II Liceum Ogólnokształcące im. A. Frycza Modrzewskiego w Rybniku
Dyrektorzy

polski

mgr Maria Malinowska (od 2002 do chwili obecnej)
Maria Malinowska jest absolwentką II Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku. W latach 1977 - 1981 studiowała
matematykę na Uniwersytecie Śląskim. Karierę zawodową rozpoczęła w Zespole Szkół Zawodowych przy Hucie
Batory w Chorzowie. Po dwóch latach podjęła pracę w naszym liceum jako nauczyciel matematyki. W marcu 2002r
stanęła do konkursu na dyrektora szkoły, który wygrała i została dyrektorem szkoły na pięcioletnią kadencję od 1. IX
2002r. Zamężna, ma dwoje dzieci.
mgr Tadeusz Otremba (od 1984 do 2002)
Dyrektor Otremba przejął doskonale funkcjonujące liceum, mogące poszczycić się wieloma osiągnięciami. Zgodnie z
wymogami nowych czasów musiał stać się dyrektorem - menedżerem, promującym szkołę, dbającym o jej rozwój i
konkurencyjność, utrzymującym wysoki poziom nauczania. W ciągu kilkunastu ostatnich lat zmodernizowane i
wzbogacone zostały szkolne pracownie przedmiotowe. Wyremontowano salę gimnastyczną, stworzono strzelnicę
małokalibrową i ścianę wspinaczkową. Wzbogacenie bazy dydaktycznej szło w parze z dbałością o estetykę szkoły i
jej otoczenia (zwycięstwo w konkursie "Najładniej utrzymane i zadbane otoczenie placówki oświatowej i
wychowawczej" w 1997r.). Dyrektor Otremba dbał również o utrzymanie wysokiego poziomu nauczania - lista
finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych na szczeblu centralnym powiększała się w szybkim tempie. Młodzież
II LO odnosi sukcesy międzynarodowe (sukces Katarzyny Kirmel na Światowej Wystawie Młodzieżowych Pomysłów
w Tokio). Najzdolniejsi uczniowie szkoły uzyskiwali prestiżowe stypendia. Nic więc dziwnego, że II LO im Hanki
Sawickiej stało się liczącą się szkołą nie tylko w mieście, ale także w województwie i w kraju (świadczą o tym wyniki
różnorodnych rankingów, zwłaszcza zaś VII miejsce wśród najlepszych w Polsce liceów o profilu matematyczno przyrodniczym w rankingu "Polityki" z 1993r.). Kierowane przez dyrektora Otrembę liceum utrzymuje także kontakty
zagraniczne - współpracuje z francuską szkołą w Saint Vallier, niedawno zaś młodzież gościła w Parlamencie
Europejskim w Strassbourgu. O sukcesie szkoły może świadczyć fakt, że II LO przyciąga coraz to większą liczbę
kandydatów na uczniów do liceum. To zasługa wszystkich nauczycieli oraz koordynującego ich działania Dyrektora.
mgr Mieczysław Kula (od 1974 do 1984)
Dyrektor Kula w ciągu dziesięciolecia kierowania szkołą zjednał sobie sympatię zarówno uczniów jak i nauczycieli.
Zadbał o tzw. kapitał ludzki szkoły. Doceniał i promował twórczych nauczycieli oraz nowatorskie metody nauczania.
Otaczał opieką uczniów szczególnie uzdolnionych, sprzyjał ich intelektualnemu rozwojowi i stwarzał warunki
umożliwiające im osiąganie sukcesów. Jako opiekun spolegliwy indywidualizował pracę nie tylko z uczniem, ale także
z nauczycielem. Dyrektor Kula czynił również starania o wzbogacenie bazy dydaktycznej szkoły (II LO otrzymało
dobrze wyposażoną pracownię matematyczną i laboratorium językowe). Osiągnął swój cel - o bardzo wysokim
strona 1 / 5

