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Każda epoka ma swe własne cele 
I zapomina o wczorajszych snach: 

Nieście więc wiedzy pochodnię na czele 
I nowy udział bierzcie w wieków dziele,- 

Przyszłości podnoście gmach! 
 

Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, 
Choć macie sami doskonalsze wznieść: 
Na nich się jeszcze święty ogień żarzy, 

I miłość ludzka stoi tam na straży, 
I wy winniście im cześć! 

 
Adam Asnyk z wiersza „Do młodych”



Zdobycz narodowa, którą się od rządu
austriackiego uzyskać dało.

Z historii powstania Szkoły...



Pierwsza strona decyzjo o utworzeniu Gimnazjum, 1909 r. 



Starania o powołanie Szkoły rozpoczęły się jeszcze w 1907 roku i dzięki zabiegom posła
na Sejm Krajowy - Zdzisława Skrzyńskiego oraz posła do Rady Państwa w Wiedniu – dr.
Stanisława Białego przyniosły oczekiwany efekt. Jego Cesarska Królewska Apostolska Mość
Najwyższym postanowieniem z 7 sierpnia 1909 roku raczył  najmiłościwiej zezwolić (…) na
utworzenie z początkiem roku szkolnego 1909/1910 w Brzozowie  państwowego gimnazjum z
polskim językiem wykładowym.

Powstanie Szkoły było ogromnym sukcesem, umożliwiło bowiem uczniom pobieranie
nauki, co wcześniej stanowiło znaczne utrudnienie ze względu na zbyt wysokie koszty
kształcenia i utrzymania w  okolicznych miastach. 

Sukces brzozowian był tym większy, ponieważ o utworzenie gimnazjum tego typu
zabiegały też władze Sanoka. To jednak Brzozów okazał się być tym miejscem, w którym
stworzone zostały nowe  perspektywy edukacyjne. 

Tymczasowe kierownictwo gimnazjum w Brzozowie powierzyła Rada szkolna krajowa Pająkowi
Stanisławowi profesorowi C.K. gimnazjum wyższego w Jaśle dnia 1 września 1909. C.K. Rada
szkolna krajowa zamianowała kandydata stanu nauczycielskiego Juliana Wagę zastępcą
nauczyciela w tutejszym zakładzie. 
C.K. Rada szkolna krajowa przeniosła zastępcę nauczyciela w C. K. gimnazjum w Sanoku Józefa
Józefczyka w tym samym charakterze do tutejszego zakładu.

Najwyższe postanowienie o utworzeniu państwowego gimnazjum w Brzozowie.

Kronika Szkoły 1905-1985

Od początku swojego istnienia Szkoła zmagała się z trudnymi warunkami lokalowymi.
Lekcje odbywały się w kilku budynkach na terenie miasta. Sytuację dodatkowo pogorszył
wybuch I wojny światowej, ponieważ budynek Szkoły został zajęty przez wojsko na
kancelarię i koszary.

Pośrodku główny budynek Szkoły przy ul. Mickiewicza



Ratusz w Brzozowie - budynek użytkowany przez Gimnazjum

Dawna wikarówka przy kościele w Brzozowie - jeden z obiektów szkolnych

W wyniku zaistniałej sytuacji grono nauczycielskie w Brzozowie wystąpiło do władz 
z apelem o wzięcie pod uwagę następującego wniosku:

Grono nauczycielskie w Brzozowie widzi się zmuszone apelować do wszystkich władz, od 
których naprawa stosunków zależy, by bezzwłocznie zechciały wglądnąć w tutejsze warunki
i stosunki, i przystąpiły do zaradzenia złemu [niesłychanie trudnym warunkom pracy i braku 
 perspektyw na przyszłość], nie dającemu się dłużej cierpieć, jeżeli zakład ma się rozwijać, a
nie wegetować tylko.

Tym samym, przy pełnym zaangażowaniu osobno w tym celu zawiązanego w mieście 
komitetu, rozpoczęte zostały starania o pozwolenie i środki na budowę nowego gmachu 
szkolnego.



W realizację podjętej idei zaangażowali się również poseł powiatu brzozowskiego dr
Stanisław Rymarz oraz senator dr Stanisław Biały. To przede wszystkim dzięki ich
staraniom podjęte działania zakończyły się sukcesem i 25 października 1925 roku odbyła
się uroczystość poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego pod nowy budynek
gimnazjum. Było to wydarzenie o doniosłym charakterze, w którym wzięli udział
przedstawiciele władz powiatowych i lokalnej społeczności. 

Treść aktu erekcyjnego odczytanego w trakcie uroczystości: Bogu na chwałę, Ojczyźnie na 
pożytek i ku Wiecznej Pamięci! Dnia 25 października 1925 r. ery chrześcijańskiej, a w 7 roku
uzyskania niepodległości Ojczyzny położono kamień węgielny pod ten budynek gimnazjalny,
przeznaczony dla krzewienia oświaty, kultury i miłości Ojczyzny wśród młodzieży tutejszej
okolicy. 

Bogu na chwałę, Ojczyźnie na pożytek i ku Wiecznej Pamięci!

Wmurowanie kamienia węgielnego pod budynek gimnazjum 

Prace budowlane trwały przez kolejne 6 lat, aż do jesieni 1931 r.

Z nadzieją i dumą patrzyli mieszkańcy Brzozowa na rosnące mury, najbardziej nowoczesnego
budynku na terenie miasta (…), który patrzył dziesiątkami okien w Grabownicę jarzącą się 
 wieczorami światłami szybów, w sąsiednie wioski, zapowiadając dla środowiska nową, 
 ożywioną erę. (…) Mówiono, ze był drugim co do piękności i nowoczesności w województwie
lwowskim. 

Anna Zalot (Matura 1932)

Budynek brzozowskiego gimnazjum w 1931 r. 

Dzisiaj śmiało możemy rzec, że założona w 1909 roku Szkoła z biegiem lat na stałe wrosła                 
w rzeczywistość naszej Małej Ojczyzny, zaś istotna część historii miasta to dzieje naszej
Almae Matris, której znakomitym wizerunkiem są ludzie wychowani i wykształceni w jej
murach.



Grono pedagogiczne i uczniowie Szkoły, 1938r. 


