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Wspomnienie uroczystości jubileuszowych 
110-lecia Liceum Ogólnokształcącego  
im. Janka Bytnara w Kolbuszowej

W bieżącym 2022 roku nasza szkoła świętowała jubileusz 110-lecia swojego 
istnienia. Honorowym Patronatem wydarzenie objęli: p. Józef Kardyś – Starosta 
Kolbuszowski, p. Jan Zuba – Burmistrz Kolbuszowej, Jego Magnificencja prof. 
dr hab. Jerzy Posłuszny – Rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, p. Mał-
gorzata Rauch – Podkarpacka Kurator Oświaty. Patronat medialny sprawowali: 
TVP3 Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów S.A., Katolickie Radio Via, „Gazeta 
Codzienna Nowiny”, Portal Nowiny24, „Korso Kolbuszowskie”, „Przegląd 
Kolbuszowski”. Absolwent Michał Czepiel czuwał nad transmisją online gali 
na szkolnym profilu mediów społecznościowych (fb i YT).

W piątek, 10 czerwca, odbyły się mniej formalne spotkania około-jubi-
leuszowe. W asyście harcerzy, uczniów i nauczycieli chętni goście odwiedzili 
groby zmarłych osób związanych w przeszłości z liceum. Następnie w budynku 
szkoły nastąpiło otwarcie okolicznościowej wystawy. Przy słodkim poczęstunku 
uczestnicy uroczystości spędzali wspólne chwile w salach lekcyjnych.

Główne obchody Jubileuszu odbyły się w sobotę, 11 czerwca. Tym razem 
delegacje harcerzy, uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości udały się na 
parafialny cmentarz, by zapalić symboliczne znicze na grobach nauczycieli, 
koleżanek i kolegów.

O godzinie 9:30 w Kolegiacie pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej 
została odprawiona uroczysta msza św. pod przewodnictwem proboszcza, ks. 
dziekana Lucjana Szumierza. Kazanie wygłosił absolwent naszego liceum, ks. dr 
hab. Adam Kubiś, prof. KUL. W koncelebrze udział wzięli m. in. wicedyrektor 
Radia Via ks. Jakub Nagi, emerytowany nauczyciel religii ks. Jan Chmura, 
obecnie pracujący katecheta ks. Arkadiusz Puzio oraz kilku księży absolwentów 
LO w Kolbuszowej. W nabożeństwo aktywnie włączyły się wszystkie podmioty 
szkolnej społeczności. Uczniowie (Wojciech Peret, Kamil Guźda, Piotr Wawrzo-
nek, Maciej Sudoł, Konrad Kisiel, Michał Kopeć) i absolwent (Wojciech Rząsa) 
pełnili liturgiczną służbę ołtarza. Schola utworzona była z uczennic (Karolina 
Ofiara, Ewelina Turczyk, Karolina Suska, Anna Kopeć, Kinga Zielińska, Maja 
Tyczka, Alicja Grądzka, Roksana Fryc, Paulina Rożnowska, Marta Guzior, Pa-
trycja Wiącek, Emilia Szczurek, Wiktoria Struzik, Dominika Cudecka, Otylia 
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Wołosz) przygotowanych przez katechetę, ks. Mariusza Uryniaka. Pierwsze 
czytanie zaprezentowała nauczycielka języka polskiego p. Alina Ziętek-Salwik, 
a psalm responsoryjny odśpiewała uczennica Patrycja Wiącek. Kolejne inten-
cje modlitwy wiernych odczytali: nauczycielka historii p. Małgorzata Miąso, 
emerytowana nauczycielka j. francuskiego p. Irena Salach, przewodnicząca 
Rady Rodziców p. Dorota Gaweł, absolwentka p. Grażyna Śnieżek-Cyran, 
uczeń (przewodniczący SU) Piotr Wawrzonek, przedstawicielka Organu Pro-
wadzącego p. Maria Rząsa-Rusin. W procesji z darami udział wzięli: dyrektor 
liceum p. Dariusz Fus i wicedyrektor p. Małgorzata Gołębiowska (dar ołtarza 
– ornat), uczniowie Oliwia Więcław i Maksymilian Rusin (chleb i wino oraz 
winogrono), nauczycielka p. Krystyna Wilk i absolwent – lekarz p. Tomasz 
Stąpor (hostia i ampułki).

Wicedyrektor p. Małgorzata Gołębiowska złożyła podziękowanie księżom 
oraz wszystkim obecnym za wspólną modlitwę, a także – zapraszając do dalsze-
go wspólnego świętowania – poinformowała o trasie przemarszu i kolejności 
delegatów.

