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Jubileuszowy Zjazd Absolwentów Zespołu Szkół Rolniczych w Weryni 

Na przełomie października i listopada 1996 r. minęło 50 lat od zorganizowania w Weryni koło               
Kolbuszowej szkoły rolniczej. Była ona jedną z trzech szkół tego typu powstałych w powiecie              
kolbuszowskim. Szkoła wpisała się na trwale w dzieje naszego regionu i stworzyła szansę nauki i pracy                
przede wszystkim dla młodzieży wiejskiej, głównie z rejonu powiatu kolbuszowskiego i przyległych do             
niego miejscowości. Uczniami tej szkoły byli także młodzi ludzie pochodzący prawie z całej Polski.  
Jej mury opuściło 5586 absolwentów, a wraz ze szkołami filialnymi około 7000. Szkoła stała się znaną 
i znaczącą placówką w sieci szkolnictwa zawodowego na naszym terenie. 

Przez półwiecze istnienia szkoła była zawsze otwarta na wszelkie nowości w zakresie nauczania,             
wychowania i na przemiany w gospodarce. Dzięki temu osiągano wysoki poziom nauczania  
i wychowania oraz przygotowywano dla polskiego rolnictwa i innych działów gospodarki dobrze            
wykształconych pracowników. Szkoła utrzymywała więzi ze środowiskiem. Wszelkie imprezy sportowe,          
kulturalne, oświatowe czy akcje gospodarcze nie odbywały się bez udziału nauczycieli i młodzieży             
Zespołu Szkół Rolniczych w Weryni. 

Uroczystości półwiecza były dużym przeżyciem dla wszystkich uczestniczących: z jednej strony           
absolwentów, którzy zostawili tu cząstkę swego życia, zdobyli w szkole zawód i szansę awansu,              
pozostawili trwałe przyjaźnie; z drugiej zaś strony nauczycieli, których znaczna część związała się ze              
szkołą i poświęciła młodzieży całe swe zawodowe życie. To wszystko było okazją do wspomnień              
wspólnie przeżytych chwil nauki i pracy. 

Na duży zjazd wszystkich absolwentów trzeba było czekać 30 lat, aż do roku 1996. Zjazd z                
okazji 50 rocznicy szkoły przygotował komitet organizacyjny pod przewodnictwem Piotra Puzio.           
Pierwsza, oficjalna część spotkanie przybyłych gości, grona profesorskiego i uczniów oraz msza św.             
rozpoczynająca całą uroczystość odbyła się w sali gimnastycznej. Z gości zaszczycili uroczystość            
przybyciem: senator Andrzej Daraż i poseł Bukowy z PSL, Jan Kowalski, przedstawiciel Departamentu             
Rolnictwa i Przeobrażeń Gospodarczych z Warszawy, przedstawiciel z Urzędu Wojewódzkiego z           
Rzeszowa, Stanisław Mazan, przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kolbuszowa. Miłym gościem był            
dyrektor szkoły w La Touche we Francji. Byli i inni goście, emerytowani nauczyciele szkoły i liczni                
wychowankowie. Ks. Stanisław Wójcik, dziekan kolbuszowski i proboszcz parafii Werynia mówił o            
szkole, o jej osiągnięciach i dużym znaczeniu dla środowiska, o uczniach. O potrzebie kochania ziemi               
polskiej i o pracy dla niej. Życzył szkole dalszego rozwoju i jak największych osiągnięć.  

Potem dyrektor Tadeusz Kubiś przedstawił krótko historię powstania szkoły. Odznaczono          
wyróżniających się w pracy nauczycieli, dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej, znajdującej się           
ścianie holu w budynku głównym. Odnowili wspomnienia byli uczniowie, właściwi gospodarze           
uroczystości. Nadeszła pora koleżeńskiego obiadu. Po nim odbyły się spotkania według roczników            
klasowych i bal absolwentów.  

Złoty jubileusz szkoły 
14-15 września br. obchodzono złoty jubileusz powstania Szkoły Rolniczej w Weryni. Na mocy             

powojennego dekretu o reformie rolnej w 1946 r. wydzielono z majątku hrabiego Jerzego Tyszkiewicza tzw.               
ośrodek-resztówkę o pow. 64 ha na potrzeby oświaty rolniczej. Początki były trudne, gdyż brakowało opału,               
elektryczności, sprzętu. Szkoła się jednak rozrastała, w latach 60 wybudowano nowe budynki. Zakupiono             
nowoczesne maszyny. W 1974 r. szkole nadano imię Komisji Edukacji Narodowej, wtedy też otrzymała sztandar.  



