Sprawozdanie z obchodów 75 – lecia SKS przy I LO w Jaśle
W 1931 roku powstało Gimnazjalne Koło Sportowe. Jego założycielami byli: miłośnik sportu,
człowiek całym sercem oddany młodzieży – prof. Piotr Wawszczak oraz grupa uczniów, sportowców
Szkoły.
O działalności Koła dowiadujemy się z jedenastu tomów Kronik Sportowych Szkoły, w których
znaleźć można opisy wydarzeń sportowych, zawodów, wycieczek narciarskich, spływów kajakowych.
Dodatkową dokumentacje stanowią fotografie i rysunki. Kolejni kronikarze prowadzili zapisy
w indywidualny sposób, stąd ogromna różnorodność treści i stylów.
Klub działał w wielu sekcjach. Można było trenować lekooatletykę, gimnastykę, narciarstwo,
siatkówkę, hokej, łyżwiarstwo, pingpong, piłkę nożną, ręczną. Znane nazwiska sportowców z tamtych lat
to: zapaśnik Zbyszko Cyganiewicz – trzykrotny Zawodowy Mistrz Świata, Jan Pająk członek piłkarskiej
reprezentacji Polski, jednocześnie lekkoatleta, Zygmunt Kachlik uczestnik Mistrzostw Polski w
lekkoatletyce, wszechstronny sportowiec Szkoły.
Wojna przerwała działalność Koła. Zabrała wielu naszych sportowców. Ich nazwiska są
umieszczone w wydawnictwie „75 lat Szkolnego Koła Sportowego Gimnazjum i Liceum w Jaśle”.
Zniszczeniu uległ sprzęt i obiekty sportowe.
Czasy powojenne na wiele lat zmieniły wpisy w Kronikach. Nie chodzi o ich wizerunek, ale
o treści. Niezmiennie jednak sportowcy Szkoły zdobywali i zdobywają nadal czołowe miejsca w różnych
dyscyplinach sportowych: akrobatyka, baseball, judo, kolarstwo, łyżwiarstwo, modelarstwo, narciarstwo,
szermierka, piłka ręczna, siatkowa, nożna, lekkoatletyka, szachy, szermierka, tenis stołowy. Zostali oni
uhonorowani umieszczeniem w Galerii Wybitnych Sportowców Szkoły. Są wśród nich Olimpijczycy,
Mistrzowie Świata i Polski, reprezentanci Polski. Wielu z nich na stałe związało się ze sportem. Są
trenerami, nauczycielami akademickimi w uczelniach sportowych, nauczycielami wychowania
fizycznego w Polsce i za granicą. Galeria wybitnych sportowców okresu powojennego jest umieszczona
przy wejściu do dużej sali gimnastycznej w I LO oraz w wydawnictwie książkowym z okazji Jubileuszu.
Obecnie nauczycielami wychowania fizycznego w Szkole są: Paweł Baniak, Jan Dzwonkowicz,
Aleksandra Kozendra, Lucjan Nowosielski, Emil Ochała, Marta Wolska, Lech Zwoleński.
Szkoła dysponuje dwoma salami gimnastycznymi, siłownią, salką do tenisa stołowego, boiskami
do piłki ręcznej, nożnej i koszykówki.
Uczniowie Szkoły systematycznie uczestniczą w zawodach na szczeblu powiatowym,
rejonowym i wojewódzkim organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy. Trenują też różne
dyscypliny w klubach sportowych – narciarstwo, pływanie, taniec towarzyski, karate, judo, szachy, tenis
stołowy.
Na stałe w Plan Pracy Szkoły wpisało się wiele imprez sportowych organizowanych przez
nauczycieli wychowania fizycznego:
Międzyklasowe Rozgrywki w Piłce Siatkowej Dziewcząt o Nagrodę Dyrektora I LO;
Międzyklasowe Rozgrywki w Trójkach Siatkarskich Chłopców;
Otwarte Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w Pływaniu o Puchar Dyrektora I LO;
Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym;
Dzień Sportu Szkolnego;
Zawody w Streetballu;
Szkolne Grupowe Mistrzostwa w Tańcu Współczesnym;
Międzyklasowe Rozgrywki w Piłce Nożnej;
Blok imprez sportowych w ramach Dnia Otwartego Szkoły;
Zimowe wyjazdy na narty na Magurę Małastowską, do Puław lub Krynicy
Zimowa Szkoła – w jej trakcie realizowany jest program nauczania z przedmiotów maturalnych oraz
nauka jazdy na nartach pod opieką instruktora i doskonalenie jazdy na nartach i desce surfingowej.
Nauce towarzyszy wiele atrakcji np.: lekcja ekologiczna, kulig, zwiedzanie muzeów, piesze
wycieczki górskie, dyskoteki połączone z pokazem mody sportowej, turniejami i inne.
Podsumowaniem Zimowej Szkoły jest slalom gigant z udziałem wszystkich uczestników, gdzie
uczniowie walczą o Puchar Szkoły w Narciarstwie.