II Liceum Ogólnokształcące im. A. Frycza Modrzewskiego w Rybniku
Dyrektorzy

poziomie nauczania najlepiej świadczy fakt, iż w tym okresie uczniowie II LO odnosili znaczące sukcesy w
olimpiadach przedmiotowych na szczeblu centralnym. Szkoła mogła poszczycić się finalistami i laureatami olimpiady
biologicznej, polonistycznej, geograficznej, chemicznej, historycznej, języka rosyjskiego, wiedzy technicznej oraz
wiedzy o Polsce i świecie współczesnym. Dyrekcja II LO została uhonorowana przez Komitet Główny Olimpiady
Biologicznej dyplomem uznania za przygotowanie młodzieży do olimpiad biologicznych w latach 1971 - 1981.
Tryumfy święcił również szkolny chór i zespół instrumentalno - wokalny. W dowód uznania dla dobrej pracy Dyrekcji
szkoły i nauczycieli II LO wpisano w 1979r. do księgi zasłużonych dla miasta Rybnika.
mgr Antoni Jarosz (od 1947 do 1974)
Dyrektor Jarosz pełnił swoją funkcję w okresie wyjątkowo trudnym. Przejął szkołę bezpośrednio po wojnie w stanie
nie do pozazdroszczenia (w latach 1945 - 1947 był dyrektorem Powszechnej Szkoły Publicznej nr. 5). Budynek był
zdewastowany, wyposażenie placówki rozkradzione. Można powiedzieć, że zadaniem dyrektora stało się
zorganizowanie szkoły od podstaw. Nowo utworzone liceum należało wyposażyć we wszystkie niezbędne do
prowadzenia zajęć w tego typu szkole pracownie i pomoce naukowe. Dyrektor Jarosz okazał się doskonałym
organizatorem - koordynował działania wielu instytucji, szukał pomocy w różnych miejskich urzędach. W rezultacie
tych działań zaczęły powstawać pracownie - najpierw fizyczna, potem następne. Następujące po sobie w szybkim
tempie reformy w oświacie wymagały od dyrektora także doskonałego przygotowania merytorycznego. Dla dyrektora
Jarosza duże znaczenie miała również działalność opiekuńczo - wychowawcza (starania o pomoc stypendialną dla
najuboższych uczennic, tworzenie różnorodnych sekcji i kół zainteresowań, organizowanie wycieczek turystyczno krajoznawczych, działalność szkolnego Klubu Sportowego). Szkoła już wtedy, w tych trudnych powojennych latach,
zaczęła odnosić sukcesy (sportowe, recytatorskie) - w powiecie, w województwie. W następnych latach dyr. Jarosz
położył nacisk na edukację kulturalną i estetyczną licealistów. O jakości tej pracy niech świadczy np. fakt, iż to w auli
II LO odbyła się 10 października 1963r. inauguracja II Rybnickich Dni Literatury, zaś obecnością swą zaszczycili
szkołę m.in. Julian Przyboś, Mieczysław Jastrun, Tadeusz Nowak i Anna Kamieńska. Trzydzieści lat pracy dyrektora
Jarosza to okres dynamicznego rozwoju szkoły. Konsekwentna, rzetelna praca, duże wymagania stawiane nauczycielom
i uczniom, żelazna dyscyplina - to cechy charakterystyczne jego pracy. W pamięci wychowanków i współpracowników
dyrektor Jarosz pozostał jako człowiek surowy, może nieco nieprzystępny, ale w sytuacjach trudnych i krytycznych pomocny i życzliwie wspierający.

