan, Wulw Maciej.

Ponadto zatrudniony jest na stanowisku akompaniatora Te³ewiak Antoni.
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Uczniowie

Do Pañstwowej Szko³y Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutos³awskiego, 

w czasie jej istnienia, przyjêtych zosta³o ogó³em 2758 uczniów. W pierwszych 

latach uczniowie przyjmowani byli do dwóch dzia³ów: Dzia³ Dzieciêcy 

trwaj¹cy 7 lat i Dzia³ M³odzie¿owy trwaj¹cy 5 lat. W roku szkolnym 1993/1994 

dzia³ m³odzie¿owy przekszta³cono na cykl 4 - letni, a dzia³ dzieciêcy na cykl            

6 - letni, skracaj¹c jednoczeœnie czas trwania nauki na obydwu dzia³ach o jeden 

rok. 

Uczniowie podejmuj¹ naukê gry na instrumentach dêtych drewnianych: 

klarnet, saksofon; blaszanych: tr¹bka, waltornia, puzon, tuba, baryton                 

i czasem na wiolonczeli. Poza nauk¹ gry na instrumencie w toku kszta³cenia 

uczniowie maj¹ jeszcze inne obowi¹zkowe zajêcia. S¹ to zajêcia teoretyczne, 

chór, orkiestra, fortepian obowi¹zkowy dla uczniów spoza sekcji forte-            

pianu. 

Lekcje teorii wygl¹daj¹ nieco inaczej na ka¿dym z cykli. Na cyklu               

6 - letnim od klasy I - III obowi¹zuj¹ zajêcia rytmiki i kszta³cenia s³uchu, od 

klasy IV - VI zajêcia kszta³cenia s³uchu i audycje muzyczne. W toku kszta³cenia 

na cyklu 4 - letnim, poza zajêciami nauki gry na instrumencie, obowi¹zuje 

jeszcze udzia³ w zajêciach kszta³cenia s³uchu i audycji muzycznych. Nale¿y 

dodaæ, i¿ w obecnym czasie iloœæ zajêæ jest bardzo zminimalizowana, co wi¹¿e 

siê oczywiœcie z k³opotami finansowymi szkó³. 

Na dorobek artystyczny niema³y wp³yw maj¹ warunki pracy, wiêc parê 

s³ów o bazie i sprzêcie szkolnym.

Budynek szkolny umiejscowiony jest centralnie przy jednej z g³ównych 

ulic miasta, ulicy H. Ko³³¹taja. Wa¿nym elementem jest s¹siedztwo parku 

miejskiego sprzyjaj¹ce wytwarzaniu nastroju ciszy i bliskoœci z natur¹.

Budynek jest obiektem powojennym o wygl¹dzie starej kamienicy. 

Posiada parter i dwa piêtra, a tak¿e wysokie sufity typowe dla tzw. “starego 

budownictwa”. Wewn¹trz znajduje siê 30 pomieszczeñ, z których 20 stanowi¹ 

mniejsze sale przeznaczone do nauki gry na instrumentach, 4 sale o znacznie 

wiêkszych rozmiarach przeznaczone s¹ do prowadzenia zajêæ zbiorowych.     

Na najwy¿szym piêtrze mieœci siê du¿a aula, w której odbywaj¹ siê egzaminy, 

przes³uchania, koncerty. Sala posiada oko³o 200 miejsc dla s³uchaczy. 
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DZIA£ALNOŒÆ  ARTYSTYCZNA

Ogólna  charakterystyka

Spoœród ogromnej rzeszy 2758 uczniów przyjêtych do szko³y, naukê 

ukoñczy³o 1105 uczniów. Czêœæ poprzesta³a na tym etapie, ale byli tak¿e 

uczniowie, którzy pokochali muzykê i podjêli naukê na poziomie szko³y                 

II stopnia i wy¿szym. Trudno dzisiaj podaæ dok³adne dane ilu z absolwentów 

ukoñczy³o Licea Muzyczne lub Szko³y II stopnia, ilu Akademiê Muzyczn¹, 

poniewa¿ nie ma dok³adnej ewidencji tych danych. Nale¿y na pewno 

podkreœliæ, ¿e w gronie nauczycielskim, obecnie pracuj¹cym, jest jedenastu 

by³ych uczniów szko³y. Spoœród absolwentów mamy pracowników innych 

szkó³ muzycznych I stopnia, nauczycieli szkó³ œrednich, wyk³adowców 

Akademii Muzycznych. Szko³a mo¿e poszczyciæ siê tak¿e absolwentami, 

którzy bêd¹c studentami Akademii Muzycznej zdobywali laury na 

Miêdzynarodowych Konkursach, a tak¿e prowadz¹ czynn¹ dzia³alnoœæ 

koncertow¹. S¹ to: Jadwiga Mroczka - gitara, Grzegorz Stopa - akordeon, 

Tomasz Orlow - organy. Wszystkich pozosta³ych obecnie dzia³aj¹cych na polu 

kultury nie wymieniamy, nie chc¹c nikogo obraziæ przez pominiêcie nazwiska. 

Nale¿y tylko nadmieniæ, ¿e jest to doœæ pokaŸna grupa.

Szko³y artystyczne s¹ szko³ami specyficznymi, poniewa¿ ich dzia³alnoœæ 

nie ogranicza siê jedynie do nauczania. Ju¿ od pierwszego roku nauki ma³e 

dzieci uczestnicz¹ w koncertach szkolnych, s³uchaj¹ muzyki, a tak¿e same 

wystêpuj¹ na pierwszym popisie szkolnym. Od samego pocz¹tku kszta³cenia 

dzieci przygotowuje siê do tego, ¿e gry na instrumencie nie uczy siê tylko dla 

siebie, ale przede wszystkim po to, aby przekazywaæ j¹ innym. Na dzia³alnoœæ 

artystyczn¹ szko³y sk³adaj¹ siê: popisy, koncerty, przes³uchania i konkursy. 

Uczniowie zdolniejsi wystêpuj¹ na koncertach szkolnych poza szko³¹,               

a najbardziej utalentowani reprezentuj¹ szko³ê na licznych konkursach                

i przes³uchaniach. 

Przes³uchania, przegl¹dy i konkursy

W latach 1972 - 2002 uczniowie PSM I stopnia w Jaœle uczestniczyli            

w 191 popisach, przes³uchaniach i konkursach. Pierwsza forma, a wiêc popisy, 

odbywa siê systematycznie na koniec ka¿dego pó³rocza. Popisy organizowane 

s¹ dla rodziców, aby mogli us³yszeæ swoje pociechy i zobaczyæ efekty ich pracy. 
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Przes³uchania i konkursy to równie¿ forma wystêpu publicznego, ale 

maj¹ca cechy rywalizacji. Rywalizacja mo¿e mieæ mniejszy lub wiêkszy 

wymiar: w sekcji, na szczeblu szko³y, regionu, ogólnopolskim czy 

miêdzynarodowym. 

Zdecydowanie wy¿sz¹ rangê maj¹ przes³uchania i konkursy regionalne, 

makroregionalne, ogólnopolskie czy wreszcie miêdzynarodowe. Na tego typu 

imprezy szko³a typuje najlepszych uczniów, którzy przejd¹ eliminacje szkolne. 

W latach 80-tych XX wieku uczniowie PSM I stopnia w Jaœle zaczêli braæ 

regularny udzia³ w pozaszkolnych konkursach. 

Szko³a mo¿e siê poszczyciæ licznymi laureatami wielu konkursów. Oto 

laureaci pierwszych miejsc:

W roku 1983 w Miêdzywojewódzkich Przes³uchaniach uczniów instrumentów 

dêtych I miejsce zaj¹³ saksofonista Z. Stanula, W 1985 roku w Przes³uchaniach 

Instrumentów Dêtych w Rzeszowie I miejsce zdoby³ A. Rozmund wykonuj¹c 

na klarnecie: Etiudê nr 2 Barmana, “Rondo Allegretto” A. Mozarta oraz Polkê           

z suity “¯artobliwej” J. Zatheya; W 1986 roku w Miêdzywojewódzkich 

Przes³uchaniach Instrumentów Dêtych I miejsce zaj¹³ duet tr¹bkowy i kwartet 

dêty. W tym samym roku J. Musia³ i A. Rozmund zdobyli IV miejsca na 

Ogólnopolskich Przes³uchaniach Instrumentów Dêtych. W nastêpnym roku    

A. Rozmund wzi¹³ udzia³ w Miêdzyszkolnym Konkursie Nauki o Muzyce                

z Literatur¹, na którym zaj¹³ I miejsce. Na Miêdzyszkolnych Przes³uchaniach 

Instrumentów Dêtych tym razem do grona laureatów wesz³o kilku uczniów;                 

R. Gêstwa w klasie fletu zajê³a I miejsce, w klasie klarnetu J. Wêdrychowicz 

zdoby³ I miejsce. W 1988 roku w Miêdzywojewódzkich Przes³uchaniach 

Instrumentów Dêtych I miejsce wygra³o trio klarnetowe; na I Spotkaniach 

Akordeonowych I miejsce zaj¹³ duet akordeonowy. Na VI Spotkaniach 

Gitarowych I miejsce zdoby³a L. Julian, II miejsce E. Sikora. W 1993 roku na 

VII Spotkaniach Gitarowych E. Sikora zajê³a I miejsce. W konkursie Polska 

Muzyka Kameralna w II grupie I miejsce przyznano pianistce M. Madej.                

W 1994 roku coroczny Konkurs Polska Muzyka Kameralna przyniós³ dalsze 

nagrody: I miejsce akordeonista P. Czarny. Na Regionalmych Przes³uchaniach 

Instrumentów Dêtych T. Trawiñski zaj¹³ I miejsce. W 1995 roku na III Spotka-

niach z Polsk¹ Muzyk¹ Kameraln¹ skrzypaczka M. Tocka zajê³a I miejsce.          

W 1997 roku na Regionalnych Przes³uchaniach klas skrzypiec i wiolonczeli         

M. Tocka zajê³a I miejsce. Na Regionalnych Przes³uchaniach Instrumentów 

Dêtych I miejsce zaj¹³ trêbacz M. Weso³owski. 
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Na VII Wojewódzkim Przegl¹dzie Orkiestr Dêtych szkolna orkiestra zajê³a        

I miejsce. Na VII Spotkaniach z Polsk¹ Muzyk¹ Kameraln¹ I miejsce zdoby³ 

trêbacz P. Duda ponadto wyró¿niono dwa duety: fortepianowy i akordeonowy. 

Na XXVIII Konkursie M³odego Muzyka trêbacz P. Duda otrzyma³ I miejsce, 

równie¿ I miejsce P. Duda otrzyma³ na Regionalnych Przes³uchaniach. Na 

Regionalnych Przes³uchaniach Instrumentów Dêtych P. Duda zaj¹³ I miejsce.           

I miejsce na X Spotkaniach z Polsk¹ Muzyk¹ Kameraln¹ otrzyma³ kwartet 

tr¹bek. Regionalne Przes³uchania Instrumentów Dêtych to kolejni laureaci:              

I miejsce tubista W. Rolek. Na I Podkarpackim Festiwalu Instrumentów Dêtych 

Blaszanych I miejsce zaj¹³ Sz. Duda. W grupie II przyznano I miejsce orkiestrze 

dêtej Na Makroregionalnym Konkursie Instrumentów Dêtych I miejsce 

przyznano Sz. Dudzie. 

Pañstwowa Szko³a Muzyczna I stopnia w Jaœle jest równie¿ 

organizatorem konkursu obejmuj¹cego swym zasiêgiem teren województwa 

podkarpackiego. Konkurs ten nosi nazwê Spotkania z Polsk¹ Muzyk¹ 

Kameraln¹ i jest imprez¹ odbywaj¹c¹ siê co roku, a honorowy patronat nad nim 

od samego pocz¹tku przejê³a znana polska œpiewaczka Stefania Woytowicz. 

Organizatorem konkursu jest Szko³a Muzyczna i JDK. Konkurs odbywa siê pod 

patronatem burmistrza miasta Jas³a. Nale¿y dodaæ, ¿e Spotkania z Polsk¹ 

Muzyk¹ Kameraln¹ mog¹ odbywaæ siê dziêki licznym sponsorom, którzy 

przede wszystkim funduj¹ nagrody. W 2002 roku obchodzony by³ jubileusz            

X - lecia istnienia konkursu. Do przes³uchañ przyst¹pili instrumentaliœci oraz 

zespo³y, którzy wykonali po dwa utwory kompozytorów polskich.                         

W przypadku instrumentów, dla których literatura pisana przez polskich 

kompozytorów jest uboga, dopuszcza siê wykonanie jednego utworu 

kompozytora obcego. Uczniowie rywalizuj¹ w dwóch grupach wiekowych: 

grupa pierwsza do lat 13 i druga od lat 13. Komisji przewodniczy Stefania 

Woytowicz, a ponadto w jej sk³ad wchodzi jeden przedstawiciel JDK, dyrektor 

Szko³y Muzycznej a tak¿e zaproszeni goœcie ze œwiata artystycznego. Jasielskie 

Spotkania z Polsk¹ Muzyk¹ Kameraln¹ s¹ imprez¹ trwaj¹c¹ dwa dni                        

i towarzysz¹ im koncerty kameralne. Dziêki tej imprezie uczniowie naszej 

szko³y maj¹ okazjê pos³uchaæ dobrej muzyki w wykonaniu znanych artystów. 

W tym roku równie¿ pod koniec kwietnia odbêd¹ siê przes³uchania w ramach 

Jasielskich Spotkañ z Polsk¹ Muzyk¹ Kameraln¹. Oby impreza ta mog³a byæ jak 

najd³u¿ej kontynuowana.

O potrzebie istnienia takich imprez œwiadczy coraz wiêksze 
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zainteresowanie wœród Szkó³ Muzycznych. W ostatnich Spotkaniach komisja 

przes³ucha³a kilkudziesiêciu m³odych muzyków reprezentuj¹cych miasta 

po³udniowo - wschodniej Polski: Krosno, Gorlice, Sanok, Nowy S¹cz, 

Rzeszów, Przeworsk, Mielec, Dêbica, £añcut i Strzy¿ów. Poziom graj¹cych jest 

oczywiœcie ró¿ny, ale zawsze zostaj¹ wy³onieni najlepsi soliœci w dwóch 

grupach wiekowych i najlepsze zespo³y.

Uczniowie Jasielskiej PSM bardzo chêtnie wyje¿d¿aj¹ na podobne 

konkursy do s¹siednich szkó³, czêsto bior¹ udzia³, nierzadko z powodzeniem,    

w regionalnych czy ogólnopolskich konkursach o czym œwiadcz¹ liczne 

dyplomy zdobi¹ce korytarze szkolne.

Popisy i koncerty

Koncerty, to kolejna niezmiernie wa¿na forma dzia³alnoœci artystycznej 

szko³y. Uczniowie PSM I stopnia w Jaœle zawsze bardzo aktywnie uczestniczyli 

w ¿yciu artystycznym szko³y a tak¿e miasta Jas³a. W czasach, kiedy szko³a nie 

posiada³a w³asnego lokalu, wszystkie koncerty odbywa³y siê w sali JDK. Od 

1990 roku szko³a posiada aulê, dziêki czemu wiêkszoœæ kameralnych imprez, 

których jest wiêcej, odbywa siê na terenie szko³y. Koncerty dziel¹ siê na te               

z udzia³em bezpoœrednim uczniów i te, w których wystêpuj¹ zaproszeni goœcie. 

Powodzeniem ciesz¹ siê równie¿ koncerty wyjazdowe do Filharmonii, 

Operetki, Zamku w £añcucie. Miejsce, otoczenie ludzi - melomanów dodaje 

powagi i podnosi rangê koncertu. 

Najwiêksz¹ rangê i rozmach przybieraj¹ zawsze koncerty jubileuszowe              

i organizowane z okazji wa¿nych uroczystoœci. Tym koncertom chcielibyœmy 

poœwiêciæ nieco wiêcej uwagi. Pierwszy uroczysty Koncert Jubileuszowy,             

a wiêc X - lecie PSM odby³ siê 24 maja 1981 roku. Na program koncertu z³o¿y³ 

siê wystêp Zespo³u Muzyki Dawnej, który wykona³: Anonima “Breve 

Regnum”, Jana z Lublina “Taniec Hajducki”, Anonima “Taniec” i “Dobranoc    

ci Anusieñko”. Zespó³ ORFFA wykona³ “Marsz króla Jana Sobieskiego”, chór 

zaœpiewa³ J. Procnera i J. Bekkera “Piosenkê dla mamy”, Orkiestra Kameralna 

wykona³a “Suitê Góralsk¹” Z. So³tyszewskiego. Ponadto wyst¹pili soliœci, 

absolwenci PSM: M. Kosiba zagra³a H. Purcela “Ariê”; M. Bosak -                   

P. Locatellego Sonatê g-moll; J. Szpak - J. Brahmsa Rapsodiê g-moll i J. Tokarz 

C. Debussego “Clair de lune” oraz F. Chopina Polonez A-dur.

30 kwietnia 1985 roku odby³ siê jubileusz XV - lecia PSM. W koncercie 
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tym wziê³y udzia³ zespo³y i soliœci, kszta³c¹cy siê wówczas w szkole. 

31 marzec 1990 roku to wa¿ny dzieñ dla szko³y. Po wielu latach tu³aczki 

wszyscy bêd¹ siê uczyæ i pracowaæ w jednym budynku. W tym dniu odby³o siê 

uroczyste poœwiêcenie nowego budynku. Z tej okazji uczniowie przygotowali 

koncert, na którym publicznoœæ z³o¿ona z pracowników, uczniów, rodziców       

i zaproszonych goœci us³ysza³a: w wykonaniu Chóru - “Gaude Mater Polonia”; 

Chóru z orkiestr¹ - F. Nowowiejskiego “Nieznany sztandar”, Orkiestry -            

J. F. Haendla “Largo”, A. Grunik - M. K. Ogiñskiego “Po¿egnanie Ojczyzny”, 

Duety Gitarowego - A. Rubinstejna “Melodiê”, A. Bryg - F. Chopina Walc,       

A. Gajdzicy - H. Wieniawskiego “Pieœñ Polsk¹”, J. Kêdziora - F. Chopina 

Polonez B, Z. Gieruta - Fugê, Kwintetu Akordeonowego - P. Czajkowskiego 

“Barkarolê” i W. Pórshnera “Serenadê”.

W tym samym roku przypad³ równie¿ jubileusz XX - lecia szko³y.                 

W kronice szkolnej znajduje siê jedynie wykaz wykonawców. Na koncercie 

wyst¹pi³y zespo³y i soliœci a wiêc: Orkiestra; Zespó³ Smyczkowy; Trio 

Klarnetowe; M. Niemiec, J. Szczecina, A. Grunik, M. Madej, G. Stopa,               

R. Gêstwa, W. Szmyd.

18 czerwca 1995 roku obchodzono jubileusz XXV - lecia PSM. Na 

program koncertu z³o¿y³y siê jak zwykle wystêpy zespo³ów i solistów. 

20 maja 2000 roku odby³ siê koncert z okazji jubileuszu XXX - lecia   

PSM. W koncercie wzorem lat ubieg³ych wyst¹pi³y zespo³y i soliœci.

Wa¿ne s¹ równie¿ prezentacje szko³y zarówno w œrodowisku miasta Jas³a 

jak te¿ poza nim. Szko³a ma swoje sta³e miejsce w programie obchodzonych co 

roku Dni Jas³a. Impreza plenerowa, która odbywa siê na jasielskim rynku 

przyci¹ga rzesze s³uchaczy, jest wiêc bardzo dobrym momentem na 

przedstawienie pracy szko³y i jej osi¹gniêæ.

Koñcz¹c opis wa¿niejszych koncertów, których twórcami s¹ uczniowie 

szko³y muzycznej nale¿y wspomnieæ o jeszcze jednej prezentacji, tym razem 

poza Jas³em. 27 paŸdziernika 2001 roku w K³odzku odby³o siê Ogólnopolskie 

Forum Kultury pod has³em “Kultura najwy¿sz¹ wartoœci¹ narodu”. Szko³ê 

jasielsk¹ reprezentowa³o dwóch uczniów: Wojciech Rolek zaprezentowa³ 

program artystyczny wykonany na tubie, a Barbara Kujawa przedstawi³a referat 

pt. “Zachowanie to¿samoœci narodowej poprzez kulturê”. Obie prezentacje 

zosta³y bardzo dobrze przyjête przez s³uchaczy.

Ostatni¹ form¹ dzia³alnoœci kulturalnej s¹ koncerty z udzia³em 

zaproszonych goœci. Jest to bardzo wa¿na i przyjemna forma obcowania             



94

z muzyk¹. Zawsze s³uchanie muzyki “na ¿ywo” daje wiêksze mo¿liwoœci 

prze¿ycia jej w pe³ni. Dla ludzi graj¹cych s³uchanie mistrzów jest ponadto 

wspania³¹ lekcj¹, z której mo¿na wiele siê nauczyæ. Okazuje siê, ¿e uczniowie 

maj¹ wiele nurtuj¹cych pytañ do artystów i bardzo chêtnie je zadaj¹. Bezpo-

œredni kontakt z artystami jest najlepszym bodŸcem i zachêt¹ do dalszej pracy.

Bardzo du¿o koncertów muzyki powa¿nej odbywa³o siê w latach 70 i 80     

- tych XX wieku wówczas, gdy dzia³a³a Jasielska Orkiestra Symfoniczna. Nie-

jednokrotnie mogliœmy s³uchaæ solistów wykonuj¹cych utwory z t¹ orkiestr¹. 

Do szko³y przyje¿d¿aj¹ równie¿ muzycy koncertuj¹cy w Polsce poprzez 

Biura Koncertowe. S¹ to czêsto muzycy z pañstw s¹siednich, najczêœciej 

wschodnich, którzy przygotowuj¹ audycje umuzykalniaj¹ce na temat jednego 

okresu muzycznego np. Baroku, Romantyzmu itp., a charakterystykê muzyki 

danego okresu popieraj¹ przyk³adami muzycznymi.

Do tych wszystkich koncertów nale¿y dodaæ jeszcze wiele audycji 

muzycznych, w których udzia³ bior¹ uczniowie innych szkó³ muzycznych, np.: 

z Krosna, Sanoka, Rzeszowa. Koncerty te maj¹ szczególny wymiar, gdy¿ 

pozwalaj¹ na porównanie i konfrontacjê poziomu gry w takich samych 

szko³ach, s¹ to równie¿ bardzo pouczaj¹ce audycje.

Bardzo lubian¹ form¹ s¹ tak¿e wyjazdy do Filharmonii, Opery, Operetki 

oraz na “Wiosnê £añcuck¹” organizowan¹ w Zamku w £añcucie. Na tych 

koncertach uczniowie mieli okazjê spotkaæ siê z Orkiestr¹ Kameraln¹               

A. Duczmall, z B. Kaczyñskim znanym krytykiem muzycznym, hrabi¹ 

Dzieduszyckim i wieloma innymi ciekawymi postaciami œwiata muzycznego.

Wszystkich koncertów nie jesteœmy w stanie wymieniæ. Na pewno s¹ 

wœród nich bardzo presti¿owe, ale nie ma w¹tpliwoœci, ¿e wszystkie s³u¿¹ 

jednemu: obcowaniu z muzyk¹, nauce s³uchania muzyki, nauce prawid³owego 

odbioru i przede wszystkim poznaniu jak najwiêkszej iloœci literatury 

muzycznej. Ka¿dy z tych czynników ma wp³yw bezpoœrednio na rozwijanie 

wra¿liwoœci muzycznej a poœrednio na grê ucznia.

Uczniowie Pañstwowej Szko³y Muzycznej w Jaœle maj¹ wiele 

mo¿liwoœci dzia³añ artystycznych i skrzêtnie te dzia³ania wykorzystuj¹. 

Okazuje siê, ¿e wszystkie zdobyte w szkole muzycznej doœwiadczenia s¹ 

wykorzystywane równie¿ w szko³ach podstawowych. To w³aœnie Ci uczniowie 

reprezentuj¹ szko³y na konkursach piosenek, wystêpuj¹ na akademiach                 

i apelach, a tak¿e pomagaj¹ innym uczniom na zajêciach muzyki bior¹c w tych 

zajêciach czynny udzia³.



Grono pedagogiczne PSM w roku jubileuszowym

Dyrektor Pañstwowej 

Szko³y Muzycznej I Stopnia

Jan  Rysz

Sekcja instrumentów smyczkowych i gitary - Od lewej:
Maciej Wulw, Jan Szczecina, Jaros³aw Stompel, El¿bieta Bukowiec, Jan Rysz, 
Zdzis³aw Gêstwa
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Sekcja instrumentów klawiszowych - Od lewej:
- rz¹d górny: Ryszard Czerwonka, Miros³awa Lisowska, Jolanta Trybus, Jan Orlow
- rz¹d dolny: Hanna Œmigaj, Elwira Szpak, Maria Gajdzica, Irena Stompel, 

Jadwiga B³a¿owska

Sekcja instrumentów dêtych - Od lewej: 
Ireneusz Fatyga, Tadeusz Wróbel, Aleksandra Piêkoœ, Zenon Delimata, Jan Szmyd
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Sekcja ogólnomuzyczna, w tym rytmiki - Od lewej: 

Ma³gorzata Bosak-Skrzyszowska, Kazimierz Wojdy³a, Renata Osikowicz-Wyroba

Opracowali: Elwira Szpak

Jan Rysz
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ZESPÓ£ SZKÓ£ BUDOWLANYCH

IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO

W JAŒLE

 



owstanie Zespo³u Szkó³ Budowlanych w Jaœle wi¹¿e siê z funkcjo-Pnowaniem Jasielskiego Przedsiêbiorstwa Budowlanego. Jako jedno                 

z przedsiêbiorstw Rzeszowskiego Zjednoczenia Budownictwa dostrzega³o ono 

koniecznoœæ zapewnienia sobie naboru m³odej kadry kwalifikowanych 

robotników.

 Dziêki du¿emu zaanga¿owaniu siê kierownictwa zak³adu, zw³aszcza 

dyrektora Tadeusza Ma³ka oraz zastêpcy dyrektora Wies³awa Kijowskiego, 

powsta³ projekt zorganizowania przyzak³adowej szko³y budowlanej. Poko-

nuj¹c du¿e trudnoœci organizacyjne dyrektor Wies³aw Kijowski doprowadzi³ do 

otwarcia Zasadniczej Szko³y Budowlanej dla Pracuj¹cych przy Jasielskim 

Przedsiêbiorstwie Budowlanym w Jaœle w dniu 1 wrzeœnia 1968 roku. By³ to 

wa¿ny dzieñ dla przysz³oœci firmy, dla miasta i dla 63 uczniów, którzy widzieli 

swoj¹ przysz³oœæ w budownictwie. Placówka by³a fili¹ Zasadniczej Szko³y 

Budowlanej w Rzeszowie i kszta³ci³a w zawodach: murarz i betoniarz - zbro-

jarz. Przedsiêbiorstwo zapewnia³o szkole jedn¹ salê wyk³adow¹ oraz 20 miejsc 

na internat w hotelu robotniczym, drug¹ salê wyk³adow¹ oraz kilka miejsc w 

internacie odst¹pi³a Zasadnicza Szko³a Zawodowa w Jaœle, natomiast pomocy 

merytoryczno - organizacyjnej oraz programowo - szkoleniowej udzieli³ Zarz¹d 

Szkolenia Zawodowego przy Rzeszowskim Zjednoczeniu Budownictwa.

Pierwszy budynek szko³y przy ulicy Lenartowicza
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Dyrektorem szko³y zosta³ zatrudniony na pó³ etatu Mieczys³aw Barut,           

a od 1 stycznia 1969 roku Bazyli £aska. W tym pierwszym okresie 

funkcjonowania szko³y kadrê nauczycielsk¹ tworzyli:

Bazyli £aska -  jêzyk rosyjski

Genowefa Pietrasz -  jêzyk polski

Kazimiera Trzeciak -  jêzyk polski

Jan Gunia -  matematyka

Halina Stefañczyk -  matematyka

Zofia Kuczyñska -  fizyka

W³adys³aw Fr¹czek -  wychowanie fizyczne

Franciszek Sochacki -  rysunek zawodowy

Stanis³aw Kwater -  technologia

Jan Nizio³ek -  materia³oznawstwo

Irena Platowska -  wychowawca internatu

Jasielskie Przedsiêbiorstwo Budowlane skierowa³o d³ugoletnich 

mistrzów murarskich: Ludwika Kluskê i Zdzis³awa Królickiego do pracy                  

w szkole jako instruktorów szkolenia zawodowego.

W okresie wiosennym w naborze uczniów na rok szkolny 1969/70 

uczestniczyli wszyscy: dyrekcja JPB, pracownicy szko³y, inspektorzy Zarz¹du 

Szkolenia Zawodowego. Wiele trudu w³o¿ono w tê akcjê docieraj¹c do 

najbardziej odleg³ych wiosek powiatu jasielskiego, kroœnieñskiego, 

strzy¿owskiego i gorlickiego. W jej wyniku znalaz³o siê w aktach szko³y ponad 

120 podañ o przyjêcie do pierwszej klasy. W dniu 30 czerwca 1969 roku          

34 uczniów z klasy murarzy i 19 z klasy betoniarzy z³o¿y³o egzamin praktyczny 

po pierwszym roku szkolenia.