Po zakończeniu nabożeństwa orkiestra PSM I st. w Kolbuszowej pod 
dyrekcją p. Aleksandry Niezgody poprowadziła orszak świętujących do bu-
dynku szkoły. W uroczystym przemarszu uczestniczyły poczty sztandarowe: 
LO w Kolbuszowej, Hufca ZHP Kolbuszowa oraz Powiatu Kolbuszowskiego. 
Za nimi – samorządowcy, nauczyciele czynni oraz emerytowani, pracownicy 
obsługi i uczniowie oraz przybyli niemal z całej Polski i z zagranicy absolwenci 
reprezentujący różnorodne profesje w zakresie medycyny, prawa, nauki, kultury 
i sztuki, polityki, biznesu i duchowieństwa.

Kolejnym etapem obchodów jubileuszowych była uroczysta gala na hali 
widowiskowo-sportowej naszego liceum. Zebranych powitał dyrektor szkoły 
p. Dariusz Fus. Podziękował za przybycie dostojnych gości, wspomniał zasługi 
wszystkich dyrektorów – swoich poprzedników. 

Goście mieli przyjemność posłuchać wystąpień zacnych gości. Przemawia-
li: poseł na Sejm RP p. Zbigniew Chmielowiec, radni Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego – absolwentka Wicemarszałek p. Ewa Draus (przekazała pa-
miątkowy grawerton na ręce dyrektora szkoły) wraz z p. Bogdanem Romaniu-
kiem (przekazał pamiątkowy znak wodny z wizerunkiem Jana Pawła II), prof. dr 
hab. Jerzy Posłuszny – Rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej (wręczył 
list gratulacyjny), przedstawiciel Podkarpackiego Kuratora Oświaty p. Dariusz 
Bździkot (wręczył list gratulacyjny), przedstawiciele Burmistrza Kolbuszowej – 
Zastępca Burmistrza, absolwent p. Marek Gil i Przewodniczący Rady Miejskiej 
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p. Krzysztof Wilk (wręczyli pamiątkowy grawerton), wicedyrektor Radia Via 
ks. Jakub Nagi, absolwent – prezes IPN prof. dr hab. Jan Draus, absolwent – 
pracownik naukowy Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. Stanisław Drożdż, 
absolwent ks. Ryszard Dziuba przebywający w Ukrainie, Starosta Kolbuszowski 
p. Józef Kardyś (wręczył pamiątkowy grawerton).

Wszyscy zebrani otrzymali okolicznościowe pamiątki.
Część artystyczną – przygotowaną przez nauczycielkę języka polskiego,  

p. Wandę Jasińską – zaprezentowali uczniowie naszej szkoły: Gabriela Paw-
łowska, Emilia Rusin, Magdalena Surowiec, Karolina Wilk, Alicja Tomczyk, 
Wojciech Peret, Kacper Szamraj, Claudia Scorano, Klaudia Siedlecka, Michał 
Kopeć, Konrad Kiesiel, Hubert Piechota, Emilia Szczurek, Marta Guzior, 
Dominika Cudecka. Z mini-recitalem wystąpili absolwenci liceum: Marcelina 
Karkut, Oliwia Nowicka, Natalia Wrona i Ewelina Babiarz.

Po zakończeniu głównych uroczystości dyrektor złożył podziękowanie 
patronom honorowym i medialnym jubileuszu oraz pocztom sztandarowym, 
uczniom, nauczycielom, pracownikom obsługi – za pomoc w organizacji uro-
czystości; sponsorom i darczyńcom – za materialne wsparcie; zaproszonym 
gościom – za przybycie i uświetnienie swą obecnością tak szczególnego dla nas 
dnia. Następnie zaprosił gości na poczęstunek oraz na zwiedzanie niezapomnia-
nych szkolnych miejsc, zmodernizowanej strzelnicy i wystaw: „Świat okiem 
naszych uczniów”, „Wspomnień czar”, „Primus Inter pares”.  

Obchody 110-lecia istnienia Liceum Ogólnokształcącego im. Janka 
Bytnara w Kolbuszowej przebiegały w miłej, radosnej i rodzinnej atmosferze, 
przy gwarze rozmów i wspominania przeszłości w specjalnie na tę okoliczność 
udekorowanych salach lekcyjnych.

Sens istnienia szkoły i życzenia na przyszłość zawarł w swych słowach ka-
znodzieja, absolwent LO w Kolbuszowej ks. dr hab. Adam Kubiś, prof. KUL: 
„Nasze liceum jest kuźnią przyszłych kadr i elit. Zadaniem liceum jest, żeby uczeń 
przerósł mistrza. Radością nauczyciela jest, kiedy uczeń kiedyś go przerośnie.”

Małgorzata Gołębiowska jest wicedyrektorem LO im. Janka 
Bytnara w Kolbuszowej, nauczycielem matematyki i innowacji 
pedagogicznych, terapeutą ped., egzaminatorem EM i EO  
z matematyki, ekspertem ds. awansu zawodowego nauczycieli, 
członkiem zarządu SNM-OP.

Małgorzata Gołębiowska