deutsch
Schulleiter

Mgr Maria Malinowska (von 2002 bis heute)
Maria Malinowska war Schülerin des II. Allgemeinbildenden Lyzeums in Rybnik. Von 1977 bis 1981 studierte sie
Mathematik an der Schlesischen Universität in Kattowitz. Ihre Karierre begann in der Berufsschule in dem Stahlwerk
Batory in Chorzów. Nach zwei Jahren begann sie als Mathematiklehrerin in unserem Lyzeum. Im März 2002 war sie
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bei der Ausschreibung der Stelle des Schulleiters erfolgreich und trat diese am 1.9. 2002 an. Sie ist verheiratet und hat
zwei Kinder.
Mgr Tadeusz Otremba (von 1984 bis 2002)
Herr Otremba übernahm das sich in vielen Bereichen hervorragend präsentierende Lyzeum. Den neuzeitigen
Erfordernissen entsprechend wurde er zu einem Schulleiter, der die Schule förderte, sich um ihre Entwicklung und die
Konkurrenzfähigkeit kümmerte und einen hohen Unterrichtsstand hielt. Die Fachräume wurden modernisiert und
besser ausgestattet. Die Turnhalle wurde renoviert. Es entstanden ein Kleinkaliberschiessplatz und eine Kletterwand. Im
Jahre 1997 gewann die Schule den Wettbewerb: „Die am schönsten erhaltene und gepflegte
Kreiserziehungeinrichtung.”
Der Schulleiter Otremba sorgte auch für die Erhaltung des hohen Unterrichtsstands. Die Liste der Finalisten und
Olympiadenpreisträger auf nationaler Ebene wuchs in rasantem Tempo. Die Jugendlichen hatten auch internationale
Erfolge: z. B. der Erfolg von Katarzyna Kirmel auf der internationalen Ausstellung jugendlicher Ideen in Tokio. Die
Begabtesten bekamen die begehrtesten Stipendien. Es ist kein Wunder, dass das II. Allgemeinbildende Lyzeum namens
Hanka Sawicka eine bedeutende Position nicht nur in der Stadt, sondern auch in der Region und im ganzen Land
erreichte. Im Ranking der „Politika” plazierte sich die Schule auf dem siebten Platz in Polen - inmitten der besten
Lyzeen des mathematisch – naturwissenschaftlichen Profils.
Das Lyzeum pflegte zudem ausländische Kontakte (eine Zusammenarbeit mit einer franzözischen Schule in Saint
Vallier). Von dem Erfolg der Schule zeugte die Tatsache der immer größeren Zahl der Bewerber um einen Platz als
Schüler. Das ist der Verdienst aller Lehrer und der guten Leitung der Schule durch Herr Otremba.
Mgr Mieczysław Kula (von 1974 bis 1984)
In den zehn Jahren als Schulleiter gewann Herr Kula die Sympathie sowohl der Schüler als auch der Lehrer. Er sorgte
sich um das sogenannte „Humankapital” der Schule. Er schätzte und förderte kreative Lehrer und innovative
Unterrichtsmethoden. Die begabtesten Schüler nahm er in seine Obhut, förderte ihre intellektuelle Entwicklung und
schuf die Voraussetzungen für das Erzielen von Erfolgen. Als kompromissbereiter Mentor individualisierte er die
Arbeit nicht nur mit den Schülern, sondern auch mit den Lehrern.
Der Schulleiter Kula unternahm viele Anstrengungen für eine bessere Ausstattung der Räume und der
Unterrichtsmittel. Das II. Allgemeinbildende Lyzeum bekam einen gut ausgestatteten Fachraum Mathematik und ein
Sprachlabor.
Von dem hohen Unterrichtsstand zeugte die Tatsache, dass die Schüler Erfolge in nationalen Olympiaden erzielten.
Die Schule konnte sich rühmen Finalisten und Laureaten in folgenden Olympiaden zu haben: Biologie, Polnisch,
Erdkunde, Chemie, Geschichte, Russisch, Technik, Kenntnisse über Polen und der gegenwärtigen Welt. Die Direktion
wurde mit einem Anerkennungsdiplom für die Vorbereitung der Jugendlichen auf die Biologieolymiaden in den Jahren
1971-1981 ausgezeichnet. Als Anerkennung der guten Arbeit der Schulleitung und der Lehrer sowie der Erfolge ihrer
Schüler wurde die Schule im Jahre 1979 in das Verdienstbuch der Stadt Rybnik eingetragen.
Mgr Antoni Jarosz (od 1947 do 1974)
Der Schulleiter Jarosz erfüllte seine Aufgabe in einer sehr schweren Zeit. Er übernahm die Schulleitung nach dem
Krieg. Das Gebäude war verwüstet und die Ausstattung gestohlen Herr Jarosz musste die Schule von Grund auf
organisieren. Man musste das neu gegründete Lyzeum mit den notwendigen Fachräumen und Lehrmitteln ausstatten.
Der Schulleiter Jarosz erwies sich als ein hervorragender Organisator – er koordinierte die Tätigkeiten vieler
Institutionen und suchte die Hilfe bei verschiedenen Ämtern der Stadt. In der Folge entstanden in der Schule
verschiedene Fachräume.
Die sich überstürzenden Reformen im Bildungswesen verlangten von einem Schulleiter eine ausgiebige Vorbereitung.
Für Herrn Jarosz hatte die fürsorglich-erzieherische Tätigkeit eine große Bedeutung (die Bemühungen um die
Stipendien für die ärmsten Schülerinnen, die Gründung verschiedener Arbeitsgemeinschaften, die Organisation von
landeskundlichen Ausflügen, die Aktivitäten des schulischen Sportklubs). Schon damals, in den schweren
Nachkriegsjahren, erreichte die Schule ihre ersten Erfolge (sportliche Erfolge und im Rezitieren von Gedichten) in der
Region und Wojewodschaft.
In den folgenden Jahren legte Herr Jarosz Wert auf die kulturelle und ästhetische Bildung der Schüler. Am 10. 10.1963
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fand in der Aula der Schule die Eröffnung des II. Rybnischen Tages der Literatur statt. Julian Przyboś, Mieczysław
Jastrun, Tadeusz Nowak und Anna Kamieńska beehrten die Schule mit ihrer Anwesenheit.
Die dreißig Jahre der Arbeit des Herrn Jarosz sind die Zeit der dynamischen Entwicklung der Schule. Die
charakteristischen Eigenschaften seiner Schulleitung sind die konsequente und solide Arbeit, hohe den Lehrern und
Schülern gestellte Anforderungen und Disziplin. Im Gedächtnis der Schüler und Mitarbeiter blieb Herr Jarosz als ein
strenger, wenig zugänglicher, aber in den schweren und kritischen Situationen hilfsbereiter und unterstützender
Mensch.