Od 1 do 31 lipca 1969 roku uczniowie odbywali miesiêczn¹ praktykê 

zawodow¹ na budowach prowadzonych przez Jasielskie Przedsiêbiorstwo 

Budowlane.  

Z dniem 1 sierpnia 1969 roku Ministerstwo Oœwiaty i Szkolnictwa 

Wy¿szego nada³o Zasadniczej Szkole Budowlanej dla Pracuj¹cych w Jaœle akt 

prawny uznaj¹c j¹ za samodzieln¹ szko³ê zawodow¹. Dyrektorem szko³y zosta³ 

Antoni Lebdowicz, d³ugoletni pracownik Wydzia³u Oœwiaty w Jaœle, 

kierownikiem szkolenia zawodowego - Bronis³aw Piêta technik budowlany. 

Powsta³a te¿ samodzielna komórka finansowa z kierownikiem Mari¹ Ma³ek 

oraz sekretariat szko³y w obsadzie: Eleonora Kijowska, Zbigniew Pabisz, 
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Czes³awa Jarecka. W okresie wakacyjnym dokonano adaptacji i remontu 

budynku, przydzielaj¹c dla szko³y dwie sale wyk³adowe, pokój nauczycielski, 

pomieszczenia administracyjne oraz szatniê.

W dniu 1 wrzeœnia 1969 roku w œwietlicy JPB, z udzia³em przedstawicieli 

dyrekcji JPB, Zarz¹du Szkolenia Zawodowego oraz zebranych uczniów odby³o 

siê uroczyste rozpoczêcie roku szkolnego. Szko³a liczy³a cztery oddzia³y:

klasa I A -  murarze -  48 uczniów

klasa I B -  betoniarze -  30 uczniów

klasa II A -  murarze -  34 uczniów

klasa II B -  betoniarze -  19 uczniów

Powiêkszy³o siê grono nauczycielskie. Obok starych nazwisk, pojawi³y 

siê nowe, dobrze znane w œrodowisku jasielskim, przynosz¹ce chlubê szkole i 

œwiadcz¹ce o jej poziomie: Mieczys³aw Wieliczko (historia), Jan Hamada 

(matematyka), Józef Jagielski (fizyka), Zbigniew Kiziñski (wychowanie 

fizyczne).

W dniu 30 czerwca 1970 roku pierwsi absolwenci szko³y otrzymali 

œwiadectwa jej ukoñczenia i w tym samym dniu przedstawiciele 

przedsiêbiorstw budowlanych podpisali z nimi umowy o pracê.

M³odzie¿ zdobywaj¹ca naukê w szkole w jej pocz¹tkowym okresie 

istnienia by³a w wiêkszoœci pochodzenia wiejskiego, rekrutuj¹ca siê                       

z powiatów: jasielskiego, strzy¿owskiego, kroœnieñskiego oraz gorlickiego. 

Nauka teoretyczna w szkole odbywa³a siê przez trzy dni w tygodniu. Kolejne 

trzy dni - nauka praktyczna na budowach prowadzonych przez JPB.

W maju 1973 roku Jasielskie Przedsiêbiorstwo Budowlane przejmuje 

parcelê budowlan¹ przy ul. Szkolnej i rozpoczyna siê budowa nowego obiektu 

szkolnego wraz z sal¹ gimnastyczn¹ oraz internatu ze sto³ówk¹. Kierownikiem 

budowy obiektu by³ Zdzis³aw Kielar, a przy pracy zaanga¿owa³a siê m³odzie¿ 

szko³y, pracuj¹c w ramach praktyk zawodowych.

Uroczyste rozpoczêcie nowego roku szkolnego w nowym budynku 

szkolnym odby³o siê 2 wrzeœnia 1974 roku.

W 1975 roku oddany zosta³ do dyspozycji uczniów du¿y i nowoczeœnie 

urz¹dzony internat szkolny. Pokoje s¹ dwu i trzyosobowe, jest du¿a œwietlica, 

oraz kuchnia wraz ze sto³ówk¹.

W 1976 roku Zasadnicza Szko³a Budowlana dla Pracuj¹cych 

Rzeszowskiego Zjednoczenia Budownictwa w Jaœle w uznaniu zas³ug dla 

miasta i œrodowiska otrzyma³a sztandar ufundowany przez Rzeszowskie 
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Zjednoczenie Budownictwa. Na uroczystoœci obecni byli przedstawiciele 

Kuratorium Oœwiaty i Wychowania w Kroœnie, w³adz wojewódzkich                        

i miejskich, dyrektorzy szkó³ jasielskich oraz szkó³ budowlanych RZB.

1 lipca 1978 roku w zwi¹zku ze zmianami w strukturze organizacyjnej 

Jasielskiego Przedsiêbiorstwa Budowlanego, uleg³a zmianie nazwa szko³y na 

Zasadnicza Szko³a Budowlana Przyzak³adowa Kroœnieñskiego Kombinatu 

Budownictwa w Jaœle.

1 wrzeœnia 1982 roku po trzynastu latach pracy na stanowisku dyrektora 

Antoni Lebdowicz przeszed³ na emeryturê, a jego obowi¹zki przej¹³ Kazimierz 

Polak. 18 wrzeœnia odby³o siê oficjalne po¿egnanie odchodz¹cego na 

emeryturê dyrektora. W uroczystoœci tej wziêli udzia³ przedstawiciele JPB, ca³y 

personel pedagogiczny, administracyjny i pomocniczy szko³y. W przemówie-

niach z³o¿ono odchodz¹cemu dyrektorowi serdeczne podziêkowania za 

wieloletni¹, ofiarn¹ pracê w kszta³ceniu m³odych budowlanych i ¿yczliw¹ 

postawê wobec wspó³pracowników.

We wrzeœniu 1985 roku utworzono filiê sanockiego technikum 

budowlanego - Technikum Wieczorowe dla Doros³ych. W tym te¿ roku szko³a 

liczy³a 17 oddzia³ów i jeden oddzia³ technikum wieczorowego. Przez trzy lata 

abiturienci technikum budowlanego sk³adali egzamin dojrza³oœci w Sanoku.

W dniach 12 - 13 maja 1988 roku po raz pierwszy w historii szko³y odby³ 

siê egzamin dojrza³oœci dla s³uchaczy technikum wieczorowego. Do egzaminu 

przyst¹pi³o 17 s³uchaczy, 13 osób pomyœlnie zda³o maturê.

4 wrzeœnia 1989 roku odby³a siê uroczysta inauguracja roku szkolnego. 

Jest to data szczególnie wa¿na w dziejach “budowlanki”, bowiem w ramach 

szko³y rozpoczê³o dzia³alnoœæ piêcioletnie Technikum Budowlane na 

podbudowie szko³y podstawowej. Du¿e zas³ugi dla powstania nowego oddzia³u 

po³o¿y³ dyrektor szko³y Kazimierz Polak, który przez wiele lat czyni³ starania w 

sprawie utworzenia klasy technicznej. Technikum w roku szkolnym 1989/90 

ogranicza³o siê do jednej klasy licz¹cej 32 uczniów. W tym te¿ roku szkolnym 

szko³a kszta³ci³a 511 uczniów w 18 oddzia³ach.

14 paŸdziernika 1989 roku odby³y siê oficjalne uroczystoœci zwi¹zane            

z dwudziest¹ rocznic¹ powstania szko³y. Nadano jej imiê króla Kazimierza 

Wielkiego, któremu Jas³o zawdziêcza uzyskanie w 1365 roku praw miejskich. 

W tym dniu szko³a, za osi¹gniêcia w dzia³alnoœci dydaktyczno - 

wychowawczej, otrzyma³a nowy sztandar ufundowany przez Kuratorium 

Oœwiaty i Wychowania w Kroœnie. W uroczystej akademii wziêli udzia³ licznie 
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zaproszeni goœcie i pracownicy szko³y, w programie artystycznym wyst¹pili 

uczniowie Pañstwowej Szko³y Muzycznej w Jaœle oraz szkolny zespó³ 

recytatorsko - muzyczny.

Sztandar szko³y z 1989 roku

3 wrzeœnia 1990 roku naukê w klasach pierwszych Zespo³u Szkó³ 

Budowlanych podjê³o 191 uczniów, ³¹cznie naukê pobiera³o 606 osób. Nowy 

rok szkolny przyniós³ wiele zmian: ze stanowiska dyrektora zrezygnowa³  

Kazimierz Polak, na jego miejsce zosta³ wybrany Edward Szczepañski. 

Ponadto do szko³y po raz pierwszy w jej historii wkroczy³a religia, do tego czasu 

na katechezê uczniowie uczêszczali do salki mieszcz¹cej siê przy jasielskiej 

Farze. Pierwsi ksiê¿a katecheci w “budowlance” to ks. Micha³ Szuma i ks. 

Mariusz Wójcik. 

W dniu 21 czerwca 1991 roku podczas mszy œwiêtej na zakoñczenie roku 

szkolnego odby³o siê uroczyste poœwiêcenie sztandaru szko³y. W uroczystoœci 

tej wziê³o udzia³ grono pedagogiczne i m³odzie¿ szkolna.

Kolejny rok 1991/92 przyniós³ wiele zmian zwi¹zanych z funkcjono-

waniem szko³y. Z dniem 2 wrzeœnia 1991 roku rozpoczê³o dzia³alnoœæ 

dwuletnie Policealne Studium Zawodowe o kierunku budownictwo ogólne, 
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zmianie uleg³a tak¿e nazwa szko³y z Zespo³u Szkó³ Budowlanych Jasielskiego 

Przedsiêbiorstwa Budowlanego w Jaœle na Zespó³ Szkó³ Budowlanych w Jaœle.

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 1993/1994

15 paŸdziernika 1994 roku odby³y siê uroczystoœci upamiêtniaj¹ce          

25 rocznicê powstania ZSB w Jaœle. Mszê œwiêt¹ pod przewodnictwem ksiêdza 

dziekana Stanis³awa Ko³taka odprawili: ksi¹dz Kazimierz Trygar proboszcz 

parafii Fara oraz ksiê¿a: Mariusz Miazga i Zbigniew Irzyk, katecheci w szkole 

budowlanej. Aktu ods³oniêcia tablicy pami¹tkowej dokonali: wicekurator 

Adam Krzanowski oraz burmistrz miasta Jas³a Janusz Rak, a poœwiêci³ j¹  

ksi¹dz dziekan Stanis³aw Ko³tak. Podczas uroczystej akademii wicekurator 

z³o¿y³ wszystkim najlepsze ¿yczenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej                   

i jubileuszu 25 - lecia ZSB oraz odczyta³ list gratulacyjny przes³any przez 

wojewodê kroœnieñskiego.

Staraniem dyrekcji szko³y w roku szkolnym 1995/96 utworzono 

pracowniê komputerow¹. Uczniowie mogli uczestniczyæ w zajêciach                      

z informatyki, które prowadzi³a Dorota Czernecka.

W roku szkolnym 1997/98 w piêcioletnim Technikum Zawodowym 

utworzono nowy kierunek kszta³cenia dokumentacja budowlana. Na ten 

kierunek zosta³o przyjêtych 30 uczniów. 
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1 wrzeœnia 1999 roku nast¹pi³a zmiana na stanowisku dyrektora.                  

W zwi¹zku z wygaœniêciem piêcioletniej kadencji dyrektora Edwarda 

Szczepañskiego nowym dyrektorem Zespo³u Szkó³ Budowlanych zosta³a 

Dorota Czernecka. Pani dyrektor bardzo dobrze wspó³pracuje ze œrodo-

wiskiem dziêki czemu zyskuje sponsorów i œrodki pozabud¿etowe, które 

przeznacza na doposa¿enie pracowni w œrodki dydaktyczne, poprawê i rozwój 

bazy szkolnej. W ramach zajêæ praktycznych systematycznie przeprowadzane 

s¹ remonty korytarzy, sal lekcyjnych, pomieszczeñ higieniczno - sanitarnych, 

elewacji budynku szko³y itp. Posiadamy pe³nowymiarow¹ salê gimnastyczn¹                      

z nowoczesn¹ nawierzchni¹ sportow¹, a biblioteka wyposa¿ona zosta³a                  

w komputer multimedialny z dostêpem do Internetu. Wszystkie te starania 

znacz¹co wp³ywaj¹ na jakoœæ kszta³cenia i pracy naszej placówki. 

Rozgrywki sportowe w odnowionej sali gimnastycznej

Dyrektor promuje szko³ê w œrodowisku lokalnym. Dziêki jej staraniom 

szko³a bierze udzia³ w Targach Budownictwa i Wyposa¿enia Wnêtrz, 

organizowanych co roku w Jaœle i ma mo¿liwoœæ zaprezentowania w³asnych 

osi¹gniêæ w tej bran¿y. Zespó³ Szkó³ Budowlanych jako jedna z nielicznych 

szkó³ budowlanych Polski po³udniowo - wschodniej nale¿y do Sekcji Szkó³ 

Budowlanych przy Polskiej Izbie Przemys³owo - Handlowej Budownictwa             
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w Warszawie, która wspomaga funkcjonowanie szkó³ kszta³c¹cych kadry dla 

budownictwa.

Szko³a wychodz¹c naprzeciw potrzebom œrodowiska zmieni³a swoj¹ 

ofertê kszta³cenia. Od wrzeœnia 2002 roku na strukturê Zespo³u Szkó³ 

Budowlanych sk³ada siê: Technikum Nr 5 kszta³c¹ce w zawodach technik 

budownictwa i technik geodeta, V Liceum Profilowane - kszta³towanie 

œrodowiska i Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 5 przygotowuj¹ca m³odzie¿ do 

zawodów: technolog robót wykoñczeniowych w budownictwie, posadzkarz, 

murarz, monter instalacji i urz¹dzeñ sanitarnych, malarz - tapeciarz.

Szkolenie praktyczne stanowi integraln¹ czêœæ w kszta³ceniu 

zawodowym. W latach 1969 - 1991 zajêcia praktyczne prowadzone by³y                

w Jasielskim Przedsiêbiorstwie Budowlanym. Uczniowie szczególnym 

zaanga¿owaniem wykazali siê przy budowie w³asnej szko³y, a tak¿e 

uczestniczyli w budowach osiedli mieszkaniowych w Jaœle, Bieczu, Gorlicach, 

Kroœnie, Jedliczu, Wysowej, Bêdzinie. 

Uczniowie ZSB na zajêciach praktycznych

W 1992 roku szko³a zmieni³a status ze szko³y przyzak³adowej na 

kuratoryjn¹. Po uzyskaniu samodzielnoœci placówka nawi¹za³a wspó³pracê             
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z innymi firmami budowlanymi dzia³aj¹cymi na terenie Jas³a, a praktyki 

uczniowskie odbywaj¹ siê tak¿e u inwestorów prywatnych przy wznoszeniu            

i remontach budynków jednorodzinnych. Uczniowie technikum odbywaj¹ 

miesiêczne praktyki w przedsiêbiorstwach budowlanych i biurach 

projektowych. Za wypracowane w ramach praktyk œrodki finansowe wzbogaca 

siê bazê szkolenia praktycznego. W tym celu zagospodarowano kilka 

pomieszczeñ w internacie na pomieszczenia warsztatowe na okres trudnych 

warunków zimowych. Szkoleniem praktycznym kierowali kolejno: Bronis³aw 

Piêta (1969 - 1972), Stanis³aw Haligowski (1973 - 1984), Franciszek Szerszeñ 

(1984 - 1999). Od wrzeœnia 1999 roku w ramach oszczêdnoœci zlikwidowano 

etat kierownika szkolenia praktycznego, jego obowi¹zki przej¹³ zastêpca 

dyrektora Jacek Szajna, a od roku 2000 wicedyrektor Leszek Wierzgacz.

Znaczna liczba uczniów jasielskiej “budowlanki” pochodzi³a z miejsco-

woœci oddalonych od Jas³a, dlatego niezbêdne by³o zapewnienie im 

zakwaterowania. Jasielskie Przedsiêbiorstwo Budowlane w swej siedzibie 

posiada³o Hotel Robotniczy i w chwili uruchomienia szko³y udostêpni³o          

20 miejsc na potrzeby internatu. Wychowawc¹ zosta³a Irena Platowska. W roku 

szkolnym 1969/70 liczba miejsc dla uczniów w hotelu robotniczym zwiêkszy³a 

siê do 50, zosta³a te¿ zatrudniona druga wychowawczyni Stanis³awa Piêta.            

W roku szkolnym 1970/71 pomieszczenia internatu mieœci³y siê na czwartym 

piêtrze Hotelu Robotniczego JPB przy ulicy Mickiewicza, gdzie 

zakwaterowanych by³o 52 uczniów, a ponadto w internacie miêdzyszkolnym           

w Kroœnie 20 uczniów. Inauguracja roku szkolnego w dniu 1 wrzeœnia 1975 

roku odby³a siê na placu przed budynkiem nowo oddanego do u¿ytku, du¿ego, 

nowoczesnego internatu dla 200 uczniów. Kierownikiem zosta³ W³adys³aw 

Batycki, a wychowawcami Boles³aw Bigos, Zbigniew Pabisz, Roman Fil, 

Stanis³aw Fuksa. Internat stwarza³ wychowankom warunki do rozwijania 

zainteresowañ i uzdolnieñ, przygotowywa³ do samodzielnego uczestnictwa w 

¿yciu spo³ecznym, uczy³ umiejêtnego organizowania czasu wolnego. Zadania 

te spe³nia³ przy czynnym wspó³udziale m³odzie¿y. W ramach tej dzia³alnoœci 

wychowankowie czêsto uczestniczyli w spotkaniach z ciekawymi ludŸmi, brali 

udzia³ w ró¿nych turniejach, organizowali wieczornice, dyskoteki po³¹czone    

z konkursami, a ponadto codziennie mogli korzystaæ z sali gimnastycznej oraz  

z innych sportowych obiektów szkolnych. W roku 1983 w zwi¹zku ze 

zmniejszeniem liczby uczniów, trzecie piêtro internatu zosta³o wydzier¿awione 

szkole muzycznej, a od 1990 roku Zespo³owi Szkó³ Medycznych w Jaœle. Kilka 
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pokoi na drugim piêtrze wynajêto Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Na 

parterze znajduj¹ siê pomieszczenia wykorzystywane w ramach praktycznej 

nauki zawodu oraz od roku 1999 w kilku pomieszczeniach znalaz³o swoje 

miejsce Spo³eczne Liceum Ogólnokszta³c¹ce. Kierownikami internatu w tym 

okresie byli: W³adys³aw Batycki (1974 - 1976), Zbigniew Pabisz (1976 - 1987), 

Barbara Mastej (1987 - 1991), a od roku 1991 Teresa Stój.

Turnieje wiedzy budowlanej

Uczniowie “budowlanki” startuj¹c w tego typu konkursach wykazywali 

siê obszern¹ wiedz¹ praktyczn¹ i teoretyczn¹, pokonywali kolejne etapy 

eliminacji dochodz¹c do fina³ów, w których zajmowali czo³owe miejsca.

W 1979 roku w finale wojewódzkim Z³otej Kielni w Brzozowie uczniowie ZSB 

zajêli nastêpuj¹ce miejsca:

   I posadzkarze

 II betoniarze i mechanicy maszyn budowlanych

III malarze i monterzy instalacji wewnêtrznych

Dru¿yna posadzkarzy zakwalifikowa³a siê do eliminacji rejonowych. 

W kwietniu 1980 roku w eliminacjach wojewódzkich w Kroœnie wszystkie 

zespo³y ZSB zakwalifikowa³y siê do eliminacji rejonowych, które odby³y siê    

w Rzeszowie, gdzie dru¿yny zajê³y nastêpuj¹ce miejsca:

betoniarze V

murarze VII

monterzy XIII

Du¿y sukces odnieœli uczniowie “budowlanki” w Turnieju Z³ota Kielnia w 1988 

roku. W zawodzie posadzkarz Marek Klimczak i W³odzimierz Szufnarowski 

zajêli trzecie miejsce na etapie okrêgowym, natomiast w zawodzie malarz 

uczniowie Andrzej Dybaœ i Andrzej Rutana zajêli pierwsze miejsce na etapie 

rejonowym, a w eliminacjach centralnych w Lublinie trzecie miejsce.

W 1996 roku w Krakowie odby³y siê eliminacje okrêgowe Turnieju Wiedzy         

i Umiejêtnoœci Budowlanych, w wyniku których uczeñ szko³y budowlanej Piotr 

Leputa zakwalifikowa³ siê na zawody centralne.

Uczniowie koñcz¹cy naukê w piêcioletnim Technikum Budowlanym brali 

udzia³ w Turnieju M³odych Mistrzów Techniki organizowanych przez 

Kuratorium Oœwiaty i Wychowania w Kroœnie na najlepsz¹ pracê dyplomow¹. 

W 1995 roku w grupie prac - pomoc dydaktyczna, praca dyplomowa wykonana 
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przez uczniów: Adama Rzoñcê i Rafa³a Korczykowskiego zajê³a trzecie 

miejsce.

W maju 1996 roku w Kroœnie odby³a siê kolejna edycja Turnieju MMT.   

W konkursie ekologicznym pierwsze miejsce przyznano pracy dyplomowej pt. 

“Makieta ekologicznego gospodarstwa domowego”. Autorami pracy byli 

s³uchacze Policealnego Studium Zawodowego Dariusz Boduch, Pawe³ 

Elmerych, Robert Sowa, Edward Urban. S¹d konkursowy postanowi³, ¿e praca 

ta zostanie skierowana na eliminacje centralne.

W roku 1997 do Turnieju MMT wp³ynê³o 49 prac. W kategorii - ekologia 

praca dyplomowa pt. “Ekologiczne dachy zielone”, której autorami byli: Beata 

Ziemska, Ma³gorzata Ocha³ek, Rafa³ Klich zajê³a pierwsze miejsce, a w kate-

gorii - pomoc dydaktyczna praca pt. “Stropy stosowane w budownictwie” 

wykonana przez Paw³a Bylinowskiego i Tomasza Warcho³a zdoby³a 

wyró¿nienie.

28 lutego 1998 roku w Rzeszowie odby³y siê Okrêgowe Zawody XI 

Edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejêtnoœci Budowlanych, w których udzia³ 

wziê³o 58 uczniów z okrêgu po³udniowo - wschodniego. Uczeñ Piotr Górski 

zaj¹³ czwarte miejsce i zakwalifikowa³ siê do etapu centralnego.

Do Turnieju MMT w 1998 roku wp³ynê³y 22 prace dyplomowe. S¹d 

konkursowy bardzo wysoko oceni³ prace wykonane przez uczniów ZSB           

w Jaœle. W kategorii - ekologia praca Bogus³awa Bila i Wojciecha Struga³y 

zajê³a drugie miejsce, w kategorii - pomys³ techniczny praca Rafa³a Motyki, 

Paw³a Sztaby i Rafa³a Wachowskiego zajê³a drugie miejsce, w kategorii - 

pomoc dydaktyczna praca Janusza Pomprowicza i £ukasza Tomasika zdoby³a 

wyró¿nienie.

W 1999 roku w IX edycji konkursu prac dyplomowych œrednich szkó³ 

budowlanych organizowanym przez Zarz¹d Oddzia³u Polskiego Zwi¹zku 

In¿ynierów i Techników Budownictwa w Rzeszowie praca dyplomowa 

wykonana przez uczniów Janusza Maciejowskiego, Miros³awa Liany i Piotra 

Walaszka zdoby³a drugie miejsce. W X edycji tego konkursu praca dyplomowa 

Krzysztofa Gajdy i Krzysztofa Krasa zdoby³a trzecie miejsce.

W roku 2001 uczeñ Mariusz Wanat zaj¹³ drugie miejsce i uzyska³ tytu³ 

laureata zawodów okrêgowych XIV Olimpiady Wiedzy i Umiejêtnoœci 

Budowlanych i bra³ udzia³ w zawodach centralnych, a zespó³ w sk³adzie: 

Mariusz Wanat, Pawe³ Barzyk, Wies³aw Roszkowicz wywalczy³ dla naszej 

szko³y trzecie miejsce zespo³owo. 
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Mariusz Wanat - laureat Olimpiady Wiedzy i Umiejêtnoœci Budowlanych

W zawodach okrêgowych XXX edycji Turnieju Budowlanego uczniowie 

Daniel Szetlak i Mieczys³aw WoŸnica zdobyli drugie miejsce dru¿ynowo               

w zawodzie posadzkarz. W IV edycji konkursu na najlepsz¹ pracê dyplomow¹ 

wykonan¹ materia³ami Ceresit, og³oszon¹ przez firmê Henkel Bautechnik 

uczniowie Wojciech Kopeæ, Miros³aw Bors, Maciej Czaja, Grzegorz Kopa              

i £ukasz Wondo³owski zajêli trzecie miejsce.

Kolejny rok to kolejne sukcesy naszych uczniów. W XV Olimpiadzie 

Wiedzy i Umiejêtnoœci Budowlanych Wies³aw Roszkowicz zaj¹³ szóste miejsce 

wœród najlepszych uczniów Polski po³udniowo - wschodniej i uzyska³ tytu³ 

laureata. W eliminacjach okrêgowych XXXI edycji Turnieju Budowlanego 

uczniowie £ukasz Kopera i Janusz Mazur uzyskali tytu³ laureata w zawodzie 

posadzkarz.

Obok konkursów budowlanych nasi uczniowie co roku zdobywaj¹ 

pierwsze miejsca w eliminacjach miejskich i powiatowych Turnieju Wiedzy 

Po¿arniczej. M³odzie¿ “budowlanki” z powodzeniem bierze równie¿ udzia³       

w konkursach przedmiotowych, sportowych, recytatorskich, historycznych,           

a zespó³ muzyczny zdobywa czo³owe miejsca w konkursach piosenki na 

szczeblu powiatowym i wojewódzkim. 
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Zespó³ muzyczny

Kadra pedagogiczna ZSB w roku szkolnym 2003/2004

Dorota Czernecka Leszek Wierzgacz
Dyrektor szko³y Wicedyrektor szko³y

Maria Bal Anna Bizoñ

Kazimierz Bara Bogus³aw Bizoñ

Edwin Beb³o Bogus³aw Bobola
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Rafa³ Cichoñ Kazimierz Polak 

Maria Ciciora Barbara Reczek

ks. Rafa³ Dade³³o Mariusz Sabik 

Józef Duda Agata Sarnecka 

Anna Dyrek Piotr Sendecki 

Cecylia Furman Karina Skowron 

Anna Gierlicka Maria Stach

Krzysztof Gierlicki Kinga Stal

Wojciech G³owa Tomasz Stal 

Aneta Golowska Jacek Szajna 

Zofia Kaliñska Edward Szczepañski 

Tadeusz Kalita Franciszek Szerszeñ 

ks. Bogdan Kloc Jolanta Szmyd

Marek Kmiecik Krzysztof Szudy

Leszek Król Maria Tomalska 

Bo¿ena Leja Kazimiera Trzeciak 

Agnieszka Lipiñska-PrzewoŸnik Alfred Wdowiak 

Bart³omiej Mikuœ Piotr Wojdyga 

Stanis³aw Mocek Ryszard Zieliñski 

Mariusz Myœliwiec El¿bieta ̄ o³¹dŸ 

Jacek Pietrus

Opracowali: Maria Bal

Józef Duda

     oraz uczniowie: Maciej Kuzara

£ukasz Osika

Wies³aw Roszkowicz
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ZESPÓ£ SZKÓ£ MEDYCZNYCH

IM. PROF. RUDOLFA WEIGLA

W JAŒLE
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Hymn pielêgniarski

W œwiat niesiemy swe serca i si³y

Wszêdzie tam gdzie s¹ ludzkie cierpienia

I gdzie z bólu ³zy oczy wypi³y

W serca wdar³y siê iskry zw¹tpienia.

W s³u¿bie naszej przodowaæ bêdziemy

Dla ludzkoœci, dla dobra pracowaæ

A gdy trzeba to nawet zginiemy

Aby ¿ycie cz³owieka ratowaæ.

Sztandar nasz przeszed³ wielkie dni chwa³y

Gdy o wolnoœæ siê walki toczy³y

Pielêgniarki na frontach pada³y

Lecz ofiarnie sw¹ s³u¿bê pe³ni³y.

My nie chcemy dziœ wojen ni bojów

Doœæ krwi bratniej i ofiar faszyzmu

My jesteœmy siostrami pokoju

S³u¿yæ chcemy idei humanizmu.

Rys historyczny 

espó³ Szkó³ Medycznych im. prof. Rudolfa Weigla kszta³ci pracowników Zs³u¿by zdrowia od ponad czterdziestu lat. Pañstwowa Szko³a Medyczna 

Pielêgniarstwa o dwuletnim okresie nauczania powsta³a w roku szkolnym 

1961/1962 staraniem w³adz miasta oraz Wydzia³u Zdrowia i Opieki Spo³ecznej 

Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie. Organizacj¹ szko³y zajmowali 

siê Irena Kuchta - D¹browska (pracuj¹ca nastêpnie w szkole jako nauczyciel 

pielêgniarstwa i kierownik szkolenia praktycznego do roku 1989) oraz lekarz 

medycyny Miros³aw Winogrodzki. Wydatnie przyczyni³ siê do powstania 

szko³y lekarz medycyny Antoni Bogdanowicz. Pierwszymi dyrektorami byli 

Miros³aw Winogrodzki oraz magister farmacji Tadeusz Benesz.