W dniach 16 – 17 czerwca 2006 r odbył się Jubileusz 75-lecia Szkolnego Koła Sportowego przy
I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle.
Obchody Jubileuszu rozpoczęła msza św. w Kościele Gimnazjalnym w intencji zmarłych
i żyjących sportowców Szkoły.
W programie obchodów znalazło się spotkanie sportowców naszej Szkoły z Dyrekcją oraz
Profesorami wychowania fizycznego. Przypomniano historię sportu w I Liceum, największe osiągnięcia
sportowe. Był to również czas do wspomnienia tych, którzy już odeszli.
W spotkaniu wzięło udział około 140 osób.
Spośród najbardziej znanych sportowców – absolwentów naszej Szkoły w uroczystościach
uczestniczyli:
Paweł Baniak (judo, medalista Mistrzostw Polski),
Łukasz Barzyk (lekkoatletyka, medalista Mistrzostw Polski),
Alfreda Berkowicz (łyżwiarstwo, uczestniczka Mistrzostw Polski),
Aleksander Czerwiński (piłka siatkowa, medalista Mistrzostw Świata i Mistrzostw Polski oldboyów),
Renata Firak (akrobatyka, wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski),
Aleksandra Kapanowska (lekkoatletyka, uczestniczka Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
i medalistka Ogólnopolskich Igrzysk LZS),
Krzysztof Kozendra (akrobatyka, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski),
Katarzyna Król (lekkoatletyka, uczestniczka Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży i Ogólnopolskich
Igrzysk LZS),
Stanisław Kurcz (lekkoatletyka, uczestnik Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży),
Lucjan Nowosielski (lekkoatletyka, wielokrotny uczestnik Mistrzostw Polski),
Jan Reczek (piłka ręczna, akademicki Mistrz Polski i uczestnik Akademickich Mistrzostw Świata),
Krzysztof Reczek (akrobatyka, medalista Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży),
Zbigniew Skrudlik (szermierka, dwukrotny medalista olimpijski),
Paweł Sławniak (lekkoatletyka, halowy Mistrz Polski Juniorów),
Krzysztof Wilusz (akrobatyka, wielokrotny medalista Mistrzostw Świata i Europy).
Spotkanie w auli rozpoczął dyrektor Szkoły, który przywitał zaproszonych gości.
Następnie głos zabrał Poseł RP Stanisław Zając. Mówił o tym jak wspaniale sport potrafi
kształtować charaktery, jak potrzebne jest organizowanie takich Jubileuszy, bo utrzymywanie tradycji
w dzisiejszych czasach jest rzeczą niezmiernie ważną.
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Obchodów Jubileuszu Aleksander Czerwiński.
przedstawił historię Szkolnego Koła Sportowego oraz wybitne osiągnięcia sportowców Szkoły. Wręczył
też pamiątkowe statuetki dla Starostwa, Urzędu Miasta i Dyrekcji I LO.
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Kurowska odczytała list gratulacyjny od Starosty Powiatu
Mariana Gancarza a V-ce Starosta Powiatu Kazimierz Stefanik snuł wspomnienia ze swoich lat
szkolnych spędzonych w naszej Szkole.
Nagrody Podkarpackiego Szkolnego Związku Sportowego z rąk Kazimierz Zimy otrzymali
emerytowani nauczyciele wychowania fizycznego Janina Brokowska, Helena Bugała i Roman Śliż.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Miasta Jasła Adam Owiński, który wręczył
pamiątkowe statuetki i dyplomy wybitnym sportowcom Szkoły.
Najstarszy sportowiec Szkoły Zygmunt Kachlik został uhonorowany pamiątkowym pucharem.
Swoje wspomnienia związane ze sportem szkolnym i późniejszymi swoimi osiągnięciami przedstawił
szermierz dwukrotny Olimpijczyk Zbigniew Skrudlik.

