
 

 

Werynia, 1996 

Internat 

Helena Wilk (Rychel) 

Od początku istnienia szkoły — Gimnazjum Gospodarstwa 

Wiejskiego funkcjonował internat. Zorganizowano go, ponieważ 

uczniowie pochodzili z okolicznych wiosek, często odległych od Weryni, 

bez możliwości dojazdu środkami lokomocji. 

W pierwszym okresie internat mieścił się w pomieszczeniach górnych 

pięter byłego Pałacu Tyszkiewiczów. Były tu pokoje dla dziewcząt, 

natomiast dla chłopców urządzono pomieszczenia w dawnej murowanej 

„rządcówce". 

Sprawami internatu zajmowała się Wanda Żywiec — 

sekretarka-intendentka, która współpracowała z powołaną przy 

Samorządzie Szkolnym Spółdzielnią Wyżywienia. W tym czasie wszyscy 

uczniowie szkoły mieszkali w internacie. Z domów rodzinnych przywozili 

artykuły żywnościowe oraz inne niezbędne rzeczy. Opiekę wychowawczą 

nad mieszkańcami internatu sprawowali nauczyciele oraz powstała  

w tym czasie młodzieżowa organizacja ZMW RP „Wici". 

W roku szkolnym 1950/1951, po przemianowaniu 3-letniego 

Państwowego Liceum Rolniczego w Czteroletnie Liceum Rolnicze, liczba 

mieszkańców tej placówki wzrosła. Wówczas to grupą chłopców 

opiekował się inżynier Stefan Culak, a dziewczętami Elżbieta Krokowska. 

Patronat nad żywieniem  

i młodzieżową świetlicą sprawowała Zofia Sanocka, natomiast kucharką 

była Katarzyna Szymczyk. 

W roku 1951 warunki w internacie poprawiły się, ponieważ 

przeprowadzono elektryfikację. Od tej pory uczniowie mogli uczyć się  

i pracować przy świetle elektrycznym. 

W roku szkolnym 1952/1953 kierownikiem internatu została Anna 

Chorzępa (Materia). Grupą chłopców w dalszym ciągu opiekował się 



 

 

inżynier Stefan Culak, a dziewczętami Wenancja Kulon (Górka). Anna 

Chorzępa (Materia) — do 1962 r. kierownik internatu — włożyła niemało 

wysiłku w adaptację pomieszczeń pałacu hrabiego Tyszkiewicza na 

potrzeby placówki wychowawczo-opiekuńczej. W pracy z młodzieżą 

rozwijała cechy kształtujące charakter wychowanków, jak: 

obowiązkowość, gospodarność, sumienność. Dużą uwagę 

przywiązywała do ich higieny i estetyki oraz kultury języka. 

Młodzież pracując w różnych sekcjach porządkowała obejście 

internatu oraz rozległy teren parku. Wychowankowie angażowali się  

w zespołach pracy świetlicowej, jak: chór, prowadzony przez inż. Józefa 

Górkę, kółko recytatorskie pod opieką Karoliny Tokarz i dr. Kazimierza 

Skowrońskiego, oraz innych. 

W roku szkolnym 1957/58 w internacie mieszkało już 150 uczniów. 

Baza placówki znacznie polepszyła się, gdy z materiałów otrzymanych 

od Zakładów Metalowych w Nowej Dębie wybudowano stołówkę  

z nowoczesnymi urządzeniami kuchni i magazynów. Służyła ona 

młodzieży do 1971 r., a kierowała nią Janina Słowik, natomiast szefową 

kuchni była Władysława Krajewska (1950—1980). Od 1 września 1961 r. 

do 30 sierpnia 1970 r. funkcję intendentki stołówki pełniła Janina Wilk. 

W 1963 r., po przeniesieniu szkoły do nowego budynku, internat 

otrzymał wszystkie pomieszczenia pałacu. Wówczas warunki 

mieszkaniowe znacznie się poprawiły. Internat męski przeniesiony został 

ze starego parterowego budynku do zachodniej części. Zaś od strony 

wschodniej urządzono internat żeński. Dotychczasowy męski internat 

przeznaczono na potrzeby słuchaczy KKR-u i technikum zaocznego. 