english
Maria Malinowska, MSc (since 2002)
Maria Malinowska is a graduate of the Second Secondary School in Rybnik. During the years 1977 - 1981 she studied
mathematics at the University of Silesia in Katowice. Her professional career began at the Vocational School Complex
by the steel plant in Chorzów Batory. Two years later, she started working at our school as a teacher of mathematics. In
March 2002, she stood for the competition to be elected the principal of the school, which she won and became the
school principal since 1.09.2002. Married, has two children.
Tadeusz Otremba, MSc (1984 - 2002)
Mr Otremba became the headmaster of the perfectly functioning secondary school, which could boast many
achievements. In accordance with the requirements of modern times, he had to become a headmaster/manager,
promoting the school, taking care of its growth and competitiveness, and sustaining a high level of education. Over the
last few years, the school classrooms have been equipped and modernized. The gymnasium was renovated, a shooting
range and a climbing wall were created. The improvement of the teaching facilities was accompanied by the attention to
the aesthetics of the school and its surroundings (in 1997 the school was awarded first place in the competition "The
best maintained and well-cared for educational institutions"). The headmaster also managed to sustain a high level of
education - the list of finalists and winners of the contests at the central level was growing at a rapid pace. Students
were also successful at the international stage (for example, the success of Katarzyna Kirmel at The International
Exhibition of Youthful Ideas in Tokyo). The most talented secondary school students obtained prestigious
scholarships. No wonder that the Second High School Hanka Sawicka reached an important position not only in the
city, but also in the region and across the country (the results of various rankings prove this; among others: the school
was classified the high 7th place in the ranking of the best science-oriented secondary schools in Poland, cariied out by
“Polityka” in 1993.). The school has also maintained international contacts – it has cooperated with the French School
in Saint Vallier, the pupils have recently visited the European Parliament in Strassbourgu. The school has attracted
more and more candidates, which proves that the school has been successful. This is a credit to all teachers and the
good management of the school by Mr Otremba.
Mieczysław Kula, MSc (1974 - 1984)
In the ten years as the headmaster Mr Kula won the sympathy of both the students and the teachers. He valued the
so-called "human capital" of the school. He appreciated and encouraged creative teachers and innovative teaching
methods. He took gifted students under his wing, encouraged their intellectual development and created the conditions
for achieving success. As a mentor willing to compromise, he individualized the work not only with students but also
with the teachers. The headmaster Kula made many efforts to improve the equipment of the classrooms and the
teaching materials (a language lab and a well-equipped Maths room). The high level of education was reflected in the
students’ success in the contests at the central level. The school boasted finalists and winners in the following Contests:
Biology, Polish, Geography, Chemistry, History, Russian, Technology, Knowledge about Poland and the Contemporary
World. The school has been awarded a certificate of recognition for the preparation of young people for the Biology
Contest in the years 1971-1981. The school choir and the instrumental–vocal band have also been a great success. In
recognition of the good work of the headmaster and the teachers the school was registered in the book of the
distinguished of the city of Rybnik in 1979.
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Antoni Jarosz, MSc (1947 - 1974)
The headmaster Jarosz fulfilled his task in a very difficult time. He took over the school administration after the war.
The building was vandalized and the equipment was stolen. Mr Jarosz had to organize the school from scratch. The
newly established secondary school had to be equipped with the necessary teaching aids and materials. The headmaster
Jarosz proved to be an excellent organizer - he coordinated the activities of many institutions and sought their help in
various departments of the city. As a result of his efforts, various school classrooms and labs were created. Successive
educational reforms occurring at a rapid pace required good factual preparation from the headmaster. The obligations
of the school, to care for the students and to educate, were of great importance for Mr Jarosz (the efforts for the
scholarships for the poorest students, the establishment of various clubs and extra-curricular activities, the organization
of sightseeing tours, the School Sports Club). Even then, in the difficult postwar years, the school achieved its first
success (success in sporting events and the declamation contest) in the region. In the following years, Mr Jarosz put
emphasis on the cultural and aesthetic education of the students. On 10th Oct 1963 the inauguration of the II Rybnik
Literature Days took place in the hall of the school. Julian Przyboś, Mieczysław Jastrun, Tadeusz Nowak and Anna
Kamieńska honoured the school with their presence on this occasion. The thirty years of Mr Jarosz’s work were the
time of the dynamic development of the school. The consistent and solid work, , high standards expected from the
teachers and pupils and strict discipline were the characteristic features of his school management. The students and
staff remember Mr Jarosz as a strict, a little unapproachable person, but in the difficult and critical situations as a
helpful and supportive man.
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