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Historia Szkoły im. Sybiraków 

 W tym roku będziemy przedstawiać pokrótce historię szkół do których uczęszczają nasi wychowankowie. 

Na początek Zespół Szkół Nr 2 im. Sybiraków Początek istnienia Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Sączu to po-

wołanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 w 1983r. Szkoła mieściła się w budynku Szkoły Podstawowej nr 

9 w Nowym Sączu na ul. Piramowicza 16. Pierwszym dyrektorem był Jerzy Brzeziński (jednocześnie dyrek-

tor SP Nr 9) W tamtym czasie istniała potrzeba powołania szkoły zawodowej, która kształciłaby pracowników 
młodocianych. Z biegiem lat przybywało uczniów. Dużym utrudnieniem był fakt, że nauka odbywała się popo-
łudniami. W 1994r. władze Kuratorium Oświaty zdecydowały o rozdzieleniu SP Nr 9 i ZSZ Nr 6. 

W dniu 15 kwietnia 1994r. po konkursie, stanowisko dyrektora szkoły objęła Antonina Dzikowska. Dla potrzeb 

szkoły przekazano nieruchomość przy ul. Podhalańskiej 38. Po dokonaniu niezbędnego remontu, otwarcie 
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W tym numerze: 

Dnia 17.10.2022r w Bursie Szkolnej w 

Starym Sączu odbył się Powiatowy Dzień 

Edukacji. Była to okazja do wręczenia 

nagród starosty dla wyróżniających się 

dyrektorów, nauczycieli i pracowników 

administracyjnych szkół powiatowych. 

Program artystyczny pt.”Człowieku…” na 

podstawie Małego Księcia, przygotowała 

nasza młodzież : Paweł Bieryt, Roksana 

G o ł d y n ,  Y e v a  Demch e n k o ,  p o d 

przewodnictwem p.Małgorzaty Tarsy-Bielak. 

Występ uświetnił Wojciech Lis z zespołem. 
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Mieszkańcy naszej bursy 

otrzymali stypendia nauko-

we oraz gratulacje z rąk P. 

Starosty Marka Kwiatkow-

skiego, przewodniczącego 

Rady Powiatu Nowosądec-

kiego Romana Potońca, wi-

cestarosty Antoniego Koszy-

ka oraz członków Zarządu 

Zofii Niki, Edwarda Ciągło i 

radnych powiatowych na ga-

li zorganizowanej w dniu 

21.X.2022r. Gratulujemy: 

Julce Ryś, Weronice Sło-

wik, Kamilowi Kiełbasie i 

Sergiu-

szowi 

 Cd ze str.1 W 1999r. rozpoczęto współpracę ze Związkiem Sybiraków w Nowym Sączu i podjęto decyzję o przy-
jęciu przez szkołę imienia Sybiraków. Rozpoczęły się wspólne działania, spotkania, tworzenie zbiorów do Izby 
Pamięci. We wrześniu 2001r. wraz z Sybirakami uczniowie i nauczyciele wzięli udział w I Marszu Żywej Pamięci 
Polskiego Sybiru w Białymstoku, do teraz wzięliśmy udział już w XVII Marszach. 

Dnia 12 kwietnia 2002r.  nadano Zespołowi Szkół Nr 2 w Nowym Sączu imię Sybiraków, Rada Rodziców ufundo-

wała sztandar. Obecnie w skład Zespołu Szkół Nr2 im. Sybiraków wchodzą: IX LO z Oddziałami In-

tegracyjnymi, Technikum Nr 2 oraz Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2. Rok  2005 to również począ-

tek innowacji pedagogicznej – przysposobienie wojskowe – to ważne wydarzenie i kolejne zmiany 

w wizerunku szkoły. Klasy „wojskowe” biorą udział w rajdzie szlakiem partyzantów „Tatara”, w 

zawodach sprawnościowych „O srebrne muszkiety” oraz „Sprawni jak żołnierze”, Marszu Puławia-

ków w Sandomierzu, Ogólnopolskim Przeglądzie Musztry osiągając każdego roku czołowe lokaty. 