Pierwsz¹ siedzib¹ szko³y by³ drewniany barak mieszcz¹cy siê obok 

Szpitala Powiatowego przy ulicy Chopina 25. Zajêcia odbywa³y siê w jednej 

sali wyk³adowej i dwóch salach do æwiczeñ. W baraku znajdowa³y siê równie¿ 

pomieszczenia dyrekcji i administracji.
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W 1963 roku dyrektorem szko³y zostaje Anna Po³towicz. Szczególne 

znaczenie dla historii szko³y mia³o utworzenie w 1963 roku 5 - letniego Liceum 

Medycznego Pielêgniarstwa z siedzib¹ w budynku Szko³y Podstawowej Nr 4 

przy ulicy Wincentego Pola. W tym te¿ roku opuœci³y szko³ê pierwsze 

absolwentki 2 - letniej PSMP. 

Wtedy równie¿ szko³a otrzyma³a pomieszczenia po oddziale 

ginekologiczno - po³o¿niczym przy ul. Chopina. Pomieszczenia te nie spe³nia³y 

wymogów sal szkolnych dlatego uczennice liceum zdawa³y maturê w auli 

Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Jaœle. 

Momentem prze³omowym by³ wrzesieñ 1967 roku, kiedy m³odzie¿ 

obydwu szkó³ pielêgniarstwa rozpoczê³a naukê w pa³acu w Gorajowicach, 

bêd¹cym siedzib¹ szko³y do chwili obecnej. Po uzyskaniu w³asnego budynku 

do nauki i rekreacji szko³a mog³a rozwin¹æ siê w zakresie liczby oddzia³ów 

klasowych i o nowe kierunki kszta³cenia. Na potrzeby internatu zaadaptowano 

otrzymany po oddziale ginekologiczno - po³o¿niczym budynek przy ul. Za 

Burs¹.

W 1972 roku szko³a zmieni³a nazwê na Zespó³ Szkó³ Medycznych im. 

prof. Rudolfa Weigla. Patronem ZSM zosta³ profesor Rudolf Weigl, œwiatowej 

s³awy mikrobiolog, twórca szczepionki przeciwko tyfusowi plamistemu, uczeñ 

jasielskiego gimnazjum. 

Kolejnym dyrektorem szko³y zosta³a Jadwiga Kowalska. Z jej 

inicjatywy otworzono dwa nowe kierunki, na których kszta³ci³y siê przysz³e 

po³o¿ne w systemie pomaturalnym i opiekunki dzieciêce w systemie licealnym 

W dniu 15 paŸdziernika 1977 roku w Zespole Szkó³ Medycznych odby³a 

siê niecodzienna uroczystoœæ - szko³a otrzyma³a sztandar ufundowany przez 

zak³ad opiekuñczy Jasielskie Przedsiêbiorstwo Budowlane oraz Komitet 

Rodzicielski. W uroczystoœci oprócz grona pedagogicznego i uczniów szko³y 

uczestniczyli miêdzy innymi wojewoda kroœnieñski, przedstawiciele 

Kuratorium Oœwiaty i Wychowania w Kroœnie, przedstawiciele Zespo³u Opieki 

Zdrowotnej w Jaœle, poczty sztandarowe z jasielskich szkó³ ponadpodstawo-

wych, przedstawiciele zak³adu opiekuñczego i Komitetu Rodzicielskiego. Po 

dokonaniu aktu wrêczenia sztandaru szkole, odby³o siê uroczyste œlubowanie 

przysz³ych pielêgniarek oraz wrêczenie indeksów s³uchaczom pierwszego 

semestru.



116

Wrêczenie sztandaru - 15 paŸdziernika 1977 roku

W roku 1979 szko³a otworzy³a nowy kierunek kszta³cenia w zawodzie 

pracownik socjalny.

Z okazji 35 rocznicy zwyciêstwa nad faszyzmem i przypadaj¹c¹ w tym 

czasie 40 rocznicê œmierci mjra Henryka Dobrzañskiego “Hubala” 9 maja 1980 

roku na murach naszej szko³y ods³oniêto tablicê pami¹tkow¹ poœwiêcon¹ 

pamiêci bohaterskiego ¿o³nierza “wrzeœnia”. Na uroczystoœæ tê przyby³ jego 

adiutant mjr Henryk Ossowski pseudonim “Do³êga”. 

Kolejne lata funkcjonowania szko³y 1981 - 1983 to jej dynamiczny 

rozwój. Otwarty zosta³ nowy kierunek kszta³cenia w zawodzie higienistka 

stomatologiczna i szko³a umo¿liwi³a zdobycie pe³nego wykszta³cenia 

pielêgniarskiego asystentkom pielêgniarstwa. W tym czasie pobiera³a naukê 

najwiêksza liczba m³odzie¿y w 16 klasach licealnych i 6 studium. M³odzie¿ 

rozwija³a swoje zainteresowania w ko³ach przedmiotowych: matematycznym, 

chemicznym, polonistyczno - recytatorskim, biologicznym i trzech ko³ach 

zainteresowañ zawodem. W zwi¹zku z du¿¹ liczb¹ ucz¹cej siê m³odzie¿y                 

i koniecznoœci¹ zapewnienia wszechstronnego rozwoju m.in. zwiêkszono bazê 

sportow¹ o boisko przyszkolne wykonane przez uczniów Zespo³u Szkó³ 

Zawodowych.
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Od wrzeœnia 1984 roku decyzj¹ w³adz oœwiatowych stanowisko 

dyrektora szko³y obj¹³ Eugeniusz Zacharski, a zastêpc¹ dyrektora zosta³a 

Anna Poplewska. 

W kwietniu 1985 roku nast¹pi³a zmiana na stanowisku wicedyrektora. Do 

pe³nienia tej funkcji powo³ana zosta³a Barbara Pniewska bêd¹ca absolwentk¹ 

szko³y, pielêgniarka i pedagog. 

W nastêpnym roku rozpoczêto kszta³cenie w zawodzie opiekunka 

dzieciêca w systemie pomaturalnym.

1 wrzeœnia 1987 roku stanowisko dyrektora szko³y obejmuje Barbara 

Pniewska, która pe³nienie obowi¹zków zastêpcy powierzy³a Iwonie Gorczycy.

W ramach wymiany doœwiadczeñ szko³a wspó³pracowa³a z podobnymi 

placówkami w krajach oœciennych: ze szko³¹ medyczn¹ w Borys³awiu i ze 

s³owack¹ Szko³¹ Pielêgniarsk¹ w Lewoczy. 14 wrzeœnia 1988 roku grupa 

nauczycieli z Lewoczy goœci³a w szkole, a 31 kwietnia 1989 roku delegacja 

Rady Pedagogicznej ZSM uda³a siê z rewizyt¹ na S³owacjê. 

W 1990 roku wicedyrektorem szko³y zostaje wieloletni kierownik 

szkolenia praktycznego Irena Semczyszyn. W tym samym roku nast¹pi³a 

zmiana lokalu internatu. Szko³a otrzyma³a dla potrzeb m³odzie¿y jedno piêtro   

w budynku Zespo³u Szkó³ Budowlanych przy ul. Szkolnej, gdzie mieœci siê do 

dzisiaj. Kolejne lata funkcjonowania szko³y to dalszy jej rozwój, modernizacja 

pracowni zawodowych i tworzenie nowych, zakup pierwszych komputerów             

i wyposa¿enia do si³owni. 

W 1993 roku w zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie nowego 2,5 letniego 

programu nauczania pielêgniarek, szko³a dokona³a ostatniego naboru do 

pierwszej klasy Liceum Medycznego - kierunek pielêgniarka. W nastêpnym 

roku reaktywowano kszta³cenie opiekunek dzieciêcych w systemie licealnym.

Jednym z wa¿niejszych wydarzeñ w ¿yciu szko³y by³a wizytacja biskupa 

rzeszowskiego Kazimierz Górnego w czerwcu 1996 roku.

W nastêpnych latach w szkole powstawa³y nowe, atrakcyjne kierunki 

kszta³cenia. W 1996 roku otwarty zosta³ wydzia³ technik farmacji, w 1998 

ratownik medyczny, a w 1999 roku szko³a og³osi³a nabór na wydzia³ terapeuta 

zajêciowy. W wybitnie sfeminizowanej szkole pojawi³a siê liczna grupa 

s³uchaczy p³ci mêskiej. Wszystkie te kierunki spotka³y siê z du¿ym 

zainteresowaniem w œrodowisku.

22 czerwca 1997 roku w setn¹ rocznicê urodzin mjra Henryka 

Dobrzañskiego “Hubala"” w szkole odby³y siê uroczystoœci jubileuszowe. Na 
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uroczystoœæ t¹ przyby³ wnuk bohatera Henryk Sobierajski, przedstawiciele 

w³adz wojewódzkich, miejskich oraz Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy AK.           

W szkole odby³o siê nadzwyczajne posiedzenie Rady Miasta Jas³a, na którym 

majorowi “Hubalowi” przyznano tytu³ ”Honorowego Obywatela Miasta Jas³a”.

W zwi¹zku z reform¹ administracji pañstwa, organem prowadz¹cym 

szko³ê zosta³ od 1 stycznia 1999 roku Urz¹d Marsza³kowski Województwa 

Podkarpackiego. 

W czerwcu 1999 roku odby³a siê w szkole sesja popularno - naukowa na 

temat “Rozwój przestrzenny miast galicyjskich po³o¿onych pomiêdzy 

Dunajcem a Sanem w okresie autonomii galicyjskiej” z udzia³em naukowców         

z Austrii, Ukrainy i Polski.

1 kwietnia 2000 roku nast¹pi³a zmiana na stanowisku dyrektora szko³y. Po 

14 latach pe³nienia tej funkcji odesz³a Barbara Pniewska. Funkcjê dyrektora 

obj¹³ Stefan Juryœ, który pe³ni j¹ nadal.

6 kwietnia 2000 roku, w Dzieñ Pracownika S³u¿by Zdrowia odby³a siê 

niecodzienna uroczystoœæ przygotowana przez Barbarê Pniewsk¹. W tym dniu 

szko³a otrzyma³a nowy sztandar, który zosta³ poœwiêcony podczas mszy œw. 

odprawionej w budynku szko³y przez ksiêdza biskupa Kazimierza Górnego, 

ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej z udzia³em w³adz wojewódzkich, 

powiatowych i miejskich oraz delegacji szkó³. Nad przebiegiem uroczystoœci 

czuwa³a Alicja Dachowska. Od tej pory, dzieñ 6-go kwietnia jest dniem Œwiêta 

Szko³y.

Rok 2001 by³ dla szko³y rokiem jubileuszowym. 5 kwietnia odby³y siê 

obchody 40-lecia powstania Zespo³u Szkó³ Medycznych im prof. Rudolfa 

Weigla w Jaœle. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê msz¹ œw. w jasielskiej Farze.               

W murach szko³y odby³o siê uroczyste œlubowanie m³odzie¿y, a póŸniej 

szczególnie zas³u¿eni nauczyciele szko³y Irena D¹browska, Irena Semczyszyn, 

Jadwiga Szaro i niektórzy dostojni goœcie upamiêtnili ten dzieñ przez wbicie  

gwoŸdzi w drzewce sztandaru. W tym szczególnym dniu nie zabrak³o równie¿  

ciekawej oprawy artystycznej.

W czerwcu 2001 roku. szko³a rozpoczê³a kszta³cenie w zawodach 

dietetyk i technik fizjoterapii. Rok 2001 by³ bardzo wa¿ny w historii szko³y. 

Szko³a zakoñczy³a kszta³cenie w systemie licealnym i przekszta³ci³a siê                

w szko³ê pomaturaln¹ i policealn¹. Aktualnie szko³a przygotowuje m³odzie¿ do 

pracy w nastêpuj¹cych zawodach: pielêgniarka, terapeuta zajêciowy, technik 

farmacji, technik fizjoterapii, dietetyk, ratownik medyczny.
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Jubileusz 40-lecia szko³y - nauczyciele i zaproszeni goœcie przed budynkiem szko³y

Szko³a w ci¹gu 42 lat istnienia wykszta³ci³a:

3262 pielêgniarki

260 po³o¿nych

165 pracowników socjalnych

131 opiekunek dzieciêcych

87 higienistek stomatologicznych

99 techników farmaceutycznych

81 terapeutów zajêciowych

21 higienistek szkolnych

70 ratowników medycznych

23 dietetyków

22 techników fizjoterapii

Kszta³cenie odbywa siê w specjalistycznych pracowniach na terenie 

szko³y i w placówkach szkolenia praktycznego. Pracownie wyposa¿one s¹             

w  nowoczesny sprzêt medyczny i inne pomoce dydaktyczne. Pierwsze 

umiejêtnoœci zawodowe m³odzie¿ zdobywa w nastêpuj¹cych pracowniach: 

pielêgniarskiej, technologii postaci leku, terapii zajêciowej, kinezyterapii               

i fizykoterapii, anatomicznej, kulinarnej, komputerowej. 
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Pracownia postaci leku 

Pracownia pielêgniarska 
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Biblioteka szkolna dysponuje bogatym ksiêgozbiorem z zakresu 

medycyny, psychologii i innych dziedzin wiedzy. Posiada tak¿e obszerny zbiór 

kaset wideo i czasopism zawodowych. Biblioteka jest skomputeryzowana                 

i korzysta z dostêpu do Internetu. 

Oprócz zajêæ w szkole m³odzie¿ odbywa zajêcia praktyczne                         

w placówkach szkolenia praktycznego znajduj¹cych siê w Jaœle i poza nim. S¹ 

to m.in. szpitale w Jaœle i Kroœnie, Warsztaty Terapii Zajêciowej w Sobniowie          

i Kroœnie, Dom Pomocy Spo³ecznej w Foluszu, stra¿ po¿arna, przychodnie, 

apteki. Zawody medyczne wymagaj¹ od kandydatów dobrej kondycji fizycznej. 

Jest ona podnoszona podczas zajêæ z wychowania fizycznego w sali 

gimnastycznej, szkolnej si³owni, basenie, hali sportowej MOSIR i na boisku 

sportowym.

Pisz¹c o dziejach Zespo³u Szkó³ Medycznych nale¿y wspomnieæ                  

o szczególnej atmosferze szko³y wypracowanej w ci¹gu wielu lat przez 

nauczycieli, m³odzie¿ oraz wp³yw piêknych idea³ów zawodów medycznych. 

Wychowawcy zapewniaj¹ m³odzie¿y poczucie bezpieczeñstwa psychicznego           

i adaptacji w œrodowisku szkolnym. Po³o¿enie szko³y na terenie parku 

gorajowickiego, piêkne, zabytkowe wnêtrze, wyj¹tkowo ¿yczliwa i rodzinna 

atmosfera wœród grona uczy m³odzie¿ rozumienia siebie i innych, a tak¿e 

w³aœciwego reagowania na silne napiêcia wystêpuj¹ce u drugiego cz³owieka      

w chwili jego choroby lub kryzysu psychicznego.

Dzieje pa³acu w Gorajowicach

Pierwsza wzmianka o budowli w tym rejonie pochodzi z 1629 roku           

i znajduje siê w spisie Dóbr Koronnych. Nie jest znane nazwisko twórcy pa³acu. 

Obiekt budowany by³ w dwóch etapach. Najpierw wzniesiono czêœæ 

po³udniow¹ od za³omu muru przy g³ównym wejœciu do budynku a nastêpnie 

pó³nocn¹ z wypiêtrzon¹ nad ni¹ “ni¿sz¹ wie¿¹”.

Historia maj¹tku w Gorajowicach do koñca XVII wieku nie jest dok³adnie 

znana, a œciœlej do 1888 roku, kiedy to Tadeusz Sroczyñski herbu Nowina, kupi³ 

od rodziny Trzecieskich mocno zad³u¿ony maj¹tek Gorajowice. W latach 1895 - 

1901 przeprowadzi³ on remont pa³acu, zlecaj¹c kierownictwo nad pracami 

architektowi Tadeuszowi Stryjeñskiemu. Remont pa³acu trwa³ 6 lat. Pa³ac 

wybudowany w stylu neogotyckim z elementami renesansowymi nie zosta³ 

przebudowany ani rozbudowany, ale jego wnêtrze zosta³o przeprojektowane      
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i powsta³a rezydencja wyposa¿ona w antyczne meble sprowadzone z Wiednia, 

Krakowa i Lwowa oraz meble stylowe zamówione u mistrzów stolarzy                   

w Kolbuszowej. Do tak odrestaurowanego dworu w 1901 roku sprowadzili siê 

pañstwo Sroczyñscy. Dzia³ania wojenne I wojny  œwiatowej nie ominê³y dworu 

gorajowickiego. W 1915 roku w wyniku “bitwy pod Gorlicami” wnêtrze pa³acu 

zosta³o czêœciowo zdewastowane. Wyposa¿enie pa³acu ju¿ nigdy nie zosta³o             

w pe³ni odtworzone. 

Tadeusz Sroczyñski by³ ojcem chrzestnym bohatera narodowego majora 

Henryka Dobrzañskiego - “Hubala”, który w pa³acu spêdzi³ wczesne 

dzieciñstwo, a w póŸniejszych latach przyje¿d¿a³ tu z matk¹ na wakacje. Henryk 

goœci³ tak¿e w Gorajowicach jako oficer Wojska Polskiego i pobiera³ tu 

pierwsze lekcje jazdy konnej, w której póŸniej osi¹gn¹³ wiele sukcesów na 

krajowych i miêdzynarodowych zawodach hippicznych.

Podczas II wojny œwiatowej w pa³acu mieœci³a siê ¿andarmeria 

niemiecka. Dziêki temu obiekt ocala³ jako jeden z nielicznych na terenie 

zniszczonego w 97% Jas³a. W 1945 roku Marian i Izabela Sroczyñscy zostali 

wydziedziczeni z maj¹tku. Po wyzwoleniu pomieszczenia rezydencji zajê³o 

starostwo, a w dniu 5 lutego 1945 roku odby³a siê tutaj pierwsza sesja rady 

miasta. W latach 60 - tych mieœci³ siê w pa³acu oddzia³ wewnêtrzny Szpitala 

Powiatowego. Nie remontowany  przez u¿ytkowników obiekt ulega³ niszczeniu 

i by³by zmieni³ siê w ruinê, gdyby nie zaanga¿owanie Anny Po³towicz, która 

doprowadzi³a do jego odnowienia i w roku 1967 uczyni³a siedzib¹ Pañstwowej 

Szko³y Medycznej Pielêgniarstwa. 

W latach 90 - tych ówczesny dyrektor szko³y Barbara Pniewska poczyni³a 

starania o uzyskanie funduszy i zezwolenie na remont budynku. Z jej inicjatywy 

dosz³o do podzia³u parku na dzia³kê szkoln¹ i szpitaln¹ z za³o¿eniem ksi¹g 

wieczystych. Od roku 2000 pracami renowacyjnymi pa³acu zajmuje siê obecny 

dyrektor szko³y Stefan Juryœ. Wykonany zosta³ remont dachu oraz elewacja 

budynku.

Dzia³alnoœæ szko³y

Przez ca³y okres funkcjonowania szko³y wychowawcy kreowali                

u  wychowanków zachowania twórcze i aktywne, w³aœciwe postawy zawodowe 

w nauce i pracy, wobec innych ludzi i samych siebie. Cel ten osi¹gaj¹ wpajaj¹c 

zasady etyki zawodowej, jakimi powinny cechowaæ siê osoby pracuj¹ce              
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z cz³owiekiem chorym. Proces integracji z przysz³ym zawodem nastêpuje 

poprzez historiê zawodów medycznych oraz tradycje, symbolikê i wzorce 

osobowe. Symbolami zawodów s¹ tu nie tylko czepek z aksamitk¹, ale te¿ 

p³on¹ca œwieca - znak ciep³a, mi³oœci i dobroci dla drugiego cz³owieka.

Kszta³towanie takich postaw odbywa siê poprzez ceremonia³ zawodowy, 

do którego nale¿¹: œlubowanie pierwszych semestrów, uroczystoœæ na³o¿enia 

czepków, uroczystoœæ wrêczenia dyplomów.

Uroczystoœæ wrêczenia dyplomów

Uroczystoœciom zawodowym towarzysz¹ strofy hymnu pie-

lêgniarskiego, s³owa przysiêgi oraz sztandar szko³y. Wymogi stawiane 

m³odzie¿y w stosunku do tradycji i ceremonia³u zawarte s¹ w statucie szko³y. 

Przez d³ugie lata w szkole obowi¹zywa³o umundurowanie, które obecnie 

wymagane jest tylko na zajêciach praktycznych.  

Ambicje zawodowe m³odzie¿y przejawia³y siê w zaanga¿owaniu w ¿ycie 

szko³y, udzia³ w olimpiadach, konkursach. Szczególne miejsce wœród olimpiad 

zajmuje Olimpiada Pielêgniarstwa. Ogó³em od 1976 roku do ostatniej XXXV 

Olimpiady Pielêgniarskiej, która odby³a siê w roku szkolnym 2002/2003 

reprezentantki ZSM zajê³y na szczeblu wojewódzkim:
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     - 13 razy I miejsce

     - 14 razy II miejsce

     - 4   razy  III miejsce

na szczeblu centralnym:

     - 1 raz III miejsce

     - 1 raz IV miejsce

     - 1 raz VII miejsce

     - 1 raz VIII miejsce

Form¹  szerzenia wartoœci humanitarnych wœród m³odzie¿y jest jej udzia³ 

w pracach szkolnej organizacji Polskiego Czerwonego Krzy¿a, która co roku 

w³¹cza siê we wszystkie akcje organizowane na terenia miasta. Szczególnie 

wa¿ne jest propagowanie idei honorowego krwiodawstwa. Od roku 2000 

istnieje i aktywnie dzia³a w szkole Klub Honorowego Krwiodawstwa.

Szko³a kszta³tuje u m³odzie¿y przywi¹zanie do kraju, jego przesz³oœci, 

tradycji i teraŸniejszoœci oraz poczucie odpowiedzialnoœci za jego 

wszechstronny rozwój. S³u¿¹ temu organizowanie uroczystoœci 

przypominaj¹ce wa¿ne wydarzenia dziejowe m.in.: rocznica wybuchu II wojny 

œwiatowej, odzyskanie niepodleg³oœci, konstytucja 3-go Maja. Do tradycji 

nale¿¹ równie¿ obchody Dnia Edukacji Narodowej, Dnia Pracownika S³u¿by 

Zdrowia, który od niedawna jest równoczesnym Dniem Otwartych Drzwi dla 

zainteresowanej kszta³ceniem w naszej szkole m³odzie¿y szkó³ œrednich. 

Przyjemnym akcentem w pracy szko³y s¹ spotkania m³odzie¿y i nauczycieli            

z okazji wigilii Bo¿ego Narodzenia i innych okolicznoœciowych wydarzeñ               

z ciekaw¹ opraw¹ artystyczn¹ przygotowan¹ przez s³uchaczy. Wysoki poziom 

programów artystycznych i ich niepowtarzalny nastrój od lat 90-tych szko³a 

zawdziêcza  pracy z m³odzie¿¹ Iwonie Gorczycy.

Kszta³towanie po¿¹danych zachowañ i odbioru form kulturalnych 

realizowane jest przez zbli¿anie m³odzie¿y do sztuki poprzez uczestnictwo             

w spektaklach teatralnych, koncertach, seansach filmowych i wystawach jakie 

organizuj¹ centra kultury w Jaœle i regionie. 

Wyrazem kszta³towanych zainteresowañ kultur¹ i sztuk¹ w okresie 

istnienia Liceum Medycznego by³a wielostronna aktywnoœæ twórcza m³odzie¿y 

odzwierciedlaj¹c¹ siê m.in. w pracach kó³ zainteresowañ. W latach 1976 - 1981 

ukazywa³o siê w szkole czasopismo “Uczniowskie Wieœci”. W 1976 roku po raz 

pierwszy odby³ siê Szkolny Festiwal Sztuk Teatralnych, który sta³ siê tradycj¹            

i organizowany by³ systematycznie przez 17 lat. Festiwale by³y wa¿nym 
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wydarzeniem w ¿yciu szko³y, w sk³adzie jury zasiadali nawet znani aktorzy scen 

polskich. Inicjatork¹ tych dzia³añ by³a polonistka Barbara Mnich.

Festiwal Sztuk Teatralnych

Przez ca³y czas kszta³cenia licealnego odbywa³y siê konkursy 

recytatorskie. Uczennice zdobywa³y znacz¹ce miejsca w konkursach 

organizowanych przez Jasielski Dom Kultury, konkursach poezji religijnej im. 

prymasa Stefana Wyszyñskiego oraz krasomówczych. Na uwagê zas³uguje 

równie¿ praca m³odzie¿y w trzech kolejnych formacjach kabaretowych 

“Retro”, “Pigu³a”, “Pigu³a Bis”.

Szko³a na przestrzeni lat umo¿liwia³a rozwijanie zainteresowañ w takich 

organizacjach jak: Zwi¹zek Socjalistycznej M³odzie¿y Polskiej, Liga Ochrony 

Kobiet, Ochotniczy Hufiec Pracy, Liga Obrony Kraju, Pañstwowe Towa-

rzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej, Ko³o 

Ruchu Ekologicznego, Szkolne Ko³o Ornitologiczne. Na terenie szko³y prê¿nie 

dzia³a³a organizacja ZHP, która m.in. sprawowa³a opiekê nad miejscami 

pamiêci narodowej (tablica pami¹tkowa poœwiêcona “Hubalowi”, cmentarz 

ofiar faszyzmu w Warzycach, pomnik i cmentarz z okresu I wojny œwiato-      

wej przy ul. Reymonta). Odzwierciedleniem kszta³towania ró¿norodnych 
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zainteresowañ pozazawodowych by³ udzia³ m³odzie¿y w konkursach                      

i olimpiadach z ró¿nych dziedzin wiedzy. By³y to: olimpiady wiedzy o Polsce          

i œwiecie wspó³czesnym, filozoficzne, spo³eczno - prawne, wiedzy o AIDS, 

ekologiczne , konkursy wiedzy obronnej, krasomówcze, recytatorskie, wiedzy 

o patronie szko³y, ratownictwa drogowego, zawody dru¿yn sanitarnych.

Przez ca³y okres funkcjonowania szko³y m³odzie¿ nie tylko zdobywa³a 

wiedzê fachow¹ i ogóln¹, ale by³a i jest wdra¿ana do organizowania ró¿nych 

form wypoczynku i rozrywki. Kilka razy w roku odbywaj¹ siê w gorajowickiej 

rezydencji wieczorki taneczne, zabawy andrzejkowe, dyskoteki, a we 

wczeœniejszych latach “pó³metki” i bale studniówkowe.

Element poznawczy i rekreacyjny zwieraj¹ wycieczki dydaktyczne,   

turystyczne, obozy i rajdy organizowane w ka¿dym roku szkolnym. Szko³a uczy 

m³odzie¿ samorz¹dnoœci przez pracê, dawniej w Samorz¹dzie Uczniowskim            

i Radzie S³uchaczy, a obecnie Radzie M³odzie¿y. Rada M³odzie¿y jest nie tylko 

rzecznikiem interesów s³uchaczy, ale równie¿ wspó³organizatorem wielu 

dzia³añ podejmowanych przez szko³ê.

Dzia³alnoœæ pozaszkolna  

Do pe³nienia przysz³ych ról zawodowych szko³a przygotowuje równie¿ 

poprzez w³¹czanie m³odzie¿y do ró¿norodnych form niesienia pomocy osobom 

samotnym, chorym i potrzebuj¹cym opieki. Jedn¹ z nich jest praca w œrodo-

wisku ludzi chorych zapocz¹tkowana w 1962 roku i kontynuowana jest do 

czasów obecnych. Do koñca lat 80-tych uczennice Liceum Medycznego 

uczestniczy³y w tzw. “Bia³ych Niedzielach”, podczas których mierzy³y 

ciœnienie i uczy³y zachowañ prozdrowotnych. Na uwagê zas³uguje praca 

nauczycieli i s³uchaczy w ramach wolontariatu. Zak³ad Pielêgnacyjno-

Opiekuñczy “Caritas” w Jaœle, œwietlica terapeutyczna “Arka M³odych”                

w Jaœle, Oœrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy “Caritas” w Myczkowcach 

z wdziêcznoœci¹ przyjmuj¹ oferowan¹ pomoc. Wolontariusze równie¿ na 

wakacjach nios¹  pomoc dzieciom niepe³nosprawnym w organizowanych 

turnusach rehabilitacyjnych. Na uznanie zas³uguj¹ coroczne akcje 

“Miko³ajkowe” dla dzieci z domów dziecka, szpitala, Ogniska Wycho-

wawczego “Nasz Dom”, œwietlicy terapeutycznej “Arka M³odych”. 

Tradycyjnie ju¿ s³uchacze wydzia³u pielêgniarskiego i ratownika 

medycznego zapewniaj¹ obs³ugê medyczn¹  zawodów sportowych w hali 



Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji. Œwiadczyli pomoc medyczn¹ w czasie 

takich uroczystoœci jak koronacja Matki Boskiej w Dêbowcu, wizyty papie¿a 

Jana Paw³a II w Kroœnie i w Rzeszowie.