W latach następnych liczba mieszkańców internatu znowu 

wzrosła i tak np. w roku szkolnym 1965/66 osiągnęła 180 osób. W tym 



 

 

okresie pracowali w nim następujący nauczyciele-wychowawcy: 

Stanisław Mroczko, Bolesław Wojtas, Jan Radosz. W 1960 r. zatrudnieni 

zostali: Zofia Kwolek i Franciszek Batory, w 1963 — Helena Rychel (Wilk), 

a w 1967 — Edward Dudziński (pracował do 30 sierpnia 1971 r.). Zofia 

Kwolek z instruktora zajęć praktycznych przeszła w tym okresie na 

stanowisko nauczyciela-wychowawcy. W internacie dbała o estetykę 

obiektu i wystrój wnętrz, wykonując z młodzieżą piękne ścienne 

dekoracje, z których wiele przetrwało do dziś. Wychowankom placówki 

wpajała zasady higieny  

i kultury osobistej. 

Franciszek Batory pracował w internacie od 1 września 1960 r. 

jako nauczyciel-wychowawca i kierownik szkolnej biblioteki.  

Po dwuletnim okresie pracy na tym stanowisku objął kierownictwo 

placówki. 

W roku szkolnym 1971/1972 oddany został do użytku młodzieży 

nowy budynek internatu. Piękny, trzypiętrowy gmach, wkomponowany 

w zieleń parku, usytuowany na skraju lasu i w pobliżu stawów, 

prezentował się bardzo okazale. W 56 czteroosobowych, wygodnych, 

estetycznie urządzonych pokojach, znalazło miejsce 225 wychowanków. 

Zatrudnieni w internacie to: kierownik — Franciszek Batory: nauczyciele 

— wychowawcy: Zofia Kwolek, Helena Rychel (Wilk), Anna Chorzępa 

(Materla) i Stanisław Berkowicz. Grono wychowawcze dokładało 

wszelkich starań, aby internat stał się chociaż namiastką domu 

rodzinnego. Słuchaczami Technikum Zaocznego opiekowała się 

wychowawczyni Józefa Magda, zatrudniona w internacie od 15 lutego 

1973 r. do 15 sierpnia 1980 r. 

Nowy internat, którego koszt budowy sięgał prawie 10 milionów 

złotych, zbudowany został dla młodzieży i ona stała się jego 

gospodarzem. Przygotowanie obiektu do zamieszkania było dziełem 



 

 

jego przyszłych mieszkańców, pod patronatem Rady Młodzieżowej  

i kierownictwa internatu. Do pracy zostali włączeni wszyscy 

wychowankowie. Powołano odpowiedzialnych, przydzielono zadania, 

zabezpieczono front robót. W wytworzonej sytuacji, nikt nie stał na 

uboczu. Do nowego budynku przeniesiono stołówkę wraz z zapleczem. 

Kuchnię wyposażono w patelnie elektryczne, kotły parowe i inne 

urządzenia. Zadbano o estetykę jadalni, która na jedną zmianę mieściła 

150 konsumentów. 

W marcu 1972 r. władze zwierzchnie zatwierdziły etat kierownika 

stołówki. Stanowisko to objęła Maria Jamróz (Koniarz), absolwentka 

technikum gastronomicznego, która pracuje w kuchni do dzisiaj. 

Współpracując z sekcją żywienia Młodzieżowej Rady Internatu, na co 

dzień troszczy się o kaloryczne i urozmaicone pożywienie dla swych 

podopiecznych. 

Dobrze przygotowane i estetycznie urządzone pomieszczenia 

internatowe mobilizowały wychowanków do twórczej pracy. 

