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Ka de wydawnictwo jubileuszowe dotycz ce dziejów okre lonej placówki 
o wiatowej zawsze zas uguje na nale n  uwag . Dokumentuje ono rzeczywi-
sto  szkoln  w okre lonym czasie, zrozumia e, e tym ciekawsz , im d u szego 
okresu dotyczy. Zawsze posiada wymiar znacznie szerszy, ni  mog oby si  po-
wszechnie wydawa