Z inicjatywy Alicji Dachowskiej powsta³ w szkole Klub Amazonek dla 

kobiet po amputacji piersi. Na spotkania  klubu zapraszani s¹ psycholodzy, 

fizjoterapeuci, lekarze. Uczestniczy w nich tak¿e m³odzie¿ wydzia³u 

fizjoterapii i terapii zajêciowej prowadz¹c æwiczenia gimnastyczne pod 

nadzorem nauczycieli.

M³odzie¿ wydzia³ów pielêgniarstwa i ratownik medyczny uczestniczy          

w pokazach udzielania pierwszej pomocy, organizuje punkty mierzenia 

ciœnienia krwi podczas imprez organizowanych na terenie Jas³a i powiatu.

Punkt mierzenia ciœnienia na Rynku w Jaœle

Pokazy udzielania pierwszej pomocy s¹ na sta³e wpisane w dzia³alnoœæ 

szko³y. M³odzie¿ odpowiednio przygotowana przez nauczycieli zawodu 

wychodzi do szkó³, zak³adów pracy ucz¹c jak nale¿y zachowaæ siê w sytuacji 

zagro¿enia ¿ycia, udzieliæ pomocy przedlekarskiej i uœwiadamia, jakie to ma 

znaczenie dla prowadzenia dalszej akcji ratunkowej.

Szko³a jest otwarta dla œrodowiska. W tradycjê wchodzi organizowanie         
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w okresie wiosennym “Pikników zdrowia” dla mieszkañców Jas³a. Zwiedzanie 

szko³y i mo¿liwoœæ wypoczynku na terenie parku po³¹czone jest z takimi  

atrakcjami jak pokaz judo, loteria fantowa, aukcja prac terapeutów zajêciowych 

i inne.

Pokaz udzielania pierwszej pomocy

Na podkreœlenie zas³uguje dzia³alnoœæ szko³y na rzecz promowania 

zdrowego stylu ¿ycia oraz profilaktyki chorób i uzale¿nieñ. Akcj¹ promocyjn¹        

i profilaktyczn¹ objête zosta³y dzieci szkó³ podstawowych, m³odzie¿ szkó³ 

œrednich oraz doroœli w oddzia³ach szpitalnych i zak³adach pracy. Od lat 

prowadzone s¹ dzia³ania antynikotynowe w formie happeningów, apeli, 

pogadanek, konkursów plastycznych. W chwili obecnej nasza placówka 

zg³osi³a akces przyst¹pienia do sieci szkó³ promuj¹cych zdrowie st¹d 

wyp³ywaj¹ dla niej nowe zadania.  
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Dyrektorzy

lek. med. Miros³aw Winogrodzki 1961

Tadeusz Benesz 1961/62

Anna Po³towicz 1962 - 1972

Jadwiga Kowalska 1972 - 1984

Eugeniusz Zacharski 1984 - 1987

Barbara Pniewska 1987 - 2000

Stefan Juryœ 2000 -

Zastêpcy dyrektorów

Anna Poplewska    1984 - 1985 Iwona Gorczyca     1987 - 1990

Barbara Pniewska  1985 - 1987 Irena Semczyszyn  1990 - 1993

Kierownicy szkolenia praktycznego

Irena D¹browska 1961 - 1972 Jadwiga Szaro 1997 -

Jadwiga Kowalska 1966 - 1972 Maria Wolak 1999 -

Wanda Oberc 1972 - 1997 Alicja Dachowska 2000 -

Irena Semczyszyn 1972 - 1990

Nauczyciele zatrudnieni w roku szkolnym 2003/2004 

w pe³nym wymiarze godzin

Karol Adamski Kazimiera Pankiewicz 

Marta Byczek Emilia Polak 

Alicja Dachowska Joanna Popek 

Renata Dubiel Krystyna Runicka 

Renata Eröss - Lignar Ma³gorzata Samborska 

Teresa Ga³uszka Barbara Siuta 

Anna Gankiewicz Wies³awa Szarek 

Iwona Gorczyca Jadwiga Szaro 

Stefan Juryœ Maria Wolak 

Renata Kie³basa Alicja Zaj¹c 

Monika Kulik - Marek Anna Zawadowicz 

Barbara £¹cka Anna Zima 

Gra¿yna Machowska Dorota Zygmunt 

Danuta Misio³ek

Opracowa³y: Anna Gankiewicz

Barbara Siuta

Jadwiga Szaro
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ZESPÓ£ SZKÓ£ NR 1

IM. BOHATERÓW WRZEŒNIA

W JAŒLE



Zarys historii szko³y

Rok 1889

W latach dynamicznego rozwoju szkolnictwa, w roku 1889 powsta³a w Jaœle 

Szko³a Przemys³owa Uzupe³niaj¹ca. Inicjatorem otwarcia tej szko³y by³o 

Towarzystwo Pedagogiczne, któremu przewodniczy³ Klemens Sienkiewicz, 

dyrektor Gimnazjum Miejskiego.

Szko³a ta powsta³a w oparciu o uchwa³y ówczesnego Sejmu Krajowego           

i zasady ustalone przez Krajow¹ Radê Szkoln¹ dla szkó³ przemys³owych. 

Szko³a Przemys³owa Uzupe³niaj¹ca mieœci³a siê pocz¹tkowo w starym  

budynku Gimnazjum Miejskiego, a od 1892 roku w budynku Szko³y 

Wydzia³owej Mêskiej przy ul. Soko³a. Uczêszczali do niej uczniowie 

odbywaj¹cy praktykê u rzemieœlników, w sklepach i w handlu. Szko³a by³a 

dwuklasowa i prowadzi³a do 1916 roku klasê przygotowawcz¹. 

Kierownikami szko³y byli: Klemens Sienkiewicz, Stanis³aw 

Ziobrowski, Andrzej Stopiñski, Antoni Malicki, Wojciech Oczkiewicz, 

Marcin Paszkiewicz, Jan Nowak i Leon Gontek.

Lata 1921 - 1939

W okresie miêdzywojennym, po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³oœci, 

istnia³y na terenie Jas³a trzy szko³y zawodowe:

- Szko³a Dokszta³caj¹ca Zawodowa Mêska - powsta³a ona w 1924 roku                   

z przemianowania Szko³y Przemys³owej Uzupe³niaj¹cej. Kierownikiem 

szko³y by³ Leon Gontek.

- Szko³a Dokszta³caj¹ca Zawodowa ¯eñska zosta³a zorganizowana przez 

Mariana Chruœciñskiego - dyrektora szko³y wydzia³owej ¿eñskiej w 1921 

roku, jako Szko³a Przemys³owa Dokszta³caj¹ca. Kierowniczk¹ szko³y od 

roku 1923 by³a Alfreda Breitmeier. Obie te szko³y mêska i ¿eñska dosta³y 

dodatek do nazwy w 1929 roku. “Publiczna” Szko³a Dokszta³caj¹ca 

Zawodowa i pod t¹ nazw¹ przetrwa³y do wybuchu II wojny œwiatowej w 1939 

roku.

- 3-letnia Szko³a Handlowa im. Stanis³awa Szczepanowskiego powsta³a w 1924 

roku staraniem Stowarzyszenia Popierania Polskiego Przemys³u i Handlu      

w Jaœle. By³a ona szko³¹ prywatn¹ utrzymuj¹c¹ siê z op³at za naukê i dotacjê 

Stowarzyszenia. Od 1924 do 1927 roku szko³a mieœci³a siê w budynku szko³y 

im. Romualda Traugutta. Przez nastêpne lata zajmowa³a ju¿ w³asny budynek
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 przy ul. Ducala 21. Poniewa¿ szko³a mia³a charakter koedukacyjny, po 

rozbudowie budynku w 1936 roku zorganizowano tam Gimnazjum Kupieckie.

Dyrektorami szko³y byli: Micha³ Miszewski, Kazimierz Ruszkowski, 

Franciszek Podobiñski, Tadeusz Œlusarczyk. 

Rok 1939

W 1939 roku Publiczne Szko³y Dokszta³caj¹ce Zawodowe zosta³y 

po³¹czone i otrzyma³y nazwê Publiczna Szko³a Zawodowa dla Uczniów 

(Uczennic) Rzemieœlniczych i Kupieckich w Jaœle. Kontrolka uczêszczania do 

szko³y chroni³a ch³opców i dziewczêta od wywozu do Niemiec na przymusowe 

roboty. Szko³a zmienia³a kilka razy miejsce nauki, a zajêcia szkolne by³y 

kontynuowane do 1944 roku. Kierownikiem szko³y by³ Leon Gontek.

Lata 1941 - 1947

Po wojnie w 1945 roku, za zgod¹ Kuratorium Okrêgu Szkolnego                  

w Krakowie rozpoczêto kontynuowanie nauki w Publicznej Szkole Zawodowej 

Dokszta³caj¹cej w Jaœle oraz przeprowadzanie egzaminów eksternistycznych.

Szko³a nadal mia³a charakter koedukacyjny.

Lata 1950 - 1953

W roku szkolnym 1950/1951 przy Gimnazjum Przemys³u Rafinerii Nafty 

w Jaœle powsta³ jeden oddzia³ Pañstwowej Zasadniczej Szko³y Zawodowej 

Rafinerii Nafty. Funkcjê dyrektora pe³nili kolejno: Janina Kril, Edward 

Denglert, Wac³aw Machnik, Ignacy Potêpa. W ramach ujednolicenia 

szkolnictwa zawodowego w 1951 roku szko³a zosta³a przemianowana na 

Technikum Przemys³u Naftowego dla Robotników Wysuniêtych Ministerstwa 

Górnictwa i Pañstwow¹ Szko³ê Zawodow¹ Rafinerii Nafty w Jaœle. 

Lata 1953 - 1961

Decyzj¹ Ministerstwa Górnictwa w 1953 roku Technikum Przemys³u 

Naftowego uleg³o likwidacji, a budynki szkolne z wyposa¿eniem przejê³a 

Szko³a Majstrów Kopalnictwa Naftowego w Jaœle. Dyrektorem szko³y by³ 

Micha³ Kopytczak.

W roku szkolnym 1955/1956 powsta³a Zasadnicza Szko³a Przemys³u 

Naftowego w Jaœle. Utworzono j¹ z przeniesionych szkó³ tego typu                          
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z Grabownicy i Krosna. Zajêcia praktyczne prowadzone by³y na kopalniach             

w Foluszu, Roztokach, Osobnicy i Harklowej oraz w Zak³adach Remontowych 

Kopalnictwa Naftowego w Potoku. 

Kierownikiem zajêæ praktycznych by³ Apolinary Pó³toranos. 

Dyrektorem szko³y by³ Jan Bodniak, a nastêpnie Kazimierz Lorenc i Marian 

Garbacik. 

W 1961 roku Zasadnicza Szko³a Przemys³u Naftowego wesz³a w sk³ad 

nowo utworzonej Zasadniczej Szko³y Zawodowej w Jaœle. 

Lata 1961 - 1971

W 1961 roku Zasadnicza Szko³a Elektryczna i Zasadnicza Szko³a 

Przemys³u Naftowego oraz przynale¿na do niej Zasadnicza Szko³a Zawodowa 

Dokszta³caj¹ca zosta³y po³¹czone i powsta³a Zasadnicza Szko³a Zawodowa            

w Jaœle podleg³a Kuratorium Okrêgu Szkolnego w Rzeszowie.

Funkcjê dyrektora szko³y pe³nili: Antoni Sawicz (1961 - 1964), 

Mieczys³aw Barut (1964 - 1971). Zastêpcami byli: Mieczys³aw Barut (1961 - 

1964), Bazyli £aska (1964 - 1965), Józef Niemiec (1965 - 1971), Stefan 

Rudnicki (1969 - 1971). 22 listopada 1969 roku wmurowano akt erekcyjny pod 

gmach nowej szko³y.

Budynek Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 1 im. Bohaterów Wrzeœnia w Jaœle
przy ulicy Staszica 30. 10 sierpnia 1971 roku przekazano szko³ê do u¿ytku
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Lata 1971 - 1975

7 paŸdziernika 1969 roku na wyznaczony teren wkroczyli budowlani, 

zakoñczyli budowê nowej szko³y 9 sierpnia 1971 roku, a w dniu 10 sierpnia 

1971 roku przekazali szko³ê do u¿ytku. Kierownikiem budowy by³ Franciszek 

Sochacki. 

1 wrzeœnia 1971 roku w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Jaœle, przy     

ul. Staszica 30 odby³a siê inauguracja roku szkolnego 1971/ 1972. Inauguracjê 

poprzedzi³o pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej w nowym budynku 

szkolnym, które odby³o siê w dniu 30 sierpnia1971 roku pod przewodnictwem 

dyrektora Mieczys³awa Baruta. 

W roku szkolnym 1971/1972 kontynuowano naukê w zawodach: 

wiertacz, elektromonter i elektromechanik oraz zapocz¹tkowany zosta³ nowy 

kierunek kszta³cenia - œlusarz mechanik. Równoczeœnie rozpoczê³a dzia³alnoœæ 

œrednia Szko³a Zawodowa (4-letnia) o kierunku mechanik obróbki skrawaniem.  

Po pó³roczu, decyzj¹ Ministerstwa Oœwiaty i Wychowania zmieniono nazwê tej 

szko³y na Liceum Zawodowe. W ramach tego liceum, w roku szkolnym 

1972/1973 rozpoczêto kszta³cenie w zawodzie elektromechanik urz¹dzeñ 

przemys³owych, natomiast w roku szkolnym 1974/1975, w Zasadniczej Szkole 

Zawodowej otwarto kierunek kierowca mechanik pojazdów samochodowych. 

W roku szkolnym 1974/1975 odby³a siê pierwsza matura.

Rok 1975

Zarz¹dzeniem Kuratorium Okrêgu Szkolnego w Rzeszowie z dnia          

15 marca 1975 roku nr 0 II - 02/14/75 z dniem 1 lipca 1975 roku powo³ano 

zbiorczy zak³ad szkolny o nazwie Zespó³ Szkó³ Zawodowych Nr 1 w Jaœle.             

W sk³ad zak³adu zbiorczego wesz³y:

 1. Zasadnicza Szko³a Zawodowa

 2. Liceum Zawodowe Nr 1

 3. Zasadnicza Szko³a Zawodowa Dokszta³caj¹ca

 4. Technikum Cukiernicze dla Pracuj¹cych (do 1987 roku)

 5. Zasadnicza Szko³a Zawodowa Specjalna

 6. Technikum Mechaniczne dla Pracuj¹cych (od 1979 roku)

Na stanowisko dyrektora Zespo³u zosta³ powo³any Józef Niemiec, by³y 

dyrektor Zasadniczej Szko³y Zawodowej Dokszta³caj¹cej. Zastêpcami zostali: 

Kazimierz Ga³uszka, Stefan Rudnicki, W³odzimierz Trzeciak. W takim 

sk³adzie Dyrekcja pracowa³a do roku 1979.
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Lata 1981 - 1982

Rok szkolny 1981/1982 rozpocz¹³ siê w trudnej atmosferze spo³eczno -  

politycznej naszego kraju. Przez Polskê przechodzi³y fale strajków, protestów, 

prowokacji i burzliwych dyskusji. Sytuacja gospodarcza z dnia na dzieñ 

pogarsza³a siê. Atmosfera taka deprymuj¹co wp³ywa³a na pracê szko³y. Dzieñ 

13 grudnia 1981 roku by³ wielkim szokiem z powodu wprowadzenia stanu 

wojennego w Polsce. Zajêcia szkolne zosta³y zawieszone na czas nieokreœlony. 

Wznowiono je w styczniu 1982 roku. W stosunku do nauczycieli zaanga¿o-

wanych w dzia³alnoœæ Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego 

“Solidarnoœæ” wznowiono nadzór, przeprowadzono rozmowy ostrzegawcze 

maj¹ce na celu zapobie¿enie dalszej dzia³alnoœci zwi¹zkowej. Odby³o siê 

specjalne posiedzenie Rady Pedagogicznej na temat obowi¹zków szko³y                

w okresie stanu wojennego.

Lata 1982 - 1987

Z dniem 1 wrzeœnia 1982 roku z Zespo³u Szkó³ Zawodowych Nr 1 w Jaœle  

zosta³a wyodrêbniona szko³a pod nazw¹ Zespó³ Szkó³ Zawodowych Nr 2               

w Jaœle. ZSZ Nr 2 przej¹³ Zasadnicz¹ Szko³ê Zawodow¹ (dawniej Dokszta³ca-

j¹c¹), Technikum Mechaniczne dla Pracuj¹cych oraz internaty (¿eñski i mêski). 

Siedzib¹ ZSZ Nr 2 sta³ siê budynek szkolny przy ul. Ducala 21.

W Zespole Szkó³ Zawodowych nr 1, mieszcz¹cym siê przy ul. Staszica 30 

pozosta³y:

- Zasadnicza Szko³a Zawodowa

- Liceum Zawodowe

Otworzy³a siê nowa karta w dziejach szko³y. Pierwszym dyrektorem 

Zespo³u wybranym przez Radê Pedagogiczn¹ by³ Leszek Dranka, a jego 

zastêpcami zostali: Henryk Babiarz i Marian Dziêglewicz. W takim sk³adzie 

dyrekcja pracowa³a przez okres dwóch lat. Kolejne lata przynios³y dalsze 

zmiany, z dniem 1 wrzeœnia 1984 roku na stanowisko dyrektora Zespo³u zosta³ 

powo³any Marian Dziêglewicz, dotychczasowy zastêpca. Wicedyrektorami 

zostali: Marian Koper i Anna Schindler.

Decyzj¹ Kuratora Oœwiaty i Wychowania w Kroœnie z dnia 17 lutego1987 

roku nr OW - 0138/4/87 z dniem 1 wrzeœnia 1987roku w Zespole Szkó³ 

Zawodowych Nr 1 w Jaœle otwarte zosta³o Technikum Mechaniczne dla 

m³odzie¿y niepracuj¹cej. Wraz z otwarciem Technikum Mechanicznego 

zakoñczono nabór na kierunek mechanik obróbki skrawaniem. W Liceum 
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Zawodowym nadal pozosta³ kierunek elektromechanik urz¹dzeñ 

przemys³owych.

Akt nadania sztandaru

Rok 1988

25 czerwca 1988 roku odby³o siê zakoñczenie roku szkolnego po³¹czone      

z uroczystoœci¹ nadania szkole sztandaru. Akt nadania szkole prawa posiadania 

sztandaru odczyta³ i przekaza³ dyrektorowi Marianowi Dziêglewiczowi 

wicekurator Oœwiaty i Wychowania z Krosna Bronis³aw Œl¹czka. Nastêpnie 

przewodnicz¹cy Komitetu Rodzicielskiego Jan Wêgrzynowicz odczyta³ akt 

fundacji sztandaru i wrêczy³ go dyrektorowi Zespo³u.

Dyrektor Marian Dziêglewicz przekazuj¹c sztandar m³odzie¿y 

powiedzia³: “Noœcie go dumnie i wysoko. Niech zawsze towarzyszy Wam                

w nauce i pracy dla dobra Ojczyzny.”

Na pierwszych stronicach Ksiêgi Pami¹tkowej czytamy: “Sztandar ma 

osobliw¹ moc wyzwalania najpiêkniejszych ludzkich wartoœci - umi³owania 
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Ziemi ojczystej, rzetelnej dla niej pracy i nauki. Zawiera cz¹stkê ¿ycia 

m³odzie¿y, nauczycieli i pracowników nierozerwalnie zwi¹zanych z histori¹ 

szko³y.”

Dyrektor Marian Dziêglewicz przekazuje Sztandar Szko³y 
pocztowi sztandarowemu

Lata 1988 - 1989

W pierwszym dniu nauki w szkole zawodowej by³o 624 uczniów,                   

w liceum i technikum 225 uczniów. Na stanowisko wicedyrektora do spraw 

wychowawczych i obronnych powo³any zosta³ Kazimierz Mikrut. 

Wprowadzono nowy Kodeks Ucznia. Na jego podstawie opracowano 

Regulamin Szko³y. W IX Turnieju Wiedzy o Wynalazczoœci szko³a zdoby³a          

IV miejsce w województwie. Za³o¿one zosta³o SK Towarzystwa TrzeŸwoœci 

Transportowców. 

W konkursie umiejêtnoœci i wiedzy zawodowej o tytu³ “Najsprawniejszy 

uczeñ w zawodzie œlusarz” dru¿yna szkolna uzyska³a III miejsce w woje-

wództwie. Nauczyciele - Kazimierz Mikrut uzyska³ pierwszy stopieñ 

specjalizacji zawodowej, a Henryk Babiarz drugi stopieñ. Decyzj¹ Kuratora 

Oœwiaty i Wychowania w Kroœnie z dniem 1 wrzeœnia 1989 roku w Zespole 

Szkó³ Zawodowych Nr 1 w Jaœle otwarte zosta³o Technikum Elektryczne                  

o specjalnoœci elektroenergetyk dla m³odzie¿y niepracuj¹cej. Wraz z otwarciem 

Technikum Elektrycznego zakoñczono nabór do Liceum Zawodowego na 
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kierunek elektromechanik urz¹dzeñ przemys³owych.

Od 1 wrzeœnia 1989 roku Zespó³ Szkó³ Zawodowych Nr 1 im. Bohaterów 

Wrzeœnia tworz¹ szko³y:

- Technikum Elektryczne

- Technikum Mechaniczne

- Zasadnicza Szko³a Zawodowa.

Funkcjê dyrektora pe³ni Marian Dziêglewicz, zaœ wicedyrektorami s¹ 

Anna Schindler i Marian Koper.

Historia najnowsza szko³y

Lata 1999 - 2000

1 wrzeœnia 1999 roku nast¹pi³a zmiana w sk³adzie kierownictwa szko³y. 

Na emeryturê po d³ugoletnim pe³nieniu funkcji wicedyrektora odesz³a Anna 

Schindler. Na jej miejsce powo³ano Marka £ukasika, nauczyciela przyspo-

sobienia obronnego i wychowania fizycznego, zatrudnionego w tutejszym 

Zespole od 1 wrzeœnia 1989 roku.

Zespó³ nale¿a³ do wiod¹cych na lokalnym rynku oœwiatowym, kszta³ci³  

w zawodach elektrycznych i mechanicznych, w ró¿nych typach szkó³. 

Kszta³cenie praktyczne prowadzono w szerokim zakresie, w warsztatach 

szkolnych kooperuj¹cych z wieloma znacz¹cymi zak³adami ró¿nych bran¿. 

Istotn¹ rolê w praktycznym kszta³ceniu zawodowym m³odzie¿y odgrywa³y 

równie¿ lokalne zak³ady pracy przyjmuj¹ce m³odzie¿ na zajêcia praktyczne             

i praktyki zawodowe.

W szkole postêpowa³ proces komputeryzacji, komputery oprócz 

ksiêgowoœci szko³y zainstalowano w sekretariacie szko³y i pokoju 

wicedyrektorów. Od jesieni 1999 roku szko³a, na mocy zawartego 

porozumienia pomiêdzy Urzêdem Miasta i Starostwem Powiatowym w Jaœle, 

wynajmowa³a odp³atnie pomieszczenia Zamiejscowemu Oœrodkowi Akademii 

Górniczo - Hutniczej w Krakowie, w której utworzenie mocno zaanga¿owany 

by³ pracownik szko³y Adam Owiñski.

Z dniem 1 paŸdziernika 1999 roku zosta³ otwarty w budynku Zespo³u 

jeden kierunek studiów AGH. Ponadto szko³a w dalszym ci¹gu wspó³pracowa³a 

z Niepubliczn¹ Szko³¹ Biznesu, której wynajmowa³a pomieszczenia 

dydaktyczne i administracyjne od roku szkolnego1996 - 1997. 
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Lata 2000 - 2001

W wyniku podjêtych starañ przez dyrekcjê szko³y, w roku 2000 

poszerzono ofertê dydaktyczn¹ Zespo³u Szkó³ Zawodowych Nr 1 w Jaœle 

poprzez utworzenie nowego typu szko³y - Liceum Technicznego o profilu 

elektronicznym. 

W zwi¹zku z reform¹ systemu oœwiaty, w tym g³ównie szkolnictwa 

zawodowego, nast¹pi³o oddzielenie od Zespo³u Szkó³ Zawodowych Nr 1          

w Jaœle warsztatów szkolnych, co spowodowa³o powstanie nowej samodzielnej 

jednostki organizacyjnej prowadzonej przez Starostwo Powiatowe - Centrum 

Kszta³cenia Praktycznego w Jaœle. Trzon m³odzie¿y kierowanej na zajêcia 

praktyczne do CKP w Jaœle stanowi³a w dalszym ci¹gu m³odzie¿ Zespo³u Szkó³ 

Zawodowych Nr 1.

Wiosn¹ 2000 roku w szkole mia³a miejsce planowa wizytacja szko³y 

prowadzona w nowej formule, po³¹czona by³a ona z zewnêtrznym pomiarem 

jakoœci pracy szko³y. Prowadzili j¹ wizytatorzy Kuratorium Oœwiaty                     

w Rzeszowie, w osobach Pana Zbigniewa Duszy i Leszka Mor¹ga.

Lata 2001 - 2002

Reforma szkolnictwa podstawowego i utworzenie szkó³ gimnazjalnych, 

skutkowa³o wyd³u¿eniem czasu pobytu m³odzie¿y w wymienionych szko³ach  

o jeden rok. W nastêpstwie tego faktu, w roku 2001 nie prowadzono naboru 

m³odzie¿y do klas pierwszych i tym samym nast¹pi³o drastyczne zmniejszenie 

liczby oddzia³ów, m.in. w Zespole Szkó³ Zawodowych Nr 1 w Jaœle do 28, przy 

ogólnej liczbie m³odzie¿y w szkole 785.

W zwi¹zku z reform¹ szkolnictwa ponadpodstawowego, Rada Powiatu 

Jasielskiego w dniu 26 kwietnia 2002 roku podjê³a uchwa³ê Nr XLI /268/ 2002, 

w sprawie przekszta³cania szkó³ ponadpodstawowych, prowadzonych przez 

Powiat Jasielski w szko³y ponadgimnazjalne:

- czteroletnie Liceum Techniczne i czteroletnie Liceum Zawodowe przekszta³-

cono w I Liceum Profilowane o trzyletnim okresie nauczania,

- piêcioletnie Technikum Mechaniczne i piêcioletnie Technikum Elektryczne 

przekszta³cono w czteroletnie Technikum Nr 1,

- trzyletni¹ Szko³ê Zawodow¹ przekszta³cono w Zasadnicz¹ Szko³ê Zawodow¹ 

Nr 1 o okresie nauczania nie krótszym ni¿ dwa lata i nie d³u¿szym ni¿ trzy lata,

- dotychczasowy Zespó³ Szkó³ Zawodowych Nr 1 im. Bohaterów Wrzeœnia           

w Jaœle, przekszta³cono w Zespó³ Szkó³ Nr 1 im. Bohaterów Wrzeœnia w Jaœle.
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W ci¹gu roku szkolnego, w szkole zmodernizowano pracowniê 

informatyczn¹ - nast¹pi³a wymiana sprzêtu komputerowego na nowszy. 

Ponadto, w ramach prac dyplomowych m³odzie¿ wykona³a instalacjê interne-

tow¹ z dostêpem do Internetu poprzez ³¹cze SDI, co w znacz¹cy sposób 

usprawni³o pracê administracji szko³y, uatrakcyjni³o oraz poszerzy³o  zajêcia           

z informatyki.

W okresie wakacji przeprowadzono prace remontowe, m.in. 

modernizacjê sanitariatów szkolnych dla m³odzie¿y, administracji i obs³ugi, 

wymianê nawierzchni posadzki na parterze budynku szkolnego oraz remont 

pokrycia dachu.

Pracownia informatyczna

Lata 2002 - 2003

Rok szkolny 2002 - 2003 rozpoczêto w Zespole Szkó³ Nr1 w Jaœle, 

przekszta³conym z dotychczasowego Zespo³u Szkó³ Zawodowych Nr 1, wraz           

z zasadniczymi zmianami w kierownictwie szko³y. Stanowisko dyrektora 

szko³y, po wygaœniêciu kadencji 31 sierpnia 2002 roku, po 18 latach, opuœci³ 

dotychczasowy dyrektor szko³y Marian Dziêglewicz, na miejsce którego 

Starostwo Powiatowe w Jaœle powo³a³o dotychczasowego wicedyrektora 

szko³y Marka £ukasika. Nowy dyrektor szko³y na swoich zastêpców powo³a³ 

dotychczasowego dyrektora Mariana Dziêglewicza i dotychczasowego 

wicedyrektora Mariana Kopra.
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Wicedyrektor Marian Dziêglewicz po roku pracy na stanowisku 

wicedyrektora z dniem 31 sierpnia 2003 roku przeszed³ na emeryturê.

W Zespole Szkó³ Nr 1 w Jaœle pobiera naukê wy³¹cznie m³odzie¿ mêska 

skupiona w 25 oddzia³ach, z których siedem oddzia³ów stanowi³y klasy 

maturalne.

