
30-lecie szkoły i jej początki, czyli wywiad z Edwardem Zegadło 

Z okazji 30-lecia naszej szkoły, postanowiliśmy przeprowadzić wywiad z 

pierwszym dyrektorem naszej szkoły- Edwardem Zegadło. Nie tylko po to, by 

powspominać początki szkoły, ale by zgłębić się też w jej podłoże historyczne, z 

perspektywy naszego rozmówcy. 

Julia Więch: Był pan pierwszym dyrektorem naszej szkoły- jak wyglądały jej początki? 

Napotkały Pana jakieś trudności? 

Edward Zegadło: Początki powiedziałbym były dość trudne ponieważ liceum przekształciło 

się w szkołę na podstawie studium nauczycielskiego. Problemem było to, że w miarę 

sprawnie trzeba było zakończyć tamtą szkołę i rozpocząć długotrwały etap budowania nowej. 

JW: Budynek szkoły ma już prawie 100 lat. Jakie emocje towarzyszyły Panu, kiedy 

wszedł Pan po raz pierwszy do jego środka?  

EZ: Wcześniej byłem dyrektorem innych szkół- od dwudziestu lat. Nie było konkretnej 

granicy radości, ale bardzo się cieszyliśmy. Stary rocznik, który rozpoczynał studium 

nauczycielskie, ukończył je jako liceum ogólnokształcące. Wszystko poszło też w miarę 

sprawnie. Były też jednak inne sprawy- problemy z początkowym naborem, zachowaniem 

ważnych kierunków. 

JW: Imię Jana III Sobieskiego zostało nadane 3 lata po otworzeniu liceum. Dlaczego 

akurat król z dynastii Sobieskich? 

EZ: Były różne propozycje- ta wydawała się najbardziej pasująca do położenia. Jesteśmy w 

pobliżu Traktu Królewskiego, poza tym chcieliśmy zachować “klan” królewskich liceów typu 

najbliższy nam Batory, Chrobry czy Władysław IV. Były różne sugestie od rodziców, czy 

nauczycieli. W miarę szybko ustaliliśmy Jana III Sobieskiego.  

JW: To Pan jest pomysłodawcą klasy muzycznej i plastycznej. Skąd pomysł na 

rozwijanie takich umiejętności u młodzieży?  

EZ: Nie jestem akurat bezpośrednim pomysłodawcą, ale chcieliśmy, żeby była kontynuacja 

przedmiotów za czasów studium nauczycielskiego, w którym byli nauczyciele klas 

muzycznych i plastycznych. Te przedmioty były zawsze nauczne na bardzo wysokim 

poziomie. Kiedy w innych szkołach nauczanie muzyki i plastyki było niezbyt zaawansowane, 

my rozwijaliśmy te umiejętności.  

JW: Co zmieniło się w przeciągu ostatnich 30 lat szkoły?  



EZ: Przez 15 lat, w których miałem okazję obserwować życie szkoły, zmienił się bardzo 

budynek i konstrukcja szkoły. Remont budynku zaczął się przed otworzeniem liceum- 

budowę trzeba było rozłożyć na wiele lat. W związku z tym, największą zmianą był remont 

liceum- tak, żeby wyglądał tak ładnie jak dzisiaj. 

JW: Skoro jesteśmy już przy życiu szkoły- jak wyglądał typowy dzień w naszym liceum 

za Pana czasów?  

EZ: Dni szkolne raczej się nie różniły niczym od dzisiejszych. Oczywiście odbywały się 

ciekawe akcje szkolne, ale w dzisiejszych czasach rozszerzyła się oferta kierunków- jest to 

jednak związane z rozwojem szkoły.  

JW: Jakie wspomnienia ze szkoły utkwiły Panu w pamięci do dzisiaj? 

EZ: Na pewno wspomnienia dotyczące kierunków jakie udało mi się w szkole utrzymać. 

Było też przyjemnie na różnych uroczystościach szkolnych. Od innych szkół wyróżniał nas 

chór. 

JW: Czy tęskni Pan za naszym liceum? Za czym konkretnie? 

EZ: Tak, najbardziej tęsknię za spotkaniami z innymi- przede wszystkim kolegami- 

nauczycielami. Staram się jednak z nimi utrzymać kontakt. 

JW: Tak na koniec- czy można Pana spotkać w naszej szkole po latach? 

EZ: Ostatnio rzadziej, z powodu pandemii. Byłem za to w szkole z okazji jubileuszu- pięć lat 

temu. Miło wraca się do liceum Jana III Sobieskiego. 

JULIA WIĘCH 