Przy szkole w Weryni funkcjonuje gospodarstwo rolne o pow. 179 ha. Ma ono charakter typowo               
szkoleniowy, a uczniowie pracują w nim tylko tyle ile potrzeba do zdobycia określonych umiejętności. Na stałe                
zatrudnionych jest 14 pracowników. Według założeń Ministerstwa Rolnictwa takie gospodarstwo powinno być            
samofinansujące się, a tymczasem koniunktura na płody rolne nie jest najlepsza, a budynki i maszyny wciąż                
wymagają dużych nakładów finansowych. Dzięki staraniom dyrekcji szkoła uzyskała 1,5 miliarda st. zł. z Agencji               
Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa. W Weryni znalazły się nowoczesne urządzenia i maszyny rolnicze, a              
do nauki ekonomiki rolnictwa powstała dobrze wyposażona pracownia komputerowa. Z kolei Wojewódzki            
Fundusz Ochrony Środowiska dopomógł w wybudowaniu pilotażowej, ekologicznej oczyszczalni ścieków. Warto           
wspomnieć, że budynki szkolne usytuowane są w pięknym parku, gdzie m.in. stoi zabytkowy pałac              
Tyszkiewiczów. Wojewódzki konserwator zabytków utworzył tutaj, szczególnie chroniony, zespół         
pałacowo-parkowy, a opiekę nad tymi zabytkami powierzył właśnie ZSR, co przysparza nieco trudności, ale              
odwdzięcza się przepięknym otoczeniem.  

Na sobotnie uroczystości przyjechało do Weryni około 400 absolwentów. A wśród honorowych gości             
znaleźli się: Andrzej Daraż - senator RP, jan Bury - poseł RP, Jan Kowalski - przedstawiciel Romana                 
Jagielińskiego, obecnego ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej; dyrektor i grupa nauczycieli z Liceum             
Rolniczego w La Touche we Francji, z którym ZSR w Weryni utrzymuje ożywione kontakty, a uczniowie                
wyjeżdżają na praktyki zawodowe. Wśród gości szczególnych byli także: ks. prałat Stanisław Wójcik - dziekan               
dekanatu kolbuszowskiego, Stanisław Homa - dyrektor Wydziału Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w           
Rzeszowie; Henryk Wilk - burmistrz Kolbuszowej, Stanisław Mazan - przewodniczący Rady MiG Kolbuszowa, a              
także wójtowie okolicznych gmin, przedstawiciele szkół oraz firm współpracujących ze szkołą w Weryni. Oficjalną              
część uroczystości rozpoczęła msza św. r której przewodniczył i homilię wygłosił ks. prał. Stanisław Wójcik. A w                 
asyście byli dwaj absolwenci tej szkoły: ks. Józef Opaliński i ks. Józef Ozga oraz ks. Krzysztof Tomkiewicz 
i ks. Stefan Michalski. 

Po mszy św. dyrektor ZSR w Weryni Tadeusz Kubiś przedstawił historię i dorobek szkoły. Następnie               
przedstawiciel Ministra Rolnictwa odczytał akt przeniesienia imienia szkoły z Państwowego Technikum           
Rolniczego na Zespół Szkół Rolniczych w Weryni. Odczytał także fragment listu z życzeniami od Romana               
Jagielińskiego oraz przekazał jego dar dla szkoły - 40 min zł na zakup nowoczesnego rzutnika pisma. Były                 
gratulacje od wojewody rzeszowskiego dr Kazimierza Surowca, a także dyplom uznania i puchar od Ośrodka               
Doskonalenia Rolniczego w Boguchwale. Podczas sobotnich uroczystości zostali też wyróżnieni i nagrodzeni            
najlepsi nauczyciele pracujący obecnie w tej szkole.  

Z okazji 50-lecia powstania ZSR w Weryni została wmurowana, w holu głównego budynku, pamiątkowa              
tablica: "W hołdzie założycielom i pedagogom, wychowankom ku pamięci", ufundowana przez uczestników            
jubileuszowego zjazdu absolwentów.  

Nie zapomniano też o tych, którzy odeszli do wieczności. Tuż po oficjalnej części, delegacja udała się na                 
cmentarz parafialny w Kolbuszowej, aby złożyć kwiaty i pomodlić się przy grobach zmarłych pracowników              
szkoły.  

Najbardziej oczekiwaną chwilą było spotkanie osób z poszczególnych roczników. Dało się słyszeć            
westchnienia, że tak wielu osób brakuje i pytania, co słychać po latach. O godz. 17 rozpoczął się bal                  
absolwentów trwający do świtu. W niedzielę, co wytrwalsi mogli się spotkać przy ognisku. Jak podkreśla dyrektor  
T. Kubiś w niedzielę przyszły osoby, które ukończyły szkołę wiele lat temu, a brakowało młodych. Przyszli aby                 
spotkać się ze swoimi nauczycielami i wspominać dawne czasy. Rozmowom nie było końca. Spotkanie              
zakończyło się późnym wieczorem.  

Specjalnie z okazji złotego jubileuszu szkoły został wydany okolicznościowy folder i publikacja pt.             
"Półwiecze Szkoły Rolniczej i Weryni" pod redakcją Mariana Piórka. Książka zawiera wiadomości o oświacie              
rolniczej na Kolbuszowszczyźnie, a także dokładną historię Szkoły Rolniczej w Weryni wraz z wykazem nazwisk               
wszystkich nauczycieli pracujących tam przez całe pół wieku i wykazem i nazwisk absolwentów, którzy uzyskali               
wykształcenie średnie. Z okazji jubileuszu ukazał się także specjalny numer miesięcznika "Przegląd            
Kolbuszowski" w całości poświęcony 50-leciu szkoły w Weryni. 

 
Alina Ziętek-Salwik ,,Ziemia Kolbuszowska" 9/27 z 1996 r.  









 



 







 
 
 



 
 

 