Do klas pierwszych trafi³ pierwszy rocznik m³odzie¿y po szkole 

gimnazjalnej, nie by³o natomiast klas drugich, z wyj¹tkiem klas Technikum po 

Szkole Zasadniczej, z powodu braku naboru do klas pierwszych w roku 

poprzednim.

Zajêcia praktyczne realizowano jak dotychczas w Centrum Kszta³cenia 

Praktycznego i w zak³adach pracy, w których równie¿ realizowano  miesiêczn¹ 

praktykê zawodow¹ uczniów.

W zwi¹zku z reform¹ szkolnictwa zawodowego i powstaniem w szkole 

nowych typów szkó³ ponadgimnazjalnych oraz przekszta³ceniem dotychczas 

istniej¹cych, nadano Zespo³owi Szkó³ Nr 1 w Jaœle i poszczególnym szko³om 

wchodz¹cym w jego sk³ad nowe Statuty.

Z pocz¹tkiem roku szkolnego w Zespole Szkó³ Nr 1 w Jaœle utworzono:

-   trzyletnie I Liceum Profilowane o profilu elektronicznym,

- trzyletni¹ Zasadnicz¹ Szko³ê Zawodow¹ Nr 1 kszta³c¹c¹ w zawodach: 

elektromechanik oraz mechanik pojazdów samochodowych,

- czteroletnie Technikum Nr 1 kszta³c¹ce w zawodach: technik elektryk oraz 

technik mechanik.

W szkole prowadzono aktywn¹ dzia³alnoœæ informacyjn¹ i wycho-

wawcz¹ zwi¹zan¹ m.in. Z przygotowaniami Polski do wst¹pienia w szeregi Unii 

Europejskiej.

W zakresie uatrakcyjnienia i unowoczeœnienia bazy dydaktycznej m.in.  

utworzono now¹ pracowniê komputerowego wspomagania projektowania, 

salkê internetow¹ dla m³odzie¿y oraz zmodernizowano ³¹cze internetowe na 

wydajniejsze i szybsze.

Lata 2003 - 2004

Z pocz¹tkiem roku szkolnego mia³y miejsce kolejne zmiany w kiero-

wnictwie szko³y. Po odejœciu na emeryturê wicedyrektora Mariana 

Dziêglewicza oraz przejœciu na nauczyciela teorii, w pe³nym wymiarze godzin, 

wicedyrektora Mariana Kopra, w ich miejsce zostali powo³ani przez dyrektora 

szko³y nowi wicedyrektorzy w osobach Krystyny Myœliwiec - nauczyciela 
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jêzyka polskiego i Macieja Babiarza - nauczyciela przedmiotów zawodowych 

mechanicznych. Od 1 wrzeœnia liczba oddzia³ów w szkole wynosi 24 przy 

ogólnej liczbie m³odzie¿y 678 osób. Siedem oddzia³ów stanowi¹ najstarsze 

klasy maturalne. W zwi¹zku z reform¹ szkolnictwa zawodowego, z koñcem 

roku szkolnego wygaœniêciu uleg³y Liceum Zawodowe i Liceum Techniczne. 

W szkole brakuje klas trzecich z wyj¹tkiem klasy Technikum po Szkole 

Zawodowej. Zajêcia praktyczne prowadzone s¹ nadal w CKP.

Praktyka zawodowa realizowana jest po raz pierwszy w Centrum 

Kszta³cenia Praktycznego w Jaœle, na podstawie zawartej umowy pomiêdzy 

szko³¹ a CKP, a nie jak dotychczas w zak³adach pracy.

W szkole prowadzone s¹ prace remontowo - modernizacyjne polegaj¹ce 

m.in. na czêœciowej wymianie stolarki okiennej na plastikow¹, wymianie 

zu¿ytej posadzki na I piêtrze, odnowieniu sal i pomieszczeñ w budynku 

szkolnym.

Z pocz¹tkiem nowego roku szkolnego rozpoczêto komputeryzacjê 

biblioteki szkolnej oraz wyposa¿ono pokój nauczycielski w komputer                    

z dostêpem do Internetu.

Historia szko³y nie by³aby pe³na, gdyby pominiête zosta³y jej wieloletnie 

tradycje i osi¹gniêcia. Od wielu ju¿ lat m³odzie¿ Zespo³u uczestniczy³a               

w ró¿norodnych konkursach, olimpiadach oraz turniejach i akcjach maj¹cych 

zasiêg terytorialny b¹dŸ ogólnopolski. Uczniowie odnosili sukcesy miêdzy 

innymi w: 

- Olimpiadzie Wiedzy Technicznej,

- Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej,

- Olimpiadzie Wiedzy Samochodowej,

- Turnieju Wiedzy Po¿arniczej.

Mimo i¿ Zespó³ Szkó³ Nr 1 to szko³a o charakterze technicznym, nie brak 

w niej umys³ów o zaciêciu humanistycznym. Pozwala nam to na uczestniczenie, 

z du¿ym powodzeniem w konkursach polonistycznych i historycznych. Nale¿¹ 

do nich: Ogólnopolski Konkurs Eseistyczny i Teatralny, VII Gdyñski Konkurs 

Katyñski czy Zmierz siê z matur¹ w “Cogito”. Od 1999 roku uczniowie naszego 

Zespo³u bior¹ udzia³ w konkursie organizowanym przez Kuratorium Oœwiaty  

w Rzeszowie i otrzymuj¹ mandat poselski na Sejm Dzieci i M³odzie¿y                  

w Warszawie. Mandat poselski, jako jedyni reprezentanci powiatu jasielskiego 

otrzymali:
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Sebastian WoŸniak - rok szkolny 1999/2000, 2000/2001

Zbigniew Jacher - rok szkolny 2002 / 2003

W roku szkolnym 2003 / 2004 o mandat pos³a ubiega siê Pawe³ Szyd³o, mamy 

nadziejê, ¿e tradycji stanie siê zadoœæ i Pawe³ zasi¹dzie w ³awie poselskiej.

Zespó³ Szkó³ Nr 1 poszczyciæ siê mo¿e uczniami, którzy uzyskali tytu³       

“Bene meritus” oraz wieloma stypendystami Prezesa Rady Ministrów. Szko³a 

ma równie¿ w swym dorobku dzia³alnoœæ ekologiczn¹ - “Sprz¹tanie Œwiata”, 

“Dzieñ Ziemi”. Nie pozostajemy obojêtni wobec tych, którzy oczekuj¹ na 

pomoc i bezinteresowne dzia³anie z naszej strony. Dowodem na to niech bêdzie 

udzia³ m³odzie¿y w akcjach: “Noworoczny dar”, “Miko³ajkowe dary” - akcja na 

rzecz Domu Dziecka w Wolicy, “Góra grosza”, “Z³otówka od serca” i inne.

1 maja 2004 rok to wa¿na data dla wszystkich Polaków, by ani na krok nie 

pozostaæ w tyle, m³odzie¿ Zespo³u aktywnie uczestniczy w rozmaitych 

konkursach o Unii Europejskiej - Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej, 

Konferencja “M³odzie¿ - Praca - Unia Europejska” Warszawa 2003 rok, “Moja 

szko³a w Unii Europejskiej”.

Du¿y nacisk w Zespole Szkó³ Nr 1 w Jaœle k³adzie siê na sport, czego 

dowodem s¹:

-  Zawody Rejonowe w Pi³ce Koszykowej - IV miejsce - 1995

-  Fina³ Wojewódzki w Pi³ce Rêcznej - I miejsce - 1995

-  Fina³ Wojewódzki w Pi³ce No¿nej - wicemistrz województwa - 1995 
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- Fina³ Wojewódzki w Pi³ce Rêcznej - II miejsce - 1996

- Mistrzostwa Powiatu Jasielskiego w Pi³ce No¿nej - 2000

- Powiatowy Turniej w Pi³ce Koszykowej - I miejsce - 2001

- Powiatowa Licealiada - I miejsce - 2001 

- Halowy Turniej Pi³ki No¿nej - I miejsce - 2001

- Halowy Turniej Pi³ki No¿nej - I miejsce - 2002

- III Mistrzostwa Szko³y w Lekkiej Atletyce - 2003

- Wojewódzkie Indywidualne Biegi Sztafetowe - 2003

- Rejonowe Sztafetowe Biegi Prze³ajowe - II miejsce - 2003 i inne.

Zajêcia w si³owni

Warto podkreœliæ, ¿e nasza szko³a - Zespó³ Szkó³ Nr 1 w Jaœle nie móg³by 

poszczyciæ siê tyloma sukcesami w ró¿nych dziedzinach, gdyby nie wysoko 

wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która nie szczêdzi serc i umys³ów, by 

wzbudziæ w uczniach ambicje naukowe i artystyczne.

Opracowali: Marek £ukasik

Krystyna Myœliwiec
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ZESPÓ£ SZKÓ£ NR 2

W JAŒLE
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Z dziejów szko³y

istoria szko³y jako Zespo³u Szkó³ Nr 2 w Jaœle siêga 1982 roku, kiedy to Hdecyzj¹ w³adz oœwiatowych istniej¹cy od 1975 roku. Zespó³ Szkó³ 

Zawodowych w Jaœle podzielono na dwa zespo³y: Zespó³ Szkó³ Zawodowych 

Nr 1 z siedzib¹ przy ul. Staszica 30 oraz Zespó³ Szkó³ Zawodowych Nr 2                  

w starym budynku szkolnym przy ul. Staszica 30B.

Na stanowisko dyrektora nowoutworzonej szko³y powo³any zosta³ 

Zbigniew Maziarka, który tê funkcjê pe³ni do chwili obecnej. Kolejnymi 

wicedyrektorami byli:

Mieczys³aw Patyk (1982 - 1991)

Zbigniew Krê¿el od 1991 roku 

Zofia Ostrêga od 1997 roku.

Historia zabytkowego budynku siêga a¿ wieku XIX. Funkcjonowa³y             

w nim pod ogóln¹ nazw¹ SZKO£Y TECHNICZNEJ ró¿ne typy szkó³ 

zawodowych. 

W latach II wojny œwiatowej budynek szkolny zosta³ zniszczony,                   

a nastêpnie w 1949 roku odbudowany z Funduszu Odbudowy Stolicy, o czym 

œwiadczy pami¹tkowa tablica wmurowana na sali gimnastycznej.
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Kalendarium szkolnictwa zawodowego w Jaœle, które zwi¹zane by³o  

z aktualnym budynkiem Zespo³u Szkó³ Nr 2 w Jaœle

1889 rok - Szko³a Przemys³owa Uzupe³niaj¹ca. 

1924 rok - Szko³a Dokszta³caj¹ca Mêska i ̄ eñska 

oraz 3 - letnia Szko³a Handlowa im. Stanis³awa Szczepanowskiego.

1936 rok - Zasadnicza Szko³a Zawodowa 

zostaje poszerzona o Gimnazjum Kupieckie.

lata 1945 - 1955 - Publiczna Szko³a Dokszta³caj¹ca 

z rozbudowanymi specjalistycznymi kierunkami:

- Gimnazjum Przemys³u Rafinerii Nafty,

- Pañstwowa Zasadnicza Szko³a Mechaniczno - Elektryczna,

- Technikum Przemys³u Naftowego,

- Szko³a Mistrzów Kopalnictwa Naftowego,

- Zasadnicza Szko³a Przemys³u Naftowego.

1968 rok - Zasadnicza Szko³a Zawodowa 

i Zasadnicza Szko³a Zawodowa Dokszta³caj¹ca.

1971 rok - podzia³ szko³y (w starym budynku pozostaje 

Zasadnicza Szko³a Zawodowa Dokszta³caj¹ca 

i Zasadnicza Szko³a Zawodowa Specjalna).

1975 rok - po³¹czenie obydwu typów szkó³ w Zespó³ Szkó³ Zawodowych.

1982 rok - kolejny podzia³ szko³y na: 

Zespó³ Szkó³ Zawodowych Nr 1 (z siedzib¹ w nowszym budynku) 

i Zespó³ Szkó³ Zawodowych Nr 2 (zajmuj¹cy najstarszy budynek

dawnej Zasadniczej Szko³y Zawodowej Dokszta³caj¹cej). 

Szko³a dysponowa³a tak¿e dwoma budynkami internatów: 

mêskim i ¿eñskim.

2003 rok - internat szkolny przekszta³cony zosta³ w miêdzyszkoln¹ bursê.

Tak wiêc historia Zespo³u Szkó³ Zawodowych Nr 2, póŸniejszego 

Zespo³u Szkó³ Nr 2 w Jaœle datuje siê od 1982 roku.

Rok szkolny 1982/1983 to nowy rozdzia³ w dziejach szko³y, która 

prowadzi 24 oddzia³y Zasadniczej Szko³y Zawodowej (w zawodach: œlusarz - 

mechanik, operator ruchowo - przewozowy kolei, krawiec, fryzjer, kucharz, 

ciastkarz, cukiernik, obuwnik, aparatowy przetwórstwa mleka, fotograf, 

zegarmistrz, stolarz, kuœnierz, z³otnik, monter RTV, elektromechanik pojazdów 

samochodowych, aparatowy przetwórstwa miêsa), 1 oddzia³ Szko³y 

Zawodowej Specjalnej, 2 oddzia³y Technikum Mechanicznego dla pracuj¹cych 
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na podbudowie ZSZ.

Przejêty przez dyrektora Zbigniewa Maziarkê budynek szko³y by³            

w bardzo z³ym stanie technicznym i bez ¿adnego wyposa¿enia w nowoczesne 

pomoce naukowe. Rada Pedagogiczna wraz z dyrektorem stanê³a przed 

wielkim wyzwaniem - przygotowaæ i wyposa¿yæ klasopracownie, a nastêpnie 

rozszerzyæ ofertê edukacyjn¹. Dziêki ofiarnej pracy wszystkich pracowników 

powsta³y sale: do jêzyka polskiego, rosyjskiego, matematyki, fizyki, historii, 

przedmiotów mechanicznych, spo¿ywczych i bhp. Wymienione wy¿ej klaso-

pracownie zosta³y wyposa¿one w nowe meble, nowoczesny sprzêt 

audiowizualny oraz biurka z pulpitami sterowniczymi. Znaczn¹ czêœæ prac 

wykonali uczniowie w ramach prac dyplomowych.

Na owe czasy tak wyposa¿one pracownie nale¿a³y do nowoczesnych              

i spe³nia³y wszelkie wymagania dydaktyczne. W 1984 roku w miesiêczniku 

“Szko³a Zawodowa”, wydawanym przez Ministerstwo Oœwiaty i Wychowania 

w Warszawie, ukaza³ siê artyku³ pt. “Jak unowoczeœniæ nauczanie historii              

w Zasadniczej Szkole Zawodowej”, w którym zosta³a zaprezentowana  

pracownia historyczna.

Klasopracownia historyczna

W miarê mo¿liwoœci finansowych dyrektor Zbigniew Maziarka 

kontynuowa³ prace remontowe budynku szkolnego i internatu. Z wa¿niejszych 
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prac nale¿y wymieniæ: zmianê pokrycia dachowego, modernizacjê kot³owni           

z wêglowej na gazow¹, czêœciow¹ wymianê okien, remont szatni, klatek 

schodowych, korytarzy i ca³ego pionu sanitarnego.

Poprawa bazy szko³y pozwoli³a na poszerzenie oferty edukacyjnej.          

W roku szkolnym 1990/1991 powstaj¹ dwa nowe oddzia³y liceum zawodowego           

o specjalnoœciach: krawiec konfekcyjno - us³ugowy i operator procesów 

technologicznych przemys³u spo¿ywczego. Utworzenie nowych kierunków 

wymaga³o poszerzenia bazy o pracownie specjalistyczne (krawieck¹                 

i technologii spo¿ywczej), a tak¿e warsztatów krawieckich do zajêæ 

praktycznych. Na warsztaty krawieckie zaadoptowano 4 pomieszczenia 

internatu, które wyposa¿ono w maszyny pozyskane ze Spó³dzielni 

Odzie¿owych w Jaœle i Kroœnie. Czêœæ maszyn zakupiono przez szko³ê                     

z uzyskanych przez pracowniê krawieck¹ dochodów. Na stanowisko 

kierownika warsztatów powo³ano Franciszka Miœkowicza. W 2000 roku 

warsztaty krawieckie wesz³y w sk³ad Centrum Kszta³cenia Praktycznego.

W roku szkolnym 1993/1994 szko³a prowadzi ³¹cznie 33 oddzia³y,                       

a w 1998/1999 a¿ 36. Zwiêkszenie iloœci oddzia³ów sta³o siê mo¿liwe dziêki 

odzyskaniu przez szko³ê, dzier¿awionego w latach 1987 - 1996 by³ego internatu 

¿eñskiego, który zaadoptowany zosta³ na cele dydaktyczne.

Nadzór nad odzyskanym budynkiem i pracami adaptacyjnymi przejê³a 

wicedyrektor Zofia Ostrêga. Pomieszczenia mieszkalne by³ego internatu 

przekszta³cono w przytulne sale lekcyjne, a w pomieszczeniach dawnej kuchni, 

bêd¹cych w stanie kompletnej ruiny, urz¹dzono pracowniê gastronomiczn¹,           

w której uczniowie specjalnej troski nie tylko zdobywaj¹ umiejêtnoœci 

praktyczne w zawodzie kucharz, ale korzystaj¹ z bezp³atnych posi³ków 

przygotowanych przez siebie podczas zajêæ praktycznych. Jest to mo¿liwe 

dziêki pozyskaniu wielu sponsorów wspomagaj¹cych pracowniê produktami 

¿ywnoœciowymi, jak równie¿ drobnym sprzêtem gospodarstwa domowego.

Szko³a u progu XXI wieku

Zadaniem szko³y na progu XXI wieku i w przededniu wejœcia do Unii 

Europejskiej jest kszta³cenie m³odzie¿y na wy¿szym poziomie umiejêtnoœci 

zawodowych, wiedzy ekonomicznej i sprawniejszego pos³ugiwania siê 

jêzykiem obcym.

Zespó³ Szkó³ Nr 2 w Jaœle maj¹c na wzglêdzie Strategiê Rozwoju Miasta   
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i Powiatu oraz chc¹c sprostaæ wymogom wspó³czesnego rynku pracy 

oczekuj¹cego od absolwenta rzetelnej kwalifikacji i pe³nej gotowoœci do 

wykonywania zawodu od samego pocz¹tku zatrudnienia, a tak¿e bior¹c pod 

uwagê oczekiwania pracodawców, rodziców i samej m³odzie¿y, czyni 

nieustannie starania do podniesienia jakoœci pracy szko³y, zw³aszcza                    

w kszta³ceniu zawodowym uczniów. Szko³a posiada w tym zakresie du¿e 

doœwiadczenie i dobrze przygotowan¹ kadrê nauczycielsk¹ oraz bazê 

dydaktyczn¹ zapewniaj¹c¹ m³odzie¿y wysok¹ jakoœæ kszta³cenia.

Nauczyciele ustawicznie podnosz¹ swoje kwalifikacje poprzez studia 

podyplomowe, uczestnictwo w ró¿nego rodzaju kursach kwalifikacyjnych              

i doskonal¹cych oraz warsztatach i konferencjach. Dziel¹ siê swoimi 

doœwiadczeniami publikuj¹c na ³amach prasy metodycznej i nie tylko.

W celu podniesienia poziomu kszta³cenia prowadzone jest 

wewn¹trzszkolne mierzenie jakoœci pracy szko³y, którym objête jest wiele 

obszarów. Dotyczy ono zarówno koncepcji pracy szko³y (np. w jaki sposób 

nauczyciele realizuj¹ w praktyce program zapewniaj¹cy wszechstronny rozwój 

ucznia) jak i organizacji oraz efektów kszta³cenia (np. czy stosowane przez 

nauczycieli metody wyzwalaj¹ aktywnoœæ poznawcz¹ ucznia i prowadz¹ do 

rozumienia przekazywanych treœci, czy ucz¹ rozwi¹zywania problemów              

w twórczy sposób) oraz problemów wychowawczych (np. w jaki sposób szko³a 

przygotowuje do rozpoznania wartoœci moralnych, dokonywania wyborów, 

zapobiegania patologiom i walki z na³ogami). Analiza tych badañ pozwala na 

ewaluacjê procesu nauczania i wychowania.

Aby sprostaæ wysokim wymaganiom rynku pracy w zmieniaj¹cej siê 

szybko rzeczywistoœci wynikaj¹cej z ogromnego postêpu technologicznego            

i nowych narzêdzi u¿ywanych w procesach wytwórczych, a zw³aszcza w dobie 

szybkiej automatyzacji, szko³a podejmuje wiele dzia³añ innowacyjnych 

zmierzaj¹cych do przekszta³cenia i unowoczeœnienia posiadanej bazy 

dydaktycznej. Modernizacja istniej¹cych oraz tworzenie nowych, 

specjalistycznych pracowni, s³u¿y lepszemu przygotowaniu zawodowemu. 

Standardowe warunki spe³niaj¹ np. pracownie: informatyczna z dostêpem do 

Internetu, elektroniki i elektrotechniki, gastronomiczna, cukiernicza, 

technologii i analizy ¿ywnoœci, rehabilitacyjna.

Wzorcowa pracownia elektrotechniki i elektroniki zosta³a zaprojekto-

wana i powsta³a pod kierunkiem dyrektora Zbigniewa Maziarki, a wykonana 

zosta³a przy wspó³udziale uczniów w ramach prac dyplomowych. Czêœæ 

urz¹dzeñ pozyskano z zak³adów pracy.
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Pracownia elektrotechniki i pomiarów technicznych

Sala do zajêæ z wychowania fizycznego i rehabilitacji
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Dziêki realizacji programu “DOMINO” szko³a otrzyma³a w 2001 roku   

60 tys. z³. Z tej dotacji celowej przyznanej przez Podkarpacki Oddzia³ 

Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych w Rzeszowie, 

a tak¿e ze œrodków w³asnych Starostwa Powiatowego w Jaœle dokonano 

adaptacji pomieszczeñ szkolnych na pracowniê cukiernicz¹ i rehabilitacyjn¹ 

oraz wyposa¿ono je w odpowiedni sprzêt i urz¹dzenia do prowadzenia zajêæ 

praktycznych i rehabilitacyjnych.

Pracownie te poszerzaj¹ oferty edukacyjne dla m³odzie¿y specjalnej 

troski oraz przyczyniaj¹ siê do podnoszenia poziomu nauczania umiejêtnoœci 

zawodowych uczniów i uzyskiwania lepszej sprawnoœci psychofizycznej.

Szko³a prowadzi równie¿ Oœrodek Dokszta³cania Zawodowego dla 

uczniów oddzia³ów wielozawodowych, koordynuj¹c dokszta³canie                   

w zawodach unikalnych prowadzonych w szko³ach województwa 

podkarpackiego. Czêœæ kursów organizowanych jest  na terenie Krosna, Leska                    

i Sanoka. Pod kierunkiem dyrektora Zespo³u Szkó³ Nr 2 w Jaœle Zbigniewa 

Maziarki, bêd¹cego jednoczeœnie krajowym koordynatorem dzia³alnoœci 

kursowej oœrodków, zosta³a zorganizowana w 2003 roku. Krajowa Konferencja 

Dyrektorów Oœrodków Dokszta³cania Zawodowego M³odocianych.
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Z ¿ycia szko³y

Tradycj¹ szko³y sta³y siê coroczne prezentacje strojów historycznych        

i pokazy mody zapocz¹tkowane przez pierwsze absolwentki technikum 

odzie¿owego z inicjatywy ich wychowawczyni Ewy R¹czki. W ramach 

wykonywanych przez uczennice technikum technologii odzie¿y prac 

dyplomowych, odbywaj¹ siê w odpowiedniej scenerii prezentacje 

zaprojektowanych przez nie i w³asnorêcznie wykonanych strojów 

historycznych i inspirowanych nimi sukien balowych zgodnie ze 

wspó³czesnymi trendami mody. Pod kierunkiem nauczycielek przedmiotów 

zawodowych powstaj¹ istne dzie³a kunsztu krawieckiego. Pokazy stwarzaj¹ 

tak¿e mo¿liwoœæ zaprezentowania ciekawych fryzur (stylowych, 

egzotycznych, ekstrawaganckich) stosownych do danego stroju, a wykonanych 

przez uczennice z klas fryzjerskich. 

Na pokazie w 2002 roku zaproszonymi goœæmi byli przedstawiciele 

Kuratorium Oœwiaty w Rzeszowie i Starostwa Powiatowego w Jaœle, którzy             

z uznaniem wypowiadali siê o wysokim poziomie umiejêtnoœci zawodowych 

naszej m³odzie¿y. Pokaz zosta³ sfilmowany i emitowany przez lokaln¹ telewizjê 

kablow¹. Pokazy mody i prezentacje strojów historycznych po³¹czone                    

z recytacj¹ poezji mi³osnej organizowane s¹ ka¿dego roku dla m³odzie¿y naszej 

szko³y z okazji “Walentynek”.

Stroje historyczne
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Stroje wspó³czesne
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Wychowaniu patriotycznemu s³u¿¹ uroczyste apele i akademie 

poœwiêcone rocznicom Œwiêta Niepodleg³oœci, Konstytucji 3-go Maja, czy 

apele okolicznoœciowe np. Katyñ - Golgota Wschodu, zawsze w przepiêknej 

oprawie. Do sta³ego kalendarza imprez szkolnych zaliczyæ mo¿emy: obchody 

Dnia Edukacji Narodowej, Dnia Kobiet, Andrzejek, Miko³ajek, Œwiêta Ziemi, 

po¿egnania absolwentów oraz wigilie szkolne, które przez odpowiednio 

przygotowan¹ sceneriê wprowadzaj¹ œwi¹teczn¹, rodzinn¹ atmosferê                      

i dostarczaj¹ wielu wzruszeñ. 

Przygotowane programy o tematyce religijnej np. “W krêgu kolêd i poezji 

religijnej” z elementami ¿ywej szopki pog³êbiaj¹ prze¿ywanie Œwi¹t.

Tradycj¹ szko³y jest organizowanie wieczorów poetyckich, a tak¿e 

uprawianie form kabaretowych.
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Szko³a w œrodowisku

Szko³a w³¹cza siê w ¿ycie œrodowiska, bierze udzia³ w uroczystoœciach 

pañstwowych np. w obchodach Dnia Niepodleg³oœci, miejskich obchodach 

Dnia Sybiraka; religijnych i kulturalnych np. uczestniczy w Dniach Jas³a 

poprzez: prezentacjê strojów historycznych i wspó³czesnych, pokaz mody - 

odzie¿y wykonanej z surowców wtórnych, udzia³ w ¿akinadzie, wystêpy 

szkolnego kabaretu, itp.

Szko³a bierze udzia³ w ró¿nych akcjach charytatywnych, w tym:

- pozyskiwanie œrodków finansowych na rzecz jasielskiego szpitala 

“NOWOROCZNY DAR” poprzez: kwestê uliczn¹, przygotowanie                        

i prezentacjê na scenie JDK programu artystycznego “O uœmiech dziecka” 

adresowanego do jasielskich przedszkolaków i uczniów klas nauczania 

pocz¹tkowego oraz liczny udzia³ m³odzie¿y w wystêpach “Szko³a - Szkole”;

-  kwesta na rzecz “WIELKIEJ  ORKIESTRY  ŒWI¥TECZNEJ  POMOCY”;

-  akcja “GROSIK”;

-  akcja na rzecz Fundacji Osób Niewidomych i Niepe³nosprawnych “POMÓ¯  

I TY”;

-  akcja na rzecz fundacji “POMÓ¯ SERCU”;

-  akcja wspieraj¹ca leczenie chorych uczniów z ZS Nr 1 w Jaœle;

-  zbiórka pieniê¿na na przeszczep szpiku kostnego dla Marcelinki;

- pozyskiwanie sponsorów i organizowanie “Miko³ajek” oraz upominków          

z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z Domu Dziecka w Wolicy i “Nasz Dom”     

w Jaœle.

Rokrocznie szko³a bierze udzia³ w akcji “SPRZ¥TANIE ŒWIATA”,        

a grupa m³odzie¿y uczestniczy³a w programie “Wdra¿anie zasad racjonalnej 

gospodarki odpadami komunalnymi w Jaœle” poprzez organizacjê kampanii 

promocyjnych i edukacyjnych dla jego mieszkañców - realizowanym przez 

Zarz¹d Miasta Jas³a wspólnie z Uniwersytetem Jagielloñskim. Akcja stanowi 

wa¿ny element w podnoszeniu œwiadomoœci ekologicznej mieszkañców             

i przyczynia siê do ich udzia³u w segregowaniu odpadów. Bior¹c udzia³             

w zbiórce surowców wtórnych Zespó³ Szkó³ Nr 2 w II edycji konkursu              

w kategorii szkó³ œrednich uzyska³ IV miejsce, a w iloœci makulatury 

przypadaj¹cej na jednego ucznia I miejsce.

Równie¿ Dru¿yna Harcerska z naszej szko³y bierze udzia³ w akcjach 

organizowanych przez Komendê Hufca w Jaœle m.in. “Œwiate³ko 

Betlejemskie”, udzia³ podczas próby ustanowienia rekordu Guinessa                
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w kategorii “Jednoczesny pobyt na wycieczce górskiej”, a tak¿e w innych 

formach aktywnoœci zwi¹zanych z turystyk¹ i krajoznawstwem.