Uczestniczą we wszystkich wydarzeniach patriotycznych i rocznicowych w Nowym Sączu. Rok 

2017 przynosi kolejne zmiany, związane z reformą oświaty. Rozpoczyna się wygaszanie gimna-

zjów i w związku z tym nasza szkoła, docelowo /od 2019r./ będzie przeniesiona do budynku Gim-

nazjum nr3, na osiedlu Millenium. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze odbywają się w dwóch bu-

dynkach. Na Millenium zostały przeniesione klasy IX LO z Oddziałami Integracyjnymi realizują-
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 Święto, które obecnie obchodzimy 1 listopada, ustanowił na początku VI wieku papież Bonifacy 

IV, który otrzymał od cesarza Panteon – starożytną pogańską świątynię. Kazał on złożyć w niej reli-

kwie. Dzień ten stał się uroczystością oddawania czci wszystkim zmarłym męczennikom i był obcho-

dzony 13 maja. 

Na 1 listopada jego datę przeniósł dopiero papież Grzegorz III w 331 roku. Chciał on zastąpić w ten 

sposób najważniejsze pogańskie święto zmarłych świętem chrześcijańskim. Odtąd 1 listopada był 

dniem poświęconym pamięci zarówno męczenników, ale i wszystkich świętych Kościoła Katolickiego. 

Zaduszki, czyli obchodzone 2 listopada święto ku czci wszystkich zmarłych, w 998 roku zaczęto wpro-

wadzać w klasztorach. W 1311 roku Dzień Zaduszny decyzją Stolicy Apostolskiej wprowadzono do 

kalendarza i liturgii rzymskiej 

Kiedyś wierzono, że właśnie w tę noc dusze zmarłych odwiedzają domy żywych. Starano się nie zapo-

minać o tym, aby zostawić dla nich uchylone okna i drzwi. 

Na początku XX wieku istniał zwyczaj „ugaszczania dusz” – specjalnie dla nich wykładano na stołach 

małe chlebki, nazywane peretyczkami lub powałkami, na których odciskano krzyż i inicjały zmarłej oso-

by. Czasami wraz z chlebem pozostawiano również miskę kaszy i butelkę wódki. 

W dwudziestoleciu międzywojennym nieodłącznym elementem dnia Wszystkich Świętych była obec-

ność przed bramami cmentarzy tzw. dziadów, nazywanych też jałmużnikami. Zdążające na nekropolie 

rodziny nigdy nie odmawiały im datków. Najczęściej dawano jedzenie i drobne monety. Wierzono, że 

modlitwa jałmużnika za zmarłego pomoże mu w osiągnięciu zbawienia i wyciągnie duszę z czyśćca. 

W PRL władze początkowo walczyły ze zwyczajem obchodzenia święta 1 listopada. To właśnie z tego 

okresu wywodzi się zlaicyzowana nazwa uroczystości – Wszystkich Zmarłych i Święto Zmarłych
[2].Obecnie 1 listopada jest dniem wolnym od pracy, aby ludzie mogli w spokoju odwiedzić z rodziną 

groby bliskich im osób. Robią to nie tylko osoby wierzące, ale i również ci, którzy chcą oddać szacunek 

bliskim zmarłym.  

                                         https://ding.pl/blog/artykuly/wszystkich-swietych-skad-wzielo-sie-swieto-1-listopada,2808 
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          Życiowe 

 
 Dla ludzi bądź uprzejmy. 

 Od każdego z nich, na-

wet pustego, możesz się czegoś nau-

czyć.  

 Nie rób sobie z ludzi ani wrogów, ani 

przyjaciół, a potem nie będziesz miał z 

nimi żadnych kłopotów. 

 Więcej się ruszaj. Kamień, który toczy 

się, nie rośnie. 

 Biedny jest nie ten, kto ma mało, a ten, 

komu ciągle mało. 

 Nie kłóć się. Każdy ma swoją prawdę 

i własną krzywdę. 

 Nie pouczaj ludzi, jak mają żyć, co ro-

bić. 
 Źródło: cytaty.pl 
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