Działalność wychowawczo- -opiekuńczą oparto na pracy 

klubo-świetlicy, w której odbywały się spotkania wychowanków  

z różnymi ciekawymi ludźmi, stanowiącymi „żywą historię". Byli to 

dostojnicy państwowi, posłowie na Sejm PRL, weterani ruchu 

robotniczego i ludowego, oficerowie Wojska Polskiego, kombatanci 

drugiej wojny światowej. Spotkania te charakteryzowały się 

różnorodnością poruszanych zagadnień, bogactwem przeżyć, 

konfrontacją myśli i problemów dwóch pokoleń Polaków. 

W roku szkolnym 1973/1974 internat brał udział w krajowym 

współzawodnictwie „O Tytuł Przodującego Internatu". Na szczeblu 

rejonowym (Polska południowo-wschodnia) zajął I miejsce, a w skali 

całego kraju uplasował się w pierwszej dziesiątce. Rok później internat 

utrzymał zdobytą pozycję, a w latach następnych zdobywał czołowe 



 

 

miejsca. Był to wspaniały sukces twórczej pracy zespołu 

wychowawczego pod kierunkiem Franciszka Batorego,  a także 

wychowanków. Do najaktywniejszych należeli: Halina Śmiechowska, 

Krystyna Kołacz, Józef Chruściel, Aniela Cichoń, Helena Miazga, 

Czesława Bieleń. Pełnili oni funkcje przewodniczących Rady 

Młodzieżowej,  reprezentowali internat przed komisją konkursową. 

Najistotniejszą cechą pracy wychowawczej w internacie było 

tworzenie systemu wychowawczego charakteryzującego się: 

1) łączeniem potrzeb i interesów wychowanków internatu z celami 

organizacji młodzieżowych i wysiłkami grona nauczycielskiego, 

2) wychowaniem przez pracę i uczestnictwem ychowanków  

w procesie pracy, 

3) przejmowaniem przez wychowanków rzeczywistej 

odpowiedzialności za internat, 

4) wielokierunkową współpracą ze środowiskiem. 

Poczynając od roku szkolnego 1975/1976, przez kilka kolejnych lat, 

odbywał się w internacie wewnętrzny konkurs pod hasłem: „Najlepsi, 

zdyscyplinowani, godni naśladowania". Zwycięzców konkursu 

nagradzano. Prowadzony był też konkurs pod patronatem Powiatowego 

Komitetu Przeciwalkoholowego pod hasłem: „Trzeźwość trwałym 

obyczajem młodzieży". 

Młodzież internatu stanowiła główny trzon zespołów 

artystycznych (tanecznego, teatru poezji, muzycznego i chóru), 

przygotowujących programy na akademie i wszelkiego rodzaju 

uroczystości szkolne czy pozaszkolne. 



 

 

Internat podczas wakacji i ferii, był wykorzystywany jako baza 

socjalna dla dzieci przyjeżdżających na kolonie i zimowiska. Przez szereg 

lat były tu organizowane kolonie dla dzieci pracowników służby rolnej 

Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, służby zdrowia z Kliniki 

Warszawskiej, Huty Baildon z Katowic. W zamian za korzystanie  

z pomieszczeń i wyposażenia szkoły, wyżej wymienione zakłady 

finansowały budowę basenu kąpielowego. Wybudowany basen nie 

został jednak wykończony, z powodu braku środków finansowych. 

1 września 1977 r. po odejściu Franciszka Batorego stanowisko 

kierownika internatu objął dotychczasowy nauczyciel-wychowawca 

Jerzy Kamela. Był on zamiłowanym turystą i zainteresowanie to 

przekazywał młodzieży. Z jego inicjatywy zorganizowano wiele ognisk, 

rajdów, biwaków i obozów wędrownych. W latach 1977—1980, oprócz 

wyżej wymienionych nauczycieli, pracą wychowawczą w internacie 

zajmowali się Krystyna i Jerzy Mazur- kiewiczowie. Prowadzili oni kółko 

taneczne i fotograficzne. 

Rok szkolny 1980/1981 w historii internatu zaznaczył się największą 

płynnością kadry wychowawczej. W dniu 1 września 1980 roku 

kierownictwo tej placówki objął Stanisław Nowak — długoletni 

kierownik Szkoły Podstawowej w Weryni i pozostał na tym stanowisku 

do 1984 r. Z zespołu wychowawczego pozostali tylko: Zofia Kwolek i Jerzy 

Kamela. Wychowawczyni Helena Wilk (Rychel) korzystała z rocznego 

urlopu zdrowotnego. Pozostali wychowawcy przenieśli się do innych 

placówek. Na etat nauczycieli-wychowawców zostali przyjęci: Andrzej 

Kwolek (pracował od 16.03.1980 do 13.09.1980), Teresa Batory 

(pracowała od 1.09.1980 do 31.08.1983),  Maria Stefan (pracowała od 

1.09.1981 do 31.08.1988), Wiesław Starzec (pracował od 1.09.1982 do 

31.08.1991). W latach 80-tych znacznie zmniejszyła się liczba 

mieszkających w internacie, nastąpiły także zmiany kadrowe.  



 

 

Od 1 września 1984 r. Zofia Kwolek i Stanisław Nowak odeszli na 

emeryturę. Kierownictwo internatu objęła Helena Wilk (Rychel) — 

absolwentka Technikum Rolniczego w Weryni, absolwentka Studium 

Nauczycielskiego oraz długoletnia nauczycielka-wychowawczyni.  

W toku pracy podnosiła swoje kwalifikacje zawodowe na kursach oraz 

ukończyła studia wyższe zawodowe o kierunku pedagogika opiekuńcza. 

Pod jej kierownictwem pracował zespół wychowawców w składzie: 

Maria Stefan do 1988 r., Wiesław Starzec do 1991 r., Jerzy Kwolek, Maria 

Plis, Lubomira Górka, Hanna Lubach, Halina Maciąg, Łucja Gierla, 

Stanisława Kata i Dorota Frankiewicz. Okres ten zaznaczył się dalszym 

spadkiem liczby mieszkańców. 

Praca wychowawcza nadal jednak prowadzona była na wysokim 

poziomie. Dowodem tego jest ocena wyróżniająca, jaką otrzymał 

internat w roku szkolnym 1987/88, po kontroli przeprowadzonej przez 

Krajową Komisję MSW w ramach akcji „Wiosna 88". 

W roku szkolnym 1988/1989 internat ponownie przystąpił do 

ogólnokrajowego konkursu pod hasłem „Internat przodujący  

w samorządności". Zajął pierwsze miejsce w województwie rzeszowskim 

w skali szkół rolniczych, zaś w regionie południowo-wschodnim drugie 

miejsce, zdobywając nagrodę pieniężną. 

W latach 90-tych placówka nasza współpracowała ze szkołą 

budowlaną w Rawie Ruskiej koło Lwowa. Aktualnie podobne kontakty 

utrzymujemy ze szkołą rolniczą w Bretanii (Francja). 

W związku ze spadkiem liczby mieszkańców internatu podejmuje 

się decyzje o zagospodarowywaniu pustych pomieszczeń. Pokoje są 

wynajmowane uczestnikom: Strefowych Mistrzostw LOK (lekkie sporty 

obronne), Krajowej Olimpiady LZS Szkół Rolniczych, kursów pilarzy 



 

 

leśnych. W okresie wakacji organizowane są kolonie letnie. Część pokoi 

mieszkalnych na parterze wynajęto placówce przedszkolnej z Weryni. 

Pozostałe pomieszczenia przeznaczono na bibliotekę i biura dla 

administracji. W części internatu użytkowanej przez młodzież 

przeprowadzono remont pionu sanitarno-łazienkowego, dokonano 

wymiany okien, pokoje wyposażono w tapczany, nowe szafy i stoliki. W 

1995 r. węglowo-parowe urządzenia kuchni wymieniono na gazowe. 

Internat otrzymał antenę satelitarną i aparaturę komputerową. Czyni się 

wszystko, aby ta placówka wychowawczo-opiekuńcza stawała się 

bardziej nowoczesna i odpowiadała wymaganiom młodzieży. 

 