Przy bibliotece szkolnej dzia³a klub “Pro Libris”, którego cz³onkowie 

czynnie uczestnicz¹ w spotkaniach organizowanych przez Miejsk¹ Bibliotek¹ 

Publiczn¹ z cyklu “Poeci Naszego Regionu”, recytuj¹c na spotkaniach 

autorskich wiersze prezentuj¹cych siê poetów.

Szkolni pe³nomocnicy ds. resocjalizacji m³odzie¿y wchodz¹ w sk³ad 

zarz¹du Terenowego Oddzia³u Ochrony Praw Dziecka.

Znacz¹ce osi¹gniêcia szko³y

Szko³a posiada liczne osi¹gniêcia m³odzie¿y w olimpiadach, konkursach 

przedmiotowych (szczególnie z przedmiotów zawodowych), technicznych, 

motoryzacyjnych, sportowych i artystycznych: recytatorskich, plastycznych, 

muzycznych i innych.

I tak np. du¿y sukces w dziedzinie fizyki z astronomi¹ odniós³ uczeñ 

£ukasz Potera, który w Wojewódzkim Konkursie  Astronomicznym w Kroœnie 

zaj¹³ II miejsce, w Wojewódzkim Konkursie z Fizyki w Rzeszowie III miejsce, 

jego prace uzyska³y wyró¿nienie w Ogólnopolskim Seminarium 

Astronomicznym w Grudzi¹dzu i w Ogólnopolskim Konkursie Uczniowskich 

Prac Naukowych z Fizyki w Instytucie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie 

(2001 r.).

W bie¿¹cym roku szkolnym uczniowie brali udzia³ w Projekcie 

edukacyjnym pt. “Promieniotwórczy œwiat”, którego organizatorem by³ 

Uniwersytet im. Miko³aja Kopernika w Toruniu.

 Sukcesy odnosz¹ uczniowie w olimpiadach  zawodowych z zakresu:

-  wiedzy o ¿ywnoœci (w bie¿¹cym roku szkolnym uczennica technikum  

technologii ¿ywnoœci Barbara WoŸniak zakwalifikowa³a siê do etapu 

centralnego),

-  wiedzy o zdrowiu (uczeñ Pawe³ Kotulak uzyska³  I miejsce na szczeblu 

okrêgowym),

-  w konkursach wojewódzkich na najlepszego ucznia w zawodzie: krawiec, 

kucharz, cukiernik, fryzjer,

-  wyró¿nienia w konkursie “Ig³¹ malowane” (Gorzów Wlkp.),

- Miêdzywojewódzki Konkurs o tytu³ “Plastyka Projektantów Odzie¿y” - 

pierwsze trzy miejsca uzyska³y uczennice naszej szko³y,
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- uczennica Katarzyna Zo³a w kategorii “Najlepszy Uczeñ w Zawodzie 

Krawiec” zakwalifikowa³a siê i bra³a udzia³ w konkursie “Euroregion 

Karpaty”, który odbywa³ siê na S³owacji.

Wyró¿nienia uzyskali uczniowie w konkursach:

- Ogólnopolski Konkurs “Drogi do Niepodleg³oœci w XX w.” - eliminacje 

wojewódzkie,

-  “Katyñ - Golgota wschodu” - eliminacje wojewódzkie,

-  Ogólnopolski Konkurs o Kardynale Wyszyñskim “Na granicy tysi¹cleci”,

-  Konkurs Powiatowy “Moja miejscowoœæ”,

-  Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej “Autobus Europejski” - V miejsce         

w finale powiatowym,

-  Konkurs “W labiryncie banków”,

-  Turniej Wiedzy Po¿arniczej,

-  XLI Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - eliminacje rejonowe,

-  XLII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski “Poezja Œpiewana”,

-  IV Konkurs Recytatorski - Literacka Nagroda Nobla,

-  Turniej Sztuki Recytatorskiej “Poszukiwania” - wyró¿nienie w eliminacjach 

miedzypowiatowych,

-  Konkurs Plastyczny “Œwiêty Franciszek - Patron Ekologów” - II miejsce          

i 2 wyró¿nienia,

-  V Festiwal Piosenki Religijnej Jas³o 2000 - II miejsce w kategorii solistów 

starszych,

-  II Ogólnopolska Olimpiada o AISD - I miejsce na szczeblu powiatowym,

- Ogólnopolski M³odzie¿owy Turniej Motoryzacyjny - II i III miejsce               

w eliminacjach powiatowych,

-  Program “STOP dla papierosa i alkoholu w naszej szkole” - II i III miejsce            

w eliminacjach rejonowych,

-  XI Turniej Wiedzy o Jaœle - VI miejsce.

Znacz¹ce wyniki osi¹ga szko³a w sporcie.

W latach 80-tych i 90-tych znaczne sukcesy odnosi³a m³odzie¿ klas 

specjalnych w dyscyplinach: tenis sto³owy oraz biegi prze³ajowe. Uczniowie 

uzyskuj¹c I i II miejsca w województwie wielokrotnie dochodzili do olimpiady 

centralnej. W 1987 roku uczennica klasy specjalnej w Olimpiadzie 

Ogólnopolskiej - w biegach prze³ajowych im. Kusociñskiego uplasowa³a siê na 

VI miejscu.

W dalszym ci¹gu uczniowie pod kierunkiem nauczycieli wychowania 
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g³ównie lekkoatletycznych, np. halowych turniejach pi³ki no¿nej i rêcznej, 

turniejach siatkówki, koszykówki itp. np.:

-  Powiatowa Licealiada “Sztafetowe Biegi Prze³ajowe” - II miejsce,

-  Powiatowy Konkurs Polscy Pi³karzy na Mistrzostwach Œwiata i Igrzyskach 

Olimpijskich - I i II miejsce,

-  Turnieje siatkówki i koszykówki szkó³ ponadgimnazjalnych - II i III miejsce.

Za zajêcie za znacz¹ce wyniki w rywalizacji sportowej w roku szkolnym 

2001/2002 - Powiatowy Szkolny Zwi¹zek Sportowy przyzna³ nagrodê.

Szko³a w roku szkolnym 2003/2004

Szko³a mieœci siê przy ul. Staszica 30 B i zlokalizowana jest w pobli¿u 

dworca PKS i PKP. Nauka odbywa siê w dwóch budynkach. W bie¿¹cym roku 

szkolnym na zajêcia uczêszcza 704 uczniów, ucz¹cych siê w 27 oddzia³ach.

Zespól Szkó³ Nr 2 w Jaœle prowadzi nastêpuj¹ce typy szkó³:

-  Technikum  (technologii odzie¿y i technologii ¿ywnoœci),

-  Liceum Profilowane (transportowo - spedycyjny i mechatroniczny),

-  Liceum Techniczne (rolniczo - spo¿ywcze),

- Technikum Zawodowe na podbudowie szko³y zasadniczej (mechaniczne              

i technologii ¿ywnoœci),

-  Zasadnicza Szko³a Zawodowa (elektromechanik pojazdów samochodowych, 

mechanik monter maszyn i urz¹dzeñ, fryzjer, cukiernik, krawiec, wielo-

zawodowa),

- Zasadnicza Szko³a Zawodowa Specjalna (kucharz ma³ej gastronomii, piekarz, 

cukiernik).

W budynkach szko³y znajduje siê 21 sal lekcyjnych wyposa¿onych              

w potrzebne pomoce naukowe, w tym pracownie: cukiernicza, gastronomiczna, 

elektrotechniki, komputerowa, sale: gimnastyczna, rehabilitacji, audiowizualna 

oraz biblioteka z czytelni¹.

Zajêcia dydaktyczne realizuje 38 pe³nozatrudnionych nauczycieli,            

4 nauczycieli w niepe³nym wymiarze zajêæ i 4 nauczycieli zawodu. Dobra 

atmosfera szko³y, przyjazna uczniom, wp³ywa na bardzo dobr¹ wspó³pracê           

z rodzicami. Szko³a cieszy siê w œrodowisku dobr¹ opini¹.

Prac¹ szko³y kieruje dyrektor Zbigniew Maziarka i dwóch wice-

dyrektorów Zbigniew Krê¿el i Zofia Ostrêga.
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Lista zatrudnionych nauczycieli w roku szkolnym 2003/2004

Anna Babiarz Agnieszka Maziarka

Wojciech Babiarz Wiktor Mroczka

Andrzej Bosak Magdalena Myœliwiec

Jan Cichoñ Agnieszka Ocha³a

Justyna Cyran Urszula Ocha³a

Aneta Czarnecka Celina P³oskonka

Zofia Czarny Agnieszka Rac³awska

Krystyna Czupa Antoni R¹czka

Agnieszka Dranka Ewa R¹czka

Janina Dziedzic Magdalena Rogowska

Lidia Gicala Emilia Ropczyñska

Barbara G³owa Renata Skórka

Anna G³owacka Renata S³owik

Barbara Gustab-Koz³owska Marzena Soko³owska

Sylwia GwoŸdziañska Teresa Szczud³o

Robert Ja³owy Wies³aw Szwajcowski

Ma³gorzata Janiga El¿bieta WoŸniak

Monika Kamiñska Krzysztof WoŸniacki

Halina Kêdzior Ewa Zawiliñska

Jan Kurcz Jan Zo³a

Ryszard Madej Romana ̄ ó³tek

o. Mieczys³aw Maliszewski

Opracowa³y: Barbara Gustab - Koz³owska

Zofia Ostrêga 

Ewa R¹czka
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W JAŒLE
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Z kart historii

ok 1944 dla Jas³a okaza³ siê tragiczny. Okupant hitlerowski we wrzeœniu Rwysiedli³ jego mieszkañców, a nastêpnie przyst¹pi³ do planowego 

niszczenia miasta. Domy i obiekty u¿ytecznoœci publicznej zniknê³y                  

z powierzchni ziemi. Jas³o przesta³o istnieæ. W styczniu 1945 roku ruszy³ na 

zachód niemiecko - rosyjski front dzia³añ wojennych. Niemcy zostali wyparci            

z miasta. Do ruin zaczêli wracaæ wysiedleni wczeœniej mieszkañcy. Chocia¿ 

widok miasta by³ przera¿aj¹cy, nie za³amali siê. Przyst¹pili do odbudowy 

swoich domów, zak³adów pracy. Wykazali siê wielkim zaanga¿owaniem                

w odbudowie Jas³a. 

Nast¹pi³a odbudowa i rozbudowa Zak³adów Chemicznych “Gamrat”, 

Rafinerii Nafty Jas³o. Mo¿na wiêc zauwa¿yæ, ¿e Jas³o sta³o siê prê¿nym 

oœrodkiem przemys³u chemicznego na Podkarpaciu.

Zaistnia³a potrzeba kszta³cenia kadr dla tych odbudowuj¹cych i ci¹gle 

rozbudowuj¹cych siê zak³adów chemicznych Jas³a. St¹d zrodzi³a siê myœl 

utworzenia w naszym mieœcie szko³y zawodowej przygotowuj¹cej 

pracowników dla rozwijaj¹cego siê przemys³u bran¿y chemicznej.

Inicjatywa zyska³a aprobatê miejscowych zak³adów pracy, co pozwoli³o 

w³adzom powiatu jasielskiego rozpocz¹æ starania o otwarcie tego typu 

placówki szkolnej. Wniosek w tej sprawie poparty przez w³adze wojewódzkie 

przes³ano do Ministerstwa Oœwiaty w Warszawie. Niebawem zosta³a podjêta 

decyzja odnoœnie utworzenia szko³y. Minister oœwiaty wyda³ zarz¹dzenie            

nr SZ2 - 11/192/62 otwieraj¹ce z dniem 1 wrzeœnia 1962 roku Technikum 

Chemiczne w Jaœle o specjalnoœci: technologia przemys³u chemicznego. 

Tak zaczê³a siê historia szko³y, jako jednej z niewielu tego typu                 

w województwie rzeszowskim. Równoczeœnie pojawi³y siê trudne problemy 

dla szko³y i dla Jas³a - szko³a nie mia³a w³asnych obiektów, tj. budynku 

szkolnego, warsztatów, laboratorium, internatu. Ma³o by³o szkó³ zawodowych 

o takim starcie.

Zajêcia rozpoczê³y siê w budynku Liceum Ogólnokszta³c¹cego, 

natomiast przedmiot warsztaty mechaniczne realizowano w Warsztatach  

Zasadniczej Szko³y Zawodowej w Jaœle.

We wrzeœniu 1962 roku szko³a zaczê³a funkcjonowaæ. Odby³ siê nabór do 

klas pierwszych - 2 oddzia³ów Technikum Chemicznego. Podania do szko³y 

z³o¿y³o 155 uczniów absolwentów szkó³ podstawowych z po³udniowych 
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powiatów województwa rzeszowskiego: jasielskiego, kroœnieñskiego, strzy-

¿owskiego, gorlickiego, brzozowskiego, rzeszowskiego i Ustrzyk Dolnych. 

Na podstawie przeprowadzonego egzaminu wstêpnego z jêzyka 

polskiego, matematyki i chemii przyjêto 85 uczniów w tym 20 % dziewcz¹t.     

W ci¹gu roku przyjêto jeszcze 5 uczniów. Realizacja programu nauczania 

przebiega³a zgodnie z instrukcjami. Uczniowie korzystali ze œwietlicy, 

biblioteki Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Jaœle, jak równie¿ byli cz³onkami 

zespo³ów, kó³ zainteresowañ dzia³aj¹cych w Liceum. Korzystali tak¿e               

z internatu LO.

Zarz¹dzenie Ministra Oœwiaty otwieraj¹ce z dniem 
1 wrzeœnia 1962 roku Technikum Chemiczne w Jaœle

Pocz¹tkowo nauka obu klas odbywa³a siê po po³udniu, od listopada 1962 

roku m³odzie¿ doje¿d¿aj¹ca uczy³a siê przed po³udniem. W nastêpnych latach 

wzrasta³a liczba oddzia³ów i ucz¹cej siê m³odzie¿y. Potrzeba ci¹g³ego 

podnoszenia kwalifikacji zrodzi³a projekt zorganizowania Technikum dla 

Pracuj¹cych.
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W tej to sprawie odby³a siê narada dyrekcji szko³y z przedstawicielami 

zak³adów chemicznych Jas³a. Efektem narady by³o otwarcie w roku szkolnym 

1963/1964 zgodnie z decyzj¹ KOS w Rzeszowie Technikum Chemicznego dla 

Pracuj¹cych o kierunku “technologia przemys³u chemicznego” - jednego 

oddzia³u w iloœci 40 s³uchaczy, rekrutuj¹cych siê spoœród absolwentów 

zasadniczych szkó³ zawodowych. Nauka w tej szkole trwa³a 3 lata.

Powo³ane do ¿ycia Technikum Chemiczne w Jaœle nie mia³o nauczycieli 

etatowych. Kadra rekrutowa³a siê z nauczycieli LO w Jaœle i pracowników 

miejscowych zak³adów pracy. Obowi¹zki dyrektora szko³y pe³ni³ Jan Lisowski 

- dyrektor LO w Jaœle.

W nastêpstwie zarz¹dzeñ powizytacyjnych z marca 1963 roku 

opracowano propozycje uruchomienia i wyposa¿enia laboratorium, które 

przes³ano do Kuratorium Okrêgu Szkolnego (KOS) w Rzeszowie w celu 

zabezpieczenia œrodków na realizacje inwestycji. Sprawê te szczegó³owo 

omówiono na konferencji Rady Pedagogicznej w dniu 4 marca 1964 roku.

Na laboratorium Miejska Rada Narodowa przeznaczy³a barak 

poniemiecki, znajduj¹cy siê przy ulicy Bednarskiej 1. Œrodki na przystosowanie 

laboratorium zosta³y zapewnione czêœciowo z bud¿etu szko³y i po czêœci ze 

sk³adek rodziców uczniów technikum. Pocz¹tkiem lutego 1965 roku 

zaadaptowane laboratorium oddano do u¿ytku szkolnego.

Zmiany w kadrze nast¹pi³y w roku szkolnym 1963/1964. Pierwszymi 

pe³nozatrudnionymi nauczycielami Technikum byli Stanis³aw Œwiêtoñ -  

ucz¹cy fizyki w klasach pierwszych i drugich oraz Stanis³aw Witowski 

prowadz¹cy rysunek techniczny. W roku szkolnym 1964/1965 szko³a zatrudni³a 

na pe³ny etat  Janinê Œwistak, dotychczasow¹ nauczycielkê LO w Jaœle, która 

objê³a równoczeœnie stanowisko kierownika laboratorium oraz Józefa 

Porêbskiego nauczyciela chemii i Boles³awa Bigosa nauczyciela matematyki.

Dnia 21 marca 1965 roku zmar³ w Szpitalu Wojewódzkim w Rzeszowie 

dyrektor szko³y Jan Lisowski. KOS w Rzeszowie powierzy³o obowi¹zki 

dyrektora do dnia 31 sierpnia 1965 roku z-cy dyrektora LO Janowi Hamadzie.

Pocz¹wszy od roku szkolnego 1965/1966 zaczyna siê w dziejach szko³y 

nowy rozdzia³. Organizacj¹ tego roku szkolnego zaj¹³ siê powo³any przez KOS 

w Rzeszowie nowy dyrektor szko³y Ludwik Mac. 

Zatrudnionych zosta³o dalszych czterech nowych nauczycieli etatowych. 

W roku 1965 zosta³ zorganizowany w³asny zespó³ muzyczno - wokalny “Etan” 

prowadzony przez Stanis³awa Terwicza. Zespó³ ten bra³ udzia³ w licznych 

imprezach szkolnych oraz eliminacjach wojewódzkich w Rzeszowie. Z rokiem 



165

szkolnym 1965/1968 szkole przyby³o nowe kó³ko fotograficzne, które 

prowadzi³ Stanis³aw Witowski, zaœ opiekê nad kó³kiem chemicznym przejê³a  

Helena Duda. Samodzielne Szkolne Ko³o Sportowe zaczê³o pracowaæ w roku 

szkolnym 1963/1964 pod opiek¹ Stanis³awa Œwiêtonia, a póŸniej Józefa 

Porêbskiego.

Dzia³alnoœæ szko³y wspiera³ utworzony Komitet Rodzicielski, którego 

pierwszym przewodnicz¹cym zosta³ Henryk Baniak.

Nadszed³ wreszcie pierwszy egzamin dojrza³oœci. Przyst¹pi³o do niego  

34 s³uchaczy klasy III dla Pracuj¹cych. W czerwcu 1966 roku 30 osób 

otrzyma³o dyplomy ukoñczenia szko³y, pozostali we wrzeœniu tego roku. W rok 

póŸniej odby³a siê pierwsza matura klas pi¹tych - m³odzie¿owych Technikum 

Chemicznego. 65 uczniów zasiad³o do pisemnego egzaminu dojrza³oœci                 

z jêzyka polskiego i matematyki, a nastêpnie do egzaminu ustnego. 3-go 

czerwca 1967 roku w Dniu Chemika nast¹pi³o uroczyste rozdanie œwiadectw 

dojrza³oœci. 

Dalszy rozwój szko³y zwi¹zany by³ z baz¹ lokalow¹, a warunki w jakich 

uczy³a siê m³odzie¿ technikum nie zmienia³y siê. St¹d dyrektor szko³y Ludwik 

Mac rozpocz¹³ starania w celu ich poprawy, zyskuj¹c poparcie w³adz 

powiatowych i miejskich oraz miejscowych zak³adów przemys³owych.

W³aœnie 19 paŸdziernika 1965 roku odby³o siê spotkanie dyrektora szko³y 

z przedstawicielami wy¿ej wspomnianych w³adz oraz zak³adów pracy                   

w sprawie budowy nowych obiektów szkolnych dla Technikum Chemicznego. 

Z myœl¹ o budowie szko³y zorganizowany zosta³ kilkunastoosobowy Spo³eczny 

Komitet Budowy Technikum Chemicznego w Jaœle.

Spo³eczny Komitet Budowy Szko³y podj¹³ szerok¹ akcje pozyskiwania 

œrodków finansowych. Rodzice uczniów technikum przekazywali dobrowolne 

wp³aty pieniê¿ne. Równie¿ grono pedagogiczne i pracownicy szko³y 

zadeklarowali na rzecz budowy nowych obiektów szkolnych 0,5% swoich 

poborów. Do akcji w³¹czy³y siê jasielskie zak³ady pracy i instytucje. Powoli 

zaczê³y wp³ywaæ œrodki pieniê¿ne na konto Spo³ecznego Komitetu.

Te pocz¹tkowe kroki umo¿liwi³y dalsze starania i dzia³ania w tym 

zakresie. 3 stycznia 1969 roku na kolejnym ju¿ posiedzeniu Spo³ecznego 

Komitetu dyrektor szko³y i przewodnicz¹cy tego¿ Komitetu wyst¹pili z now¹ 

inicjatyw¹ - wys³ania wniosków do jasielskich zak³adów pracy o przyznanie 

wiêkszych dotacji, które pozwoli³yby na rozpoczêcie budowy. Podobne 

wnioski mia³y byæ skierowane do Powiatowej Rady Narodowej, a tak¿e 

Miejskiej Rady Narodowej w Jaœle.
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16 wrzeœnia 1970 roku Spo³eczny Komitet wysy³a pismo do Kuratorium 

Okrêgu Szkolnego w Rzeszowie dotycz¹ce budowy. W odpowiedzi na pismo 

KOS w Rzeszowie stwierdzi³o, ¿e w wypadku partycypowania przez Zak³ady 

Chemiczne “Gamrat” w Jaœle w budowie szko³y w kwocie 10 mln z³, KOS 

zobowi¹zuje siê zakoñczyæ inwestycjê ze œrodków w³asnych po roku 1975, 

uwzglêdniaj¹c tak¿e budowê laboratorium.

Wreszcie d³ugotrwa³e starania da³y rezultaty. Zjednoczenie Przemys³u 

Tworzyw Sztucznych “Erg” w Gliwicach pismem do dyrektora Zak³adów 

Chemicznych “Gamrat” w Jaœle  Stanis³awa Makowskiego z dnia 4 listopada 

1970 roku wyrazi³o zgodê na zadeklarowanie przez zak³ady kwoty 5 mln z³          

z przeznaczeniem na budowê szko³y. 

Dyrekcja szko³y koncentrowa³a siê nie tylko na budowie nowych 

obiektów. Bie¿¹c¹ trosk¹ by³a sprawa laboratorium mieszcz¹cego siê do tej 

pory w baraku. Na skutek procesu dekapitalizacji stan jego budzi³ powa¿ne 

zastrze¿enia, dlatego w maju 1970 roku zapad³a decyzja o zakazie u¿ytkowania 

tego obiektu do celów æwiczeniowych w prowadzonych zajêciach 

laboratoryjnych. W 1971 roku oddano do u¿ytku nowe obiekty dla Zasadniczej 

Szko³y Zawodowej w Jaœle. Jeszcze przed ich oddaniem dyrektor szko³y 

Ludwik Mac poczyni³ usilne starania o przejêcie niektórych budynków 

u¿ytkowanych do tej pory przez ZSZ.

Miejska Rada Narodowa w Jaœle maj¹c na uwadze bardzo trudne warunki 

lokalowe szko³y przydzieli³a dla Technikum Chemicznego pomieszczenia po 

warsztatach mechanicznych ZSZ przy ul. 3 Maja l oraz budynek parterowy 

znajduj¹cy siê w niedalekim s¹siedztwie stacji kolejowej obok ulicy Staszica. 

Latem 1971 roku przeprowadzono gruntowny remont obiektu stoj¹cego 

naprzeciwko poczty. Przygotowano w nim 5 klas lekcyjnych. W drugim 

budynku tzw. “pawilonie” istnia³y 4 izby lekcyjne. Nast¹pi³a generalna 

przeprowadzka z budynku LO, a równoczeœnie dla m³odzie¿y i nauczycieli 

rozpocz¹³ siê okres “wêdrówek ludów”. Na przejœcie z jednego obiektu do 

drugiego pozostawa³o zwykle 10 minut. Najtrudniej by³o jesieni¹ i zim¹. 

Stopniowo i do tego wszyscy przyzwyczaili siê maj¹c nadzieje, ¿e te spacery 

kiedyœ skoñcz¹ siê.

Rozwój i osi¹gniêcia szko³y by³y mo¿liwe dziêki ¿yczliwoœci 

miejscowych zak³adów pracy, zw³aszcza Zak³adów Chemicznych “Gamrat”              

w Jaœle i Rafinerii Nafty w Jaœle. Od nich dyrekcja szko³y oczekiwa³a pomocy. 

Konkretnie chodzi³o o œrodki na budowê nowych obiektów szkolnych. Czêœæ       

z nich uzyskano, o dalsze czyniono kolejne starania. 16 lutego 1971 roku zosta³o 
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wys³ane pismo do dyrekcji Zjednoczenia Przemys³u Rafineryjnego w Krakowie 

z proœb¹ o partycypowanie, w miarê swoich mo¿liwoœci, w budowie budynków 

szkó³ chemicznych w Jaœle.

Pismo nie pozosta³o bez echa gdy¿ ZPRN w Krakowie zleci³o Rafinerii 

Nafty w Jaœle zaplanowaæ w jej bud¿ecie na rok 1973 kwotê 6 mln z³,                 

z przeznaczenie na budowê wspomnianych wy¿ej obiektów szkolnych. 

Uzyskanie 11 mln z³ pozwoli³o Spo³ecznemu Komitetowi kontynuowaæ 

rozpoczête dzie³o. 

Realizacjê inwestycji przewidziano na lata 1973 - 1976. Przygotowaniem 

dokumentacji zajê³o siê Rzeszowskie Biuro Projektów. Pewne uwagi zwi¹zane 

z przygotowaniem dokumentacji opracowa³a szko³a, gdy¿ laboratorium nie 

by³o typowym obiektem szkolnym. Dodaæ nale¿y, ¿e dokumentacjê na halê 

technologiczn¹ szko³a odkupi³a od warszawskiego Technikum Chemicznego   

nr 3. Przygotowana dokumentacja najpierw na budynek szkolny pozwoli³a 

rozpocz¹æ budowê szko³y. G³ównym wykonawc¹ zosta³o Jasielskie 

Przedsiêbiorstwo Budowlane. Budowlani wkroczyli na wyznaczony i wyw³a-

szczony teren we wrzeœniu 1973 roku. Betonowanie ³awy fundamentowej pod 

budynek szkolny rozpoczê³o siê w paŸdzierniku 1973 roku. Stopniowo ros³y 

mury budynku szkolnego, a w dalszej kolejnoœci warsztatów i laboratorium                

z hal¹ technologiczn¹.  

Budowa Technikum Chemicznego w Jaœle 1974 rok.
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Widoczny postêp prac na budowie pozwala³ myœleæ perspektywicznie. 

St¹d dyrektor szko³y Ludwik Mac wyst¹pi³ z wnioskiem w sprawie otwarcia 

Liceum Zawodowego o specjalnoœci operator procesów w przemyœle che-

micznym. W odpowiedzi na to KOS w Rzeszowie  zarz¹dzeniem z dnia 25 maja 

1974 roku nr KOS 11-021/18/74 zadecydowa³o o otwarciu Liceum Zawo-

dowego w Jaœle z dniem l wrzeœnia 1974 roku. Ze wzglêdu na warunki lokalowe 

nabór  odby³  siê  tylko  do  jednego  oddzia³u  wymienionego  liceum.

Dyrekcja szko³y, grono pedagogiczne i m³odzie¿ zabiegaj¹ o nadanie 

imienia szkole. KOS w Rzeszowie 6 marca 1975 roku  nada³o Technikum 

Chemicznemu i Liceum Zawodowemu w Jaœle imiê Profesora Stanis³awa 

Paw³owskiego wybitnego uczonego, geografa, wywodz¹cego siê z Ziemi 

Jasielskiej. 

Profesor Stanis³aw Paw³owski 
Patron Szko³y

Dziêki zaanga¿owaniu wielu osób uczniowie Technikum Chemicznego            

i Liceum Zawodowego w Jaœle rozpoczêli l wrzeœnia 1975 roku naukê w nowym 

obiekcie. 

11 paŸdziernika 1975 roku w szkole odby³a siê niecodzienna uroczystoœæ. 

Za wybitne osi¹gniêcia w dzia³alnoœci dydaktyczno - wychowawczej KOS                

w Kroœnie nada³o szkole prawo posiadania sztandaru, ufundowanego w du¿ej 

czêœci przez m³odzie¿. Mo¿na przyj¹æ, ¿e by³o to oficjalne otwarcie budynku 

szkolnego.

 Zwiêkszenie iloœci oddzia³ów sta³o siê mo¿liwe dziêki perspektywie 

uruchomienia w³asnych warsztatów szkolnych.
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Tokarka wykonana przez uczniów w ramach praktyki na warsztatach szkolnych

24 sierpnia 1976 roku nast¹pi³ komisyjny odbiór budynku warsztatów. 

Pozwoli³o to na zorganizowanie I oddzia³u ZSZ o kierunku aparatury procesów 

chemicznych. W warsztatach zosta³o zorganizowanych 80 stanowisk robo-

czych. W dalszej kolejnoœci podjêto zamiar uruchomienia w warsztatach ca³ej 

linii technologicznej do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych. 