Zbigniew Skrudlik podczas wystąpienia

Szkoła otrzymała z rąk Stanisława Kurcza byłego lekkoatlety na stałe zamieszkującego na Śląsku
figurkę św. Barbary wykonaną z węgla z życzeniami, aby wzięła ona pod opiekę uczniów i nauczycieli
Szkoły
Nauczyciele wychowania fizycznego pożegnali odchodzącego w tym roku na emeryturę
wychowawcę dwóch pokoleń młodzieży w I LO – Jana Dzwonkowicza.
W części artystycznej wystąpili uczniowie Szkoły. Zaprezentowali poezję z „Lauru
Olimpijskiego” Wierzyńskiego, przedstawili ciekawe fragmenty Kronik Sportowych Szkoły oraz
wspomnień o sporcie szkolnym Pana Zygmunta Kachlika. Wszystko to przeplatały piosenki, tańce
towarzyskie i współczesne oraz atrakcyjny pokaz żonglerki.
Odbyła się również aukcja, z której dochód został przeznaczony na potrzeby sportu szkolnego.
Wśród licytowanych przedmiotów znalazły się trofea sportowe oraz piękne i wartościowe dzieła
artystów – absolwentów naszej Szkoły.
Obchodom Jubileuszu towarzyszyły rozgrywki sportowe. Były okazją do wspólnej zabawy sportowego spotkania pokoleń w towarzyskim i rekreacyjnym charakterze, choć nie zabrakło prawdziwej
sportowej rywalizacji.
W zawodach w piłce siatkowej uczestniczyło 6 drużyn, w koszykówce 4 drużyny. Zespoły były
wielopokoleniowe i składały się z kobiet i mężczyzn. W streetball’u wystartowało 2 zespoły. Najwięcej
chętnych było do gry w piłkę nożną – udział wzięło 8 drużyn. W zawodach w tenisie stołowym wzięło
udział 12 absolwentów. W rozgrywkach szachowych wystartowało 6 osób.
Wszystkie konkurencje zostały rozegrane na obiektach szkolnych – piłka nożna i streetball na
boiskach szkoły, piłka siatkowa i koszykówka w dużej sali gimnastycznej, tenis stołowy w małej sali
gimnastycznej, szachy pod parasolami na dziedzińcu Szkoły. Wszyscy uczestnicy rozgrywek otrzymali
pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy puchary. Dopisała piękna słoneczna pogoda.
Obchody Jubileuszu zakończyły się Balem Sportowca, na którym ogłoszono wyniki Plebiscytu
na Najpopularniejszego Sportowca 75-lecia. Został nim Aleksander Czerwiński.
We wspólnych rozmowach i zabawie zatarły się granice wiekowe trzech pokoleń uczestników,
zajmowanych stanowisk, był czas na tańce, wspomnienia i plany następnych sportowych spotkań.

Uczestnicy Balu Sportowca

Zamierzeniem organizatorów były nie tylko obchody 75 lecia SKS. Jubileusz był okazją do
podjęcia działań zmierzających do poprawy bazy sportowej Szkoły. Dzięki znacznemu wkładowi
sponsorów wyremontowana została i wyposażona w nowy sprzęt tzw. mała sala gimnastyczna. W planie
jest remont elewacji i uporządkowanie obejścia tego zabytkowego budynku. Uprzątnięte zostały tereny
za salą, gdzie urządzone zostanie boisko do piłki siatkowej oraz skocznia w dal. W planie jest też
doposażenie siłowni.

Komitet Organizacyjny od lewej :Lucjan Nowosielski, Tomasz Kasprzyk, Marta Wolska,
Andrzej Bialik, Aleksander Czerwiński, Paweł Tomasik, Aleksandra Kozendra, Emil Ochała