Zaplanowano zakup do tego celu niezbêdnych maszyn oraz rozpoczêcie starañ   

o przydzia³ szkole od wrzeœnia 1977 roku 20 etatów, by warsztaty mog³y siê staæ 

gospodarstwem samodzielnym. 

17 grudnia 1976 roku dokonano komisyjnego odbioru laboratorium. 

Przed szko³¹ stanê³o kolejne zadanie - przetransportowania pomocy 

naukowych, sprzêtu z pomieszczeñ nad kinem “Syrena” do nowego obiektu. 

Nast¹pi³ okres monta¿u urz¹dzeñ. Zajêcia trwa³y tylko w 2 - 3 salach ze wzglêdu 

na montowanie wyposa¿enia niezbêdnego do prowadzenia æwiczeñ. Nad 

ca³oœci¹ prac czuwa³a kierownik laboratorium Janina Œwistak. 

Pe³ne uruchomienie laboratorium nast¹pi³o w roku szkolnym 1977/1978. 

Koszty budowy ca³ego kompleksu budynków szkolnych zamknê³y siê sum¹ 

oko³o 50 mln z³. W pokryciu tych kosztów znacz¹cy udzia³ maj¹ dwa miejscowe 

zak³ady pracy: ZTS “Gamrat-Erg” w Jaœle i Podkarpackie Zak³ady Rafineryjne. 

Te ostatnie przekaza³y ponadto l mln z³ na wyposa¿enie szko³y. Szczególna 
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¿yczliwoœæ dyrekcji zak³adów pracy i zrozumienie potrzeb szko³y godne s¹ 

najwy¿szego podkreœlenia i uznania.

Uczniowie podczas zajêæ w laboratorium

Warunki lokalowe pozwoli³y na powo³anie zbiorczego zak³adu 

szkolnego. Zarz¹dzeniem Kuratora Oœwiaty i Wychowania w Kroœnie Józefa 

Tofilskiego z 25 paŸdziernika 1976 roku. utworzony zosta³ z dniem l listopada 

1976 roku Zespó³ Szkó³ Chemicznych im. Stanis³awa Paw³owskiego w Jaœle     

w sk³ad którego wesz³y: Technikum Chemiczne, Liceum Zawodowe, Zasadni-

cza Szko³a Zawodowa. Wszystkie typy szkó³ funkcjonowa³y na podbudowie    

8 - klasowej szko³y podstawowej. W powo³anym zespole istnia³o 15 oddzia³ów 

o ³¹cznej liczbie 540 uczniów.

Ze wzglêdu na zwiêkszon¹ liczbê oddzia³ów, pracowników szko³y                  

i potrzeby œcis³ego nadzoru nad dzia³alnoœci¹ placówki 15 listopada 1976 roku 

KOiW w Kroœnie powo³a³o dwóch zastêpców dyrektora szko³y, a to: Romana 

Bucha³ê i Juliusza Jankisza.
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Otwar³a siê równie¿ perspektywa nawi¹zania wspó³pracy miasta Jas³a         

z Politechnika Rzeszowsk¹. W tej sprawie delegacja w³adz miasta oraz dyrektor 

Ludwik Mac spotka³a siê w maju 1976 roku i lutym 1977 z przedstawicielami  

w³adz uczelni w budynku Politechniki Rzeszowskiej. Przedmiotem rozmów    

m.in. by³a sprawa utworzenia punktu konsultacyjnego Politechniki 

Rzeszowskiej w pomieszczeniach Zespo³u Szkó³ Chemicznych w Jaœle. 

Zgodnie z podpisan¹ umow¹ miêdzy Urzêdem Wojewódzkim w Kroœnie           

a Politechnik¹ Rzeszowsk¹ punkt konsultacyjny zosta³ uruchomiony. 

Egzaminy wstêpne na studia zaoczne Wydzia³u Chemii (kierunki: sterowanie 

procesami chemicznymi, chemia organiczna) odby³y siê latem 1977 roku.            

W gronie studentów znalaz³o siê wielu absolwentów Technikum Chemicznego 

w Jaœle.

Praca szko³y w nowych warunkach lokalowych - szko³a w œrodowisku

l wrzeœnia 1977 roku w  Jaœle odby³a siê wojewódzka inauguracja roku 

szkolnego 1977/1978 z udzia³em przedstawicieli w³adz polityczno - admini-

stracyjnych i oœwiatowych województwa kroœnieñskiego, miasta Jas³a, 

jasielskich zak³adów pracy oraz dyrektorów i grup uczniów miejscowych szkó³. 

Inauguracja po³¹czona by³a z otwarciem laboratorium chemicznego. 

W roku szkolnym 1977/1978 zosta³y zapocz¹tkowane nowe kierunki 

kszta³cenia - przyby³ kierunek: przetwórstwo owoców i warzyw, Liceum 

Zawodowemu: mechanik automatyki przemys³owej i urz¹dzeñ precyzyjnych - 

ciesz¹cy siê do tej pory du¿ym powodzeniem wœród ch³opców koñcz¹cych 

szko³ê podstawow¹. Równoczeœnie uruchomiono Policealne Studium 

Zawodowe o kierunku chemiczna ochrona roœlin. Studium funkcjonowa³o do 

roku 1981. W 1978 roku uruchomiono kierunek mechanik przetwórstwa 

tworzyw sztucznych, zaœ od 1982 roku  doszed³ kierunek kucharz i kelner.

Inicjator batalii o nowe obiekty dyrektor Ludwik Mac odszed³ na 

emeryturê. 4 wrzeœnia 1978 roku odby³a siê uroczystoœæ po¿egnania. By³y 

kwiaty, szczere s³owa uznania i podziêkowania za twórczy wysi³ek na rzecz 

szko³y. Bardzo ciep³o i serdecznie po¿egna³ zas³u¿onego pedagoga (dodaæ 

nale¿y, ¿e dyrektor Ludwik Mac za swoj¹ d³ugoletni¹ pracê zosta³ odznaczony 

14 paŸdziernika 1977 roku Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski) 

obecny na spotkaniu kurator Oœwiaty i Wychowania w Kroœnie Józef Tofilski. 

Dyrektor Ludwik Mac jeszcze przez kilka lat nie zrywa³ kontaktu ze szko³¹, 

pracowa³ na pó³ etatu, s³u¿¹c rad¹ i doœwiadczeniem m³odszym kolegom.
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Nowym dyrektorem szko³y zosta³ Roman Bucha³a, zaœ zastêpc¹ Stefan 

Krowiak. W takim sk³adzie dyrekcja nie pracowa³a zbyt d³ugo. Oto w styczniu 

1982 roku  z-cê dyrektora Juliusza Jankisza powo³ano na stanowisko dyrektora 

Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Jaœle. Przez okres pó³ roku szkolnego funkcjê 

zastêpcy dyrektora pe³ni³ Zbigniew Maziarka - mianowany dyrektorem ZSZ 

nr 2 w Jaœle. Nowym zastêpc¹ zosta³ Leon Frodyma. Po odejœciu Stefana 

Krowiaka w 1985 roku wicedyrektorem mianowano Annê Graczyk.

Szko³a goœci³a w swoich murach wiele delegacji zagranicznych. W 1978 

roku delegacjê z Drohobycza, dwukrotnie w 1978 i 1985 roku ze Lwowa.             

18 paŸdziernika 1980 roku przebywa³ w szkole minister oœwiaty S³owacji              

J. Buš. Równie¿ 12 listopada 1983 roku szko³a podejmowa³a delegacjê ze 

S³owacji. Laboratorium chemiczne zwiedzili przebywaj¹cy z wizyt¹ w Jaœle 

nauczyciele z Danii.

Wreszcie przysz³a pora na odnowienie kontaktów pomiêdzy Jas³em             

a Spisk¹ Now¹ Wsi¹ ze S³owacji. Delegacja tego s³owackiego miasta 

przebywaj¹c w Jaœle 11 paŸdziernika 1984 roku i 25 kwietnia 1985 roku 

podejmowana by³a równie¿ przez szko³ê. Kierownictwo szko³y nawi¹za³o 

kontakty ze szko³¹ przemys³ow¹ ze Spiskiej Nowej Wsi. Po wzajemnych 

wizytach grup nauczycieli w 1985 roku dosz³o do parafowania umowy                    

o wspó³pracy pomiêdzy szko³ami zaprzyjaŸnionych miast. Delegacjê 

przyjmowano bardzo goœcinnie. Z podobn¹ goœcinnoœci¹ spotka³a siê grupa 

nauczycieli spiskiej szko³y przebywaj¹c 8 marca 1986 roku w Zespole Szkó³ 

Chemicznych. 

Szko³a w piêtnastoleciu 1987 - 2002

W paŸdzierniku 1987 roku odby³y siê uroczystoœci z okazji 25 - lecia 

szko³y po³¹czone ze zjazdem absolwentów. Pocz¹wszy od 1987 roku w ¿yciu 

szko³y i jej dzia³alnoœci dydaktyczno - wychowawczej zachodzi³y dalsze istotne 

zmiany. Ze wzglêdu na potrzebê i chêæ dalszego kszta³cenia siê m³odzie¿y 

koñcz¹cej zasadnicz¹ szko³ê zawodow¹ w zawodzie: laborant chemiczny, od 

roku 1993/1994 zosta³o utworzone Technikum Chemiczne o specjalnoœci: 

technik technologii chemicznej na podbudowie ZSZ o 3-letnim cyklu 

kszta³cenia. W kolejnych latach oferta kszta³cenia w tym typie szko³y zosta³a 

rozszerzona o technikum zawodowe - technik technologii ¿ywienia i skierowa-

na do absolwentów koñcz¹cych ZSZ w zawodzie: kucharz i innych zawodach 

pokrewnych.
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Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi trendami rozwoju szkolnictwa ponad-

podstawowego zmierzaj¹cymi w kierunku kszta³cenia ogólnego, dziêki 

du¿emu zaanga¿owaniu dyrektora szko³y Leona Frodymy z dniem 1 wrzeœnia 

1998 roku utworzono III Liceum Ogólnokszta³c¹ce z siedzib¹ w budynku 

Zespo³u Szkó³ Chemicznych w Jaœle ul. Szkolna 23 - decyzja na podstawie 

pisma nr KO.III.021/32/98 z dnia 25 sierpnia 1998 roku.

Z dniem 1 wrzeœnia 2000 roku nast¹pi³ kolejny krok w kierunku 

rozszerzenia oferty edukacyjnej Szko³y, a mianowicie: Uchwa³¹ nr XX/ 

118/2000 Rady Powiatu Jasielskiego z dnia 31 maja 2000 roku wydano Akt 

Za³o¿ycielski Policealnego Studium Zawodowego w Zespole Szkó³ Chemi-

cznych w Jaœle.

Dziêki tak bogatej ofercie edukacyjnej w latach 1990 - 2000 ka¿dego roku 

uczêszcza³o do szko³y od 1200 do 1400 uczniów (oddzia³y technikum, liceum 

zawodowego, liceum ogólnokszta³c¹cego, zasadniczej szko³y zawodowej),       

z czego corocznie œrednio 200 absolwentów uzyskiwa³o dyplom egzaminu 

dojrza³oœci 

Uczniowie w czasie  egzaminu dojrza³oœci

W latach 1987 - 2002 zachodzi³y istotne zmiany na stanowisku dyrektora 

szko³y. Do roku 1990 funkcjê tê pe³ni³ Roman Bucha³a, od wrzeœnia 1990 roku 

do grudnia 1995 roku - Józef Porêbski, nastêpnie od stycznia 1996 roku do 
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grudnia 1999 roku - Leon Frodyma, a od stycznia 2000 roku funkcjê tê 

powierzono  Markowi Stêgowskiemu.

Od 1 wrzeœnia 2000 roku warsztaty szkolne ZSCh zosta³y zlikwidowane, 

a na ich bazie utworzono odrêbn¹ jednostkê - Centrum Kszta³cenia 

Praktycznego.

Szkolne sukcesy uczniów

Wa¿ne miejsce w dzia³alnoœci szko³y zajmuje praca pozalekcyjna                 

i pozaszkolna. W ci¹gu 40 lat istnienia szko³y uczniowie ZSCh odnieœli wiele 

sukcesów, oto niektóre z nich: 

Uczniowie szko³y brali udzia³ w Olimpiadzie Historycznej oraz Wiedzy 

Technicznej na szczeblu okrêgu. 26 maja 1981 roku odby³ siê w Kroœnie fina³ 

wojewódzki Olimpiady Wiedzy Spo³eczno - Prawnej pod has³em “Pokój - 

Bezpieczeñstwo - Wspó³praca”, w którym Andrzej Dubiel z II klasy 

Policealnego Studium zaj¹³ I miejsce i zakwalifikowa³ siê do eliminacji 

centralnych.

Uczeñ klasy V T Marek Idzik zosta³ laureatem eliminacji centralnych 

Turnieju M³odych Mistrzów Techniki w grupie prac dyplomowych 

u¿ytecznych i zosta³ przyjêty bez egzaminu wstêpnego na elektronikê                    

w Politechnice Wroc³awskiej - czerwiec 1982 rok. Konsultantem pracy by³  

Zbigniew Maziarka. Bez w¹tpienia najwiêkszy udzia³ w porównaniu do innych 

olimpiad, konkursów i turniejów zanotowano w Olimpiadzie Chemicznej. W tej 

oto olimpiadzie szko³a szczyci siê najwiêkszymi osi¹gniêciami. Wspomnieæ 

nale¿y, ¿e Wojciech Gurgacz za uzyskane wyniki w nauce, dwukrotny udzia³          

w zawodach centralnych Olimpiady Chemicznej zosta³ skierowany na studia 

zagraniczne do Rumunii. Laureatem Centralnej Olimpiady Chemicznej zosta³ 

w 1989 roku Jerzy Szul, a finalist¹ w roku 1992 Rafa³  Kania. Pracowali oni pod 

kierunkiem  Ireny Gicali, Jolanty £upkowskiej oraz  Janiny Szczepanik.

W Konkursie M³odych Mistrzów Techniki na szczeblu wojewódzkim  

(Krosno 1988) I miejsce w zakresie prac dydaktycznych otrzyma³y: Beata 

Kucza Va T, Krystyna Kania Va T i S³awomir Kasperkiewicz Vb T za pracê 

dyplomow¹ na temat: “Ruchomy komplet plansz do analizy jakoœciowej 

kationów”. Konsultantem pracy by³a Janina Œwistak. Oto kilka sukcesów                

z ostatnich lat:

W rejonowej olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu ¯ycia (1996/1997) 

Katarzyna Przyby³owska z kl. IV bTo uzyska³a I miejsce.



1996 - I miejsce zdoby³ £ukasz Leœniak z kl. IV Ts w Regionalnym 

konkursie Prac z Fizyki za teoretyczne opracowanie pt. “Tajemnice fizyki 

relatywistycznej”; wyró¿nienie - etap centralny konkursu w Warszawie; 

konsultant prac Zbigniew Reczek.

W XLIV Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim nagrodê g³ówn¹ 

otrzyma³a Magdalena Miœkowiec - kl. Ia LO (1999). Laureatem Konkursu 

Recytatorskiego “Literacka Nagroda Nobla” zosta³a Anna Barzyk, która w 1999 

roku uzyska³a I miejsce, natomiast w 2000 roku miejsce III. W eliminacjach 

rejonowych XLV Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Anna Barzyk     

z kl. IIa LO uzyska³a I miejsce (2000) i zakwalifikowa³a siê do wojewódzkich   

w Rzeszowie. Sukcesy m³odzie¿y sta³y siê mo¿liwe dziêki Ewie £¹ckiej, 

Jadwidze Matuszewskiej,  El¿biecie Szpak i Magdalenie Jucha. 

W konkursie “Podkarpackie znane i nieznane” zorganizowanym przez 

Urz¹d Marsza³kowski w Rzeszowie III miejsce na szczeblu wojewódzkim 

uzyska³ £ukasz Kotulak - kl. IIIa LO (2001).

Dobre miejsca uzyskali uczniowie równie¿ na szczeblu powiatu.                

W konkursie Wiedzy o Jaœle I miejsce uzyskali uczniowie klasy Ia LO: 

Agnieszka D¹browska, £ukasz Kotulak, Miros³aw Zio³a (1998/1999). 

Natomiast w Turnieju Wiedzy o Jaœle II miejsce uzyskali: Patryk Dziêglewicz - 

kl. III TO oraz £ukasz Kotulak i £ukasz Soczek - kl. IVa LO.

W Turnieju Wiedzy o Znanych Postaciach Zwi¹zanych z Jas³em 

reprezentacja ZSCH zajê³a II miejsce.

Sport w szkole

W dziejach szko³y istotn¹ rolê odgrywa sport. Lata 1962 - 1970 to pasmo 

sukcesów uczniów szko³y, szczególnie w lekkiej atletyce. Autorami tych 

sportowych wyczynów byli: Krzysztof Bajorek, Janusz Stadnicki, Adam 

Koszelnik, i Jerzy Sierakowski. Wymieniona czwórka zdoby³a w 1967 roku 

kilka z³otych medali w konkurencjach lekkoatletycznych na Wojewódzkiej 

Spartakiadzie M³odzie¿y w Rzeszowie. Nastêpnie reprezentowali okrêg na 

Centralnej Spartakiadzie M³odzie¿y w Lublinie. Warto równie¿ wspomnieæ       

o tym; ¿e i Janusz Stadnicki zaj¹³ VI miejsce na mistrzostwach Polski w biegach 

prze³ajowych, rozegranych w 1965 roku w Ostrzeszowie.

Na listach najlepszych wyników lekkoatletów województwa 

rzeszowskiego znalaz³ siê rekord okrêgu Adama Koszelnika w biegu 

sprinterskim na 110 m przez p³otki - 15,1 sek., ustanowiony przez niego            
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w Sanoku w 1967 roku. Rewelacyjn¹ okaza³a siê dru¿yna ¿eñska Technikum             

w pi³ce siatkowej. Oto ta dru¿yna w 1970 roku zajê³a II miejsce                               

w miêdzypionowych rozgrywkach szkó³ œrednich w pi³ce siatkowej 

województwa rzeszowskiego. Dodaæ nale¿y, ¿e zawody o mistrzostwo 

województwa w poszczególnych dyscyplinach przebiega³y w 3 - pionach; licea 

ogólnokszta³c¹ce, technika i zasadnicze szko³y zawodowe. Mistrzowie 

wymienionych pionów spotykali siê w bezpoœrednich pojedynkach o najwy¿sze 

lokaty.

Lata 70 - te, to nowy okres w sporcie szkolnym. Z m³odzie¿¹ rozpoczêli 

pracê pe³nozatrudnieni nauczyciele wychowania fizycznego: Ma³gorzata 

Sochacka - Kasprowicz, Jerzy Schindler, Bogdan O³ownia. Odnotowaæ nale¿y 

dalszy postêp reprezentantów szko³y w zespo³owych grach sportowych. 

Dru¿yny mêskie walczy³y dwa razy w finale województwa rzeszowskiego              

w pionie techników. NieŸle radzili sobie koszykarze, którzy w tym pionie zajêli 

w 1973 roku III miejsce. Natomiast na wiosnê 1974 roku daj¹ znaæ o sobie               

w województwie pi³karze rêczni. Okazali siê najlepszym zespo³em 

województwa rzeszowskiego w³aœnie w pionie techników, zajmuj¹c I miejsce.                         

W miêdzypionowych rozgrywkach musieli zadowoliæ siê III miejscem.

Okres lat 1970 - 1976 charakteryzowa³ siê rozwojem nowej, m³odej 

dyscypliny na terenie Jas³a - akrobatyki sportowej. Nie mo¿na tutaj pomin¹æ 

wyczynu absolwenta szko³y Antoniego Bartusiaka, który na mistrzostwach 

Polski we Wroc³awiu w 1976 roku zdoby³ tytu³ mistrza kraju juniorów               

w skokach na œcie¿ce.

Z licz¹cych siê sukcesów lat 70 - tych, jakie odnieœli uczniowie szko³y, 

nale¿y wspomnieæ o pierwszej lokacie Jana Wyderki w wojewódzkich biegach 

prze³ajowych w 1977 roku i jego udzia³ w mistrzostwach Polski w £om¿y.

W latach 80 - tych. ZSCh przeœcign¹³ wszystkie jasielskie szko³y                 

w dziedzinie sportu, plasuj¹c siê w gronie piêciu najlepszych szkó³ 

województwa kroœnieñskiego. O tym zadecydowa³y wyniki rywalizacji 

sportowej. W grach sportowych chemicy okazali siê bezkonkurencyjni                  

w rejonie. Nastêpnie siêgnêli po sukcesy na szczeblu województwa. Najpierw 

marsz po najwy¿sze lokaty rozpoczêli pi³karze rêczni i dru¿yna pi³ki no¿nej.              

W 1982 roku obydwa zespo³y zdoby³y mistrzostwo województwa utrzymuj¹c 

go przez kilka lat (pi³karze rêczni do 1987 roku). W 1984 roku do³¹czyli do nich 

koszykarze. Pozycjê najlepszych w województwie zajmowali w 1985 i 1986 

roku, zaœ w 1987 roku zostali wicemistrzami.

Swój udzia³ w mistrzostwach województwa zaznaczy³y tak¿e dziewczêta.  
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Siatkarki zdoby³y w 1982 roku br¹zowe medale. W 1983 roku na Wojewódzkich 

Igrzyskach M³odzie¿y Szkolnej równie¿ 3 lokatê zajê³y pi³karki rêczne.

Reprezentanci ZSCh du¿e sukcesy zaczêli odnosiæ ponownie w lekkiej 

atletyce. Maria Cyrkiel zajê³a I miejsce w wojewódzkich biegach prze³ajowych 

na dystansie 1.500 m (wrzesieñ 1979) i wziê³a udzia³ w biegach centralnych             

w Legnicy. Tak¹ sam¹ lokatê w wojewódzkich biegach prze³ajowych uzyska³           

w grupie juniorów m³odszych na dystansie 5.000 m Ryszard Majsiak w 1982 

roku. Reprezentowa³ województwo w zawodach centralnych w Poznaniu.              

W tym samym roku zosta³ mistrzem okrêgu na dystansie 3.000 m. W 1982 roku - 

sztafeta ch³opców w sk³adzie: Dariusz Janusz, Stanis³aw Machowicz, Stanis³aw 

Marchewka, Marek Trzeciak, Roman Kozio³, Bogus³aw Jaracz, Janusz Piêta, 

Ryszard ¯uraw, Andrzej Praszek, Ryszard Majsiak zdoby³a srebrny medal na 

mistrzostwach województwa w sztafetowych biegach prze³ajowych. W tym 

samym roku Miros³aw Hydel zosta³ wicemistrzem Polski juniorów w skoku 

wzwy¿. Na zawodach halowych w Zabrzu uzyska³ wynik 203 cm.

Rok 1986 przyniós³ dalsze sukcesy prze³ajowcom. Oto do mistrzostw 

makroregionu w biegach prze³ajowych (eliminacje Ogólnopolskiej Spartakiady 

M³odzie¿y) zakwalifikowali siê: Bogus³awa Tyrpak, Maria Kostrz¹b, Krystyna 

Rodak, Dariusz Wy³onas. Z tej czwórki w zawodach centralnych w Radomiu 

wzi¹³ udzia³ Dariusz Wy³onas.

Odnotowaæ trzeba osi¹gniêcia uczennic szko³y w tenisie sto³owym.               

W 1981 roku Maria Ciepiela wywalczy³a br¹zowy medal na mistrzostwach 

Polski juniorek. W 1982 roku Maria Ciepiela siêgnê³a po prymat w woje-

wództwie w Igrzyskach M³odzie¿y Szkolnej, zaœ Barbara Dunaj w 1984 roku           

w tych samych igrzyskach zosta³a wicemistrzyni¹ województwa w tenisie 

sto³owym.

Ponownie uczniowie Zespo³u Szkó³ Chemicznych dali znaæ o sobie              

w akrobatyce sportowej, mimo ¿e w szkole takiej sekcji nie by³o. Krzysztof 

¯ebracki w 1979 roku zdoby³ mistrzostwo Polski w czwórce mêskiej, a w 1983 

roku Marzena Madej zosta³a mistrzyni¹ Polski juniorów w skokach na œcie¿ce. 

W latach 90 - tych uczniowie odnieœli kilka godnych uwagi sukcesów.           

W koszykówce w marcu 1995 roku na zawodach wojewódzkich uplasowali siê 

na III miejscu. Natomiast w kwietniu 1990 roku br¹zowy medal na mistrzo-

stwach województwa zdobyli panowie, dru¿ynê prowadzi³ Jerzy Schindler.              

22 lutego 1994 roku nasi reprezentanci zdobyli mistrzostwo rejonu, a w roku 

nastêpnym siêgnêli po mistrzostwo województwa. Dru¿ynê prowadzi³  

Czes³aw ¯ó³koœ. Najwiêksze sukcesy w pi³ce rêcznej to wicemistrzostwo 

177



województwa w 1990 roku oraz mistrzostwo województwa w 1996 i 1997 roku. 

Najwiêksze sukcesy odnieœli nasi reprezentanci w pi³ce no¿nej; w 1992 roku 

srebrny medal na mistrzostwach województwa, 1993 roku - mistrzostwo 

województwa, 1994 roku - mistrzostwo rejonu, III miejsce na mistrzostwach 

województwa, 1995 roku - mistrzostwo rejonu i województwa, 1996 roku - 

mistrzostwo rejonu i województwa, 1997 roku wicemistrzostwo województwa.

Wielu uczniów szko³y wystêpowa³o i nadal wystêpuje w barwach 

jasielskich klubów sportowych odnosz¹c tam równie¿ sukcesy. Kluby wysoko 

oceniaj¹ postawê tej grupy m³odzie¿y, wyra¿aj¹ swoje zadowolenie, 

wspó³pracuj¹ ze szko³¹.

Grono  pedagogiczne  ZS  Nr 3  w  roku  jubileuszu  40 - lecia  szko³y

Opracowanie:  Andrzej Górniak

          oraz uczniowie: £ukasz Kotulak

£ukasz Soczek

Marcin Szafarz

Korzystano z opracowañ:
- “Z 25-letnich doœwiadczeñ kszta³cenia i wychowania w Zespole Szkó³ Chemicznych   

w Jaœle”
- “Technikum Chemiczne Zespó³ Szkó³ Chemicznych w Jaœle 1962-2002” - praca 

zbiorowa pod redakcj¹: S. Krowiak, R. Bucha³a, T. Cyrkiel, B. Krowiak, E. Lewicz-
Szañca, J. Szczepanik, J. Œwistak

178

 



ZESPÓ£ SZKÓ£ NR 4

W JAŒLE



180

Historia szko³y

yœl o powstaniu szko³y przypad³a na koniec XV - lecia PRL.                  MW ówczesnej sytuacji spo³eczno - gospodarczej zrodzi³ siê pomys³ 

utworzenia w Jaœle œredniej szko³y zawodowej, poniewa¿ znaczna grupa 

m³odzie¿y, chc¹cej siê uczyæ na poziomie œrednim, wyje¿d¿a³a do innych miast. 

Spo³ecznoœæ jasielska postulowa³a do w³adz powiatowych i miejskich potrzebê 

utworzenia takiej szko³y. Tych potrzeb nie zaspokaja³o istniej¹ce Liceum 

Ogólnokszta³c¹ce i Liceum Pedagogiczne dla Wychowawczyñ Przedszkoli. Na 

skutek narastania wniosków, odpowiadaj¹cych potrzebom ¿ycia spo³ecznego           

i gospodarczego, Kuratorium Okrêgu Szkolnego w Rzeszowie zezwoli³o na 

uruchomienie w Jaœle Technikum Ekonomicznego i Zasadniczej Szko³y 

Handlowej na podstawie zarz¹dzenia ministra Oœwiaty nr Sz 2-11/155/61 z dnia 

10 paŸdziernika 1961 roku.

1 wrzeœnia 1961 to pierwszy rok dzia³alnoœci szko³y ekonomicznej. 

Boryka³a siê ona jednak z bardzo du¿ymi problemami z których 

najwa¿niejszym by³ brak odpowiednich warunków lokalowych. Skorzystano 

wówczas z goœcinnoœci, jakiej udzieli³a Dyrekcja Zasadniczej Szko³y 

Zawodowej, sama prze¿ywaj¹ca trudny okres swej dzia³alnoœci. Przy 

Zasadniczej Szkole Zawodowej umieszczono jeden oddzia³ technikum 

ekonomicznego i jeden oddzia³ szko³y handlowej. Ogromny nabór m³odzie¿y 

doprowadzi³ do uzyskania zezwolenia na uruchomienie dodatkowego oddzia³u 

technikum.

Praca w pierwszym roku nauki dla wszystkich by³a bardzo trudna. 

Brakowa³o podrêczników i pomocy naukowych, a brak podstawowego 

wyposa¿enia sprawia³, ¿e sprawy tych klas ginê³y w ogólnej masie problemów 

Zasadniczej Szko³y Zawodowej. 

Zbli¿aj¹cy siê nowy rok szkolny okaza³ siê znacz¹cy, gdy¿ zaistnia³y 

warunki do usamodzielnienia siê szko³y. 

Od 1 wrzeœnia 1962 roku Technikum Ekonomiczne oraz Zasadnicza 

Szko³a Handlowa rozpoczê³y swe istnienie pod w³asn¹ dyrekcj¹ i we w³asnym 

budynku uzyskanym po Liceum Ogólnokszta³c¹cym. St¹d ta w³aœnie data 

uwa¿ana jest za moment powstania szko³y. Intensywne przygotowania do 

usamodzielnienia trwa³y ju¿ od wiosny 1962 roku, a ogó³ czynnoœci z tym 

zwi¹zanych powierzono Janowi Mrozkowi, od dnia wrzeœnia 1962 roku 

pierwszemu dyrektorowi nowo powsta³ej szko³y.
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Powo³anie dyrektora oczywiœcie nie rozwi¹za³o wszystkich problemów 

szko³y. Budynek, w którym ostatecznie szko³ê ulokowano zosta³ wybudowany 

w 1905 roku z przeznaczeniem na mêsk¹ szko³ê podstawow¹. W 1944 roku 

uleg³ on powa¿nym zniszczeniom. Odbudowany w latach 1945 - 1946 sta³ siê 

pomieszczeniem Liceum Ogólnokszta³c¹cego, które z kolei w 1962 roku 

przenios³o siê do nowego gmachu. Otrzymany budynek wymaga³ 

natychmiastowego remontu, gdy¿ by³ prawie 60-letni, a co za tym idzie, bardzo 

zniszczony. Trudnoœci powiêksza³ te¿ brak wyposa¿enia meblowego i pomocy 

naukowych. 

W latach 1963 - 1965 po³o¿ono szczególny nacisk na tworzenie bazy 

materialnej jako jednego z warunków rozwoju szko³y. Przeprowadzono 

gruntowny remont budynku, natomiast du¿y problem stanowi³a sytuacja 

mieszkaniowa zamiejscowych uczennic. Na internat w³adze miejscowe 

przeznaczy³y stary, opuszczony budynek w Sobniowie, w którym zamieszka³o 

40 uczennic. Niestety, warunki bytowania by³y tam fatalne. W 1965 roku 

pozyskano na internat budynek po S¹dzie Powiatowym. 

Œlubowanie klas pierwszych
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W 1966 roku odby³a siê podnios³a uroczystoœæ z okazji pi¹tej rocznicy 

powo³ania szko³y, w czasie której otrzyma³a ona swój sztandar, ufundowany 

przez Komitet Rodzicielski. Równoczeœnie nadano szkole imiê Oskara 

Langego - znanego i popularnego wówczas ekonomisty z zakresu ekonomii.

Kolejnym problemem by³ brak sali gimnastycznej. W tej sytuacji, 

wspólnie z Komitetem Rodzicielskim, w latach 1968 - 1970 zmobilizowano 

zarówno ogó³ rodziców, jak te¿ sprzyjaj¹ce szkole zak³ady pracy. Przy czynnym 

poparciu ca³ego grona nauczycielskiego przyst¹piono do rozbudowy szko³y - 

wybudowania sali gimnastycznej w czynie spo³ecznym. Zebrane fundusze 

spo³eczne stanowi³y tylko drobn¹ cz¹stkê kosztów tej inwestycji, a starania             

o pozyskanie dalszych œrodków finansowych zosta³y uwieñczone przejêciem 

sfinansowania inwestycji ze œrodków Spo³ecznego Funduszu Popierania 

Budowy Szkó³ i Internatów, utworzonego z okazji obchodów tysi¹clecia 

Pañstwa Polskiego. Ca³oœæ akcji zosta³a zakoñczona oddaniem do u¿ytku 

budynku tzw. przewi¹zki i sali gimnastycznej w 1971 roku.

W latach 1971 - 1972 wprowadzono do obiektów szkolnych centralne 

ogrzewanie, pracownie by³y znakomicie wyposa¿one, w œwietlicy szkolnej 

pracowa³y liczne zespo³y o charakterze artystycznym, dzia³a³y te¿ liczne kó³ka 

zainteresowañ przedmiotowych, a biblioteka szkolna liczy³a oko³o 12,5 tysiêcy 

woluminów. Wszystkie te osi¹gniêcia by³y czynnie wspierane przez w³adze 

miejscowe, a szczególnie przez Kuratorium Okrêgu Szkolnego w Rzeszowie, 

które na rozwój szko³y nie szczêdzi³o œrodków finansowych.

Szczególne znaczenie dla istnienia szko³y, jej rozwoju i wyników,                  

a w³aœciwie ich uwarunkowania, mia³a kadra pedagogiczna, któr¹ jako pierwsz¹ 

w 1962 roku stanowi³o zaledwie siedem osób: dyrektor Szko³y Jan Mrozek                      

i nauczyciele: Maria Bieniek, Leszek Goleñ, Eugeniusz Owiñski, Genowefa 

Szyd³o, Zofia Terek i Józef Zegarowski. 

W minionym okresie nast¹pi³o te¿ szereg zmian organizacyjnych szko³y. 

Pocz¹tkowa nazwa Technikum Ekonomiczne istnia³a do 1970 roku i zosta³a 

zmieniona na Liceum Ekonomiczne. Równie¿ Zasadnicza Szko³a Handlowa    

w 1972 roku zosta³a zmieniona na Zasadnicz¹ Szko³ê Zawodow¹ 

Dokszta³caj¹c¹, a w 1976 roku na Zasadnicz¹ Szko³ê Zawodow¹. W 1970 roku 

uruchomiono Policealne Studium Zawodowe na podbudowie liceum 

ogólnokszta³c¹cego oraz zaoczne Liceum Ekonomiczne, a w 1972 roku - 

Liceum Zawodowe na podbudowie szko³y podstawowej. W 1975 roku 

powo³ano Œrednie Studium Zawodowe zaoczne, natomiast w 1977 roku - 
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Technikum Rachunkowoœci Rolnej na podbudowie zasadniczej szko³y 

rolniczej. W tym te¿ czasie szko³a zosta³a wyznaczona do przeprowadzenia 

egzaminów eksternistycznych z zakresu programu szkó³ ekonomicznych dla 

ca³ego województwa. Wszystkie wymienione szko³y w 1976 roku zosta³y 

po³¹czone w Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych.

Zmienia³y siê te¿ specjalnoœci. Pocz¹tkowo prowadzono tylko jedn¹ 

ogólnoekonomiczn¹, a w rok póŸniej wprowadzono jeszcze jedn¹ - 

administracja terenowa na podbudowie szko³y podstawowej i dla absolwentów 

szkó³ przysposobienia rolniczego. W 1967 roku zmieniono specjalnoœci na 

podbudowie szko³y podstawowej i wprowadzono: finanse i rachunkowoœæ oraz 

ekonomikê i organizacjê przedsiêbiorstw.

W Policealnym Studium Zawodowym, w ró¿nych okresach, prowadzone 

by³y specjalnoœci: finanse i rachunkowoœæ, ekonomika pracy, p³ac i spraw 

socjalnych oraz eksploatacja pocztowo - telekomunikacyjna. Pierwsi 

absolwenci Szko³y Handlowej opuœcili mury szkolne w 1964 roku a Technikum           

w 1966  roku.

1 wrzeœnia 1984 roku dyrektorem szko³y zosta³ Roman Kêdzior. Pe³ni³ tê 

funkcjê do 31 sierpnia 1991 roku. W czasie jego kadencji szko³a zakupi³a jako 

pierwsza w Jaœle szeœciostanowiskow¹ pracowniê mikrokomputerów 

“UniPolbrit” oraz kserokopiarkê. Wielu nauczycieli w szkole podjê³o studia 

podyplomowe z informatyki, wiêc w roku 1990 szko³a wzbogaci³a siê o jeszcze 

jedn¹ pracowniê komputerow¹ przekazan¹ przez ministerstwo.

Pierwszy od kilkudziesiêciu lat kapitalny remont szko³y rozpocz¹³ siê           

w lutym 1987 roku, a zakoñczy³ siê teoretycznie w 1991 roku. Wymieniono 

wówczas miêdzy innymi: drewniane stropy, instalacjê elektryczn¹,                  

tynki wewnêtrzne, czêœæ wiêŸby dachowej. Pomimo remontu w³aœnie                  

w “Ekonomiku” najd³u¿ej obowi¹zywa³ strój uczniowski: fartuszki, tarcze 

szkolne i pantofle. W 1988 roku zaczêto wydawaæ pierwsza gazetkê szkoln¹ 

“Pod³awek”.

W szkole nie brakowa³o te¿ uroczystoœci. By³y to, podobnie jak dziœ, 

studniówki, pó³metki, rzadziej komersy. Uroczystoœci¹, do której szko³a 

przygotowywa³a siê ponad rok, by³ Jubileusz 25 - lecia Szko³y.
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Studniówka - 1994 rok

W 1991 roku w naszej szkole zasz³a pewna zmiana. Otó¿ na nowego 

dyrektora zosta³ powo³any Bogdan Rzoñca. Pierwsze miesi¹ce jego pracy to 

g³ównie analizowanie sytuacji w szkole i poszukiwanie Ÿróde³ finansowania jej 

rozwoju. Rezultatem tego by³o podjêcie przez niego wspó³pracy z Urzêdem 

Pracy w Jaœle. Pozwoli³o to uzyskaæ informacje o potrzebach w zakresie 

kszta³cenia i dokszta³cania. Z tej wspó³pracy wyniknê³o dla szko³y wiele 

korzyœci finansowych. Sta³o siê tak, poniewa¿ zaczêto w naszej szkole 

organizowaæ kursy z ksiêgowoœci i obs³ugi komputerów dla bezrobotnych, 

uzyskuj¹c przy tym dodatkowe dochody.

Nowy dyrektor musia³ borykaæ siê z ró¿nymi problemami. Wówczas to 

zmienia³y siê programy nauczania, pojawi³y siê nowe treœci kszta³cenia,                 

a przede wszystkim zmieni³ siê ustrój gospodarczy Polski. Ta ostatnia kwestia 

powodowa³a, ¿e nale¿a³o poszukiwaæ nowych, atrakcyjnych kierunków 

kszta³cenia i wdra¿ania odpowiednich treœci przedmiotowych, zachowuj¹c przy 

tym w³aœciwe proporcje miêdzy kszta³ceniem ogólnym i zawodowym. Dziêki 

korzystnej wspó³pracy i zaanga¿owaniu nauczycieli w ZSE zaczêto 

wprowadzaæ nowe programy w zawodzie technika ekonomisty - bankowoœæ, 

finanse i rachunkowoœæ, ekonomika i organizacja przedsiêbiorstw czy technik 

handlowiec. Te kierunki, jak równie¿ wzrost zainteresowania takim 
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przedmiotem jak ekonomika, który stawa³ siê powoli przedmiotem 

ogólnokszta³c¹cym, i coraz bogatsze wyposa¿enie Szko³y w pracownie 

komputerowe (w latach 1991 - 1997 uda³o siê zaopatrzyæ w sprzêt trzy 

pracownie) oraz du¿y wysi³ek nauczycieli odbywaj¹cych studia podyplomowe 

w kraju i za granic¹ (seminarium polsko - holenderskie) - to wszystko 

zaowocowa³o umocnieniem pozycji szko³y w œrodowisku.

Du¿e znaczenie dla oblicza szko³y mia³ wysoki poziom edukacji 

ogólnokszta³c¹cej, czego najlepszym dowodem by³y wyniki maturalne                    

i podejmowanie studiów przez absolwentów szko³y na kierunkach 

humanistycznych i technicznych. Podobnie wielki rozg³os przynios³y 

organizowane przy pomocy Stowarzyszenia Mi³oœników Jas³a i Regionu 

Jasielskiego w czasie wakacji w internacie obozy jêzykowe, dziêki którym 

uzyskiwano dodatkowe œrodki finansowe. Na obozach tych przebywali 

uczniowie z województw oœciennych, a wyk³adowcami byli lektorzy z Wielkiej 

Brytanii i USA. Œwiadomoœæ koniecznoœci nauczania jêzyków obcych z roku na 

rok by³a coraz wiêksza, dlatego te¿ uda³o siê pozyskaæ dyrektorowi Bogdanowi 

Rzoñcy dwóch wolontariuszy z USA, którzy w trakcie roku szkolnego odbywali 

systematyczne konwersacje jêzykowe z uczniami ZSE.

M³odzie¿ naszej Szko³y czêsto widoczna by³a na uroczystoœciach 

pañstwowych i przy okazji œwi¹t narodowych. Nale¿y tu wymieniæ np. udzia³y 

w patriotycznych apelach, w³¹czenie siê w pomoc przy wizycie Ojca Œwiêtego 

Jana Paw³a II w Kroœnie i Dukli oraz s³u¿enie pomoc¹ dla Caritasu. Te przyk³ady 

dowodz¹, i¿ obok wykonywania obowi¹zków szkolnych uczniowie zawsze 

znajdywali czas na dzia³alnoœæ spo³eczn¹.

W 1997 roku dyrektor Bogdan Rzoñca zosta³ powo³any na wojewodê 

kroœnieñskiego, dlatego te¿ obowi¹zki dyrektora Zespo³u Szkó³ 

Ekonomicznych obj¹³ Robert Niemiec. Pierwszym i najwa¿niejszym 

wyzwaniem, jakiemu musia³ sprostaæ, by³o poprowadzenie inwestycji 

zwi¹zanej z budow¹ auli szkolnej i nadbudow¹ sali gimnastycznej, któr¹ 

rozpocz¹³ dyrektor Bogdan Rzoñca. Praca nad t¹ inwestycj¹ zakoñczy³a siê po 

dwóch latach. Wczeœniejszy brak sali gimnastycznej i “zes³anie” wychowania 

fizycznego do ró¿nych miejsc zaowocowa³y utworzeniem si³owni w dotychcza-

sowej sali nr 01, tj. w suterenach budynku.

Chroniczny brak sal lekcyjnych powodowa³ stale ci¹gn¹ce siê adaptacje, 

zamiany i przenoszenia. Ale by³y one konieczne - w roku szkolnym 1999/2000 

Szko³a prowadzi³a ju¿ 37 oddzia³ów, co dawa³o liczbê 1281 uczniów. Ten stan 
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doprowadzi³ do wprowadzenia dwuzmianowoœci, któr¹ uda³o siê zlikwidowaæ 

dopiero po przejêciu na sale dydaktyczne drugiego piêtra budynku internatu.

Poœwiêcenie nowopowsta³ej sali gimnastycznej
 przez biskupa Kazimierza Górnego

Wspó³praca nowego dyrektora z Rad¹ Pedagogiczn¹ sprawi³a, ¿e powsta³ 

program “Bezpieczna szko³a”, maj¹cy na celu zredukowanie zagro¿eñ 

spo³ecznych i wprowadzenie ich profilaktyki. Wdro¿enie programu 

zaowocowa³o dopiero po kilku latach w postaci œrodowiskowej opinii o szkole 

jako “bezpiecznej”, opinii potwierdzonej tak¿e w trakcie zewnêtrznego 

mierzenia jakoœci pracy szko³y przez organ nadzoruj¹cy.

Pisz¹c o decyzjach, które zawa¿y³y na historii szko³y, nie sposób omin¹æ 

wizyty konsula generalnego Niemiec w Ekonomiku, którego “sprowadzi³” 

ówczesny wojewoda kroœnieñski - Bogdan Rzoñca. W czasie spotkania z Rad¹ 
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Pedagogiczn¹, a nastêpnie podczas dyskusji, pad³o has³o o doprowadzeniu do 

wspó³pracy miêdzy nasz¹ szko³¹ a szko³¹ w Niemczech. Wówczas uwa¿ano, ¿e 

by³o ma³o prawdopodobne, aby dosz³a ona do skutku. Jednak po wyjeŸdzie 

konsula dyrektor Robert Niemiec wystosowa³ korespondencjê, która spotka³a 

siê z odzewem ze strony niemieckiej. Tak rozpoczê³o siê uczestnictwo Szko³y     

w programach Unii Europejskiej - SOCRATES. Uda³o siê zrealizowaæ ca³y 

program, w tym dwustronn¹ wymianê m³odzie¿y, co sprawi³o, ¿e o jasielskim 

Ekonomiku napisa³y oprócz naszych, równie¿ gazety w Nadrenii.

Nawi¹zanie kontaktów ze szko³¹ w Bochum poci¹gnê³o za sob¹ wejœcie 

Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych w Jaœle do programu Comenius i wprowadzenie 

Szko³y do sieci szkó³ partnerskich w Unii Europejskiej. Rozpoczêto realizacjê 

kolejnego programu unijnego - Leonardo da Vinci. Zak³ada on wymianê 

m³odzie¿y ze szko³¹ duñsk¹. Ostatnie dwa lata to tak¿e nawi¹zanie kontaktów     

i wyjazdy m³odzie¿y Szko³y do Francji w ramach programu “M³odzie¿ dla 

Europy”. Szko³a utrzymywa³a tak¿e liczne kontakty ze szko³¹ w Mako na 

Wêgrzech. Zosta³y one zapocz¹tkowane dziêki wspó³pracy szko³y z jasielskimi 

w³adzami samorz¹dowymi, które utrzymuj¹ partnerski zwi¹zek z tym miastem.

Na wysokim poziomie w naszej Szkole zawsze by³a edukacja 

informatyczna. W grudniu 1997 roku, dziêki przeprowadzonej konferencji 

za³o¿ycielskiej “Internetu dla szkó³”, Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych w Jaœle sta³ 

siê jedn¹ z pierwszych placówek w³¹czonych na sta³e do sieci Internetu. Wtedy 

te¿ zrodzi³ siê pomys³ poprowadzenia przez Szko³ê Miêdzynarodowego 

Konkursu Internetowego na wzór znanego ju¿ na œwiecie “Think Quest”, ale       

o charakterze regionalnym, zwi¹zanym z Euroregionem Karpackim. Impreza 

sta³a siê wa¿nym elementem pracy szko³y, która zdoby³a z czasem poparcie              

i patronat Ministerstwa Edukacji Narodowej. W kolejnych konkursach wziê³o 

udzia³ ponad 250 uczestników, tworz¹c swoimi pracami niebagateln¹ i licz¹c¹ 

siê w globalnej sieci bazê danych o regionie.

W miarê up³ywu lat dochodzi³o do niejednej modernizacji i rozbudowy 

sprzêtu komputerowego. Licz¹ca dziœ 5 pracowni Szko³a jest jedn¹ z najlepiej 

wyposa¿onych w regionie. W ostatnich miesi¹cach zosta³y podjête starania 

maj¹ce na celu wyposa¿enie wszystkich uczniów Ekonomika w miêdzynaro-

dowe certyfikaty ECDL i zdobycie przez szko³ê presti¿owego Znaku Jakoœci 

Interkl@sa. 

Istniej¹ca baza informatyczna dawa³a mo¿liwoœæ szerokiego jej 

wykorzystania do szkoleñ i rozwoju edukacji informatycznej. St¹d narodzi³ siê 
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pomys³ utworzenia placówki doskonalenia informatycznego, posiadaj¹cej 

status placówki doskonalenia nauczycieli i innych osób. W przeci¹gu 4 lat 

istnienia œwiadectwa ZDI (Zak³adu Doskonalenia Informatycznego) uzyska³o 

ponad 400 osób i nie³atwo by³oby znaleŸæ placówkê w Jaœle, w której nie by³oby 

choæ jednej osoby uczêszczaj¹cej na szkolenia w naszym Zak³adzie.

Doœwiadczenia zdobyte w czasie dzia³alnoœci Zak³adu Doskonalenia 

Informatycznego przyda³y siê tak¿e w kolejnym przedsiêwziêciu jakim by³o 

stworzenie i zainicjowanie dzia³alnoœci Powiatowego Oœrodka Edukacji 

Nauczycieli w Jaœle, który wszed³ w struktury szko³y z pocz¹tkiem 2001 roku.  

Dyrektorem Oœrodka zosta³ dyrektor Robert Niemiec. Baz¹ Oœrodka sta³y siê 

ca³kowicie wyremontowane pomieszczenia po czêœci internatu szko³y. Zosta³ 

on te¿ wówczas wyposa¿ony w niezbêdne wyposa¿enie i pomoce. Oœrodek 

obj¹³ swym dzia³aniem teren powiatu jasielskiego wspó³pracuj¹c z instytucjami 

oœwiatowymi  z ca³ego kraju. Po okresie wdro¿eniowym na wniosek dyrektora 

Roberta Niemca, w³adze powiatowe przekszta³ci³y z pocz¹tkiem roku 2004 

Oœrodek w samodzieln¹ placówkê.

W 2000 roku zapocz¹tkowana zosta³a dzia³alnoœæ Zamiejscowego Punktu 

Konsultacyjnego Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Zajêcia studiów 

licencjackich rozpoczê³y siê w auli Szko³y w paŸdzierniku 2000 roku. W ten 

sposób, przy wsparciu organu prowadz¹cego, uda³o siê zrealizowaæ                         

i kontynuowaæ ideê stworzenia mo¿liwoœci nauki na poziomie studiów 

wy¿szych dla absolwentów naszej Szko³y i innych, rozpoczêt¹ przez trójstronn¹ 

wspó³pracê miêdzy Wy¿sz¹ Szko³¹ Biznesu w Nowym S¹czu, Urzêdem Miasta 

w Jaœle i Zespo³em Szkó³ Ekonomicznych. Kontakty z uczelniami wy¿szymi 

sta³y siê okazj¹ do podniesienia jakoœci pracy szko³y i wymiany doœwiadczeñ. 

Do chwili obecnej Szko³a wspó³pracuje poza Akademi¹ Ekonomiczn¹                 

w Krakowie, z Akademi¹ Górniczo - Hutnicz¹, Politechnik¹ Krakowsk¹             

i Wy¿sz¹ Szko³¹ Informatyki i Zarz¹dzania w Rzeszowie.

Od dnia 1 wrzeœnia 2002 roku, w wyniku reformy systemu edukacji, 

Szko³a zmieni³a nazwê z Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych na Zespó³ Szkó³ 

Numer 4 w Jaœle. Sta³o siê tak dlatego, ¿e w ramach naszej szko³y obok liceum 

ekonomicznego i handlowego istnieje tak¿e liceum ogólnokszta³c¹ce                     

i profilowane. Szko³a dysponuje 33 salami do zajêæ dydaktycznych. Posiadamy 

pracowniê chemiczn¹, biologiczn¹, ekonomiczn¹, jêzykow¹. Ponadto m³odzie¿ 

ma do dyspozycji aulê, salê gimnastyczn¹, si³owniê, bibliotekê i czytelniê.              

W bibliotece dzia³a Multimedialne Centrum Informacyjne z 4 stanowiskami 
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komputerowymi, tworz¹c sieæ lokaln¹ po³¹czon¹ z sieci¹ internetow¹ ³¹czem 

sta³ym, co daje mo¿liwoœæ bezp³atnego korzystania z Internetu przez uczniów 

naszej szko³y w czasie lekcji i podczas zajêæ pozalekcyjnych. Szko³a nasza jako 

jedyna w powiecie jasielskim posiada udogodnienia dla osób niepe³no-

sprawnych: pracowniê wyposa¿on¹ w sprzêt multimedialny dostosowan¹ do 

ich potrzeb oraz windê.

W szkole dzia³aj¹: Ko³o Turystyczno-Krajoznawcze, Ko³o Mi³oœników 

Jas³a i Regionu Jasielskiego, Ko³o Polskiego Towarzystwa Przyjació³ Przyrody 

“Pro Natura”, ko³o Caritas, ko³o PTSM, ko³o PCK, szkolne ko³o PTE, ko³o 

internetowe, ko³o ekologiczne, ko³o sportowo - taneczne, kó³ko fotograficzne, 

teatr obcojêzyczny, gazetka szkolna “Ekonomiœ”, Spó³dzielnia Uczniowska 

“Ptyœ” i “Pchli Targ”, Szkolny Oœrodek Kariery oraz kó³ka przedmiotowe.

Organizujemy i przeprowadzamy szereg konkursów, w których 

uczniowie naszej szko³y uzyskuj¹ tytu³y laureatów i finalistów olimpiad oraz 

turniejów na szczeblu centralnym i wojewódzkim, a tak¿e zdobywaj¹ przy tym 

liczne nagrody (indeksy na wy¿sze uczelnie, op³aty czesnego, nagrody 

pieniê¿ne i rzeczowe). Nale¿¹ do nich m.in.: Miêdzynarodowy Konkurs 

Internetowy pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, Olimpiada 

Wiedzy Ekonomicznej, Ogólnopolski Turniej Wiedzy i Umiejêtnoœci 

Handlowo - Menad¿erskich, konkurs “Praktyczna Szko³a Przedsiêbiorczoœci” 

organizowany przez Podkarpack¹ Izbê Gospodarcz¹, Powiatowy Konkurs 

Matematyczny im. Hugo Steinhausa, Szkolny Konkurs Wiedzy 

Informatycznej.

Nasza szko³a niejednokrotnie goœci³a wa¿ne, znane osobistoœci. Byli to m. in.:

•  7 III 1994 prof. Jerzy Osiatyñski (by³y minister finansów);

•  18 III 1995 Janusz Korwin - Mikke;

•  23 X 1995 Hanna Gronkiewicz - Waltz;

•  22 XI 1996 biskup rzeszowski Kazimierz Górny;

•  24 IV 1998 marsza³ek sejmu Stanis³aw Zaj¹c;

•  29 V 1998 konsul niemiecki Laurdis Holscher;

•  9 X 1999 ponownie biskup Kazimierz Górny 

   (poœwiêcenie sali gimnastycznej);

•  28 I 2001 pose³ na Sejm RP Jan Maria Jackowski.
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Profesor Jerzy Osiatyñski z wizyt¹ w szkole

W tegorocznym, ogólnopolskim rankingu szkó³ œrednich Zespó³ Szkó³   

Nr 4 okaza³ siê byæ najlepsz¹ szko³¹ œredni¹ w Jaœle (zaj¹³ w woj. podkarpackim 

20 miejsce, a w Polsce 288 lokatê). W roku szkolnym 2003/2004 w Zespole 

Szkó³ Nr 4 uczy siê 1020 uczniów i s³uchaczy w 32 oddzia³ach. W szkole 

zatrudnionych jest 66 nauczycieli i 20 osób obs³ugi.

W ca³ym omawianym okresie szko³a wypracowa³a sobie wyraŸny udzia³ 

w ¿yciu œrodowiska jasielskiego. Przez wiele lat zaspokaja³a ona potrzeby 

przedsiêbiorstw i instytucji na kadry pracowników. Na podstawie 

przeprowadzonych obserwacji i wywiadów stwierdzono bezspornie, ¿e 

absolwenci - poza mo¿e drobnymi wyj¹tkami - zostali dobrze przygotowani do 

pracy i wykazuj¹ to na co dzieñ. Wielu absolwentów ukoñczy³o studia wy¿sze. 

Wielu z nich zajmuje wysokie stanowiska zarówno w administracji 

pañstwowej, jak i w przedsiêbiorstwach. 
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W roku 2002 obchodziliœmy jubileusz 40 - lecia szko³y. Nale¿y sobie 

¿yczyæ, aby dorobek nastêpnych 40 lat by³ podobny.

 

Wszyscy pracownicy szko³y

Dyrektorzy Zespo³u Szkó³ Nr 4

Jan Mrozek Roman Kêdzior

1962 - 1984 1984 - 1991
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Bogdan Rzoñca Robert Niemiec

1991 - 1997 od 1997

Nauczyciele Zespo³u Szkó³ Nr 4 w roku szkolnym 2003/2004

Robert Niemiec  -  dyrektor

Krystyna B³a¿ków  -  wicedyrektor

Zofia Wójcik  -  wicedyrektor

Alicja Libucha  -  kierownik szkolenia praktycznego

Aneta Adamik Irena Konop

Agata Batrosz - Samborska Wojciech Krokowski

Jakub Budziak Dorota Kubacka

Urszula Budziak Ewa Kusibab

Joanna Czajkowicz Adam Langer

Mieczys³aw Dmitrzak Monika Leœniak

Pawe³ Do³êga El¿bieta Maciejczyk

Katarzyna Dubiel Adam Ogrodnik

Anita Ernt Zbigniew Pabisz

Ma³gorzata Gancarz Jolanta Pasiowiec

Bo¿ena Gogosz Magdalena Pawluœ

Leszek Goleñ s. Bernadeta Paw³owska

El¿bieta Kalisz - Niemiec Ma³gorzata Pelczar

Miros³awa Karp Danuta Pociask



El¿bieta Rachowicz Andrzej Œli¿

Emilia Ropczyñska Lucyna Œwierz

s. Janina Ryll Teresa Têcza

Bogdan Rzoñca Renata Warcho³

Jerzy Rzoñca Jadwiga Waszkiel

Mariusz Sepio³ Joanna Winiarz

Wioletta Sepio³ Iwona Wiœniewska

Renata Siepietowska Barbara Wodyñska

Anna Skórska Anna Wojdy³a

Ma³gorzata S³awniak Tomasz Wojdy³a

Anna Stawarska - Bizoñ Dominik Wróbel

Krystyna Stonawska Agnieszka Zegarowska

Stanis³aw Szawan Jan Zegarowski

ks. Jacek Szczêch Marta Zegarowska

Dariusz Szot Urszula Ziêba

Ma³gorzata Szot Daniel ̄ uchowicz

Opracowa³a: Anna Stawarska - Bizoñ

        oraz uczniowie: Kamila Dybaœ

Jakub Pawlik

Diana Paw³owska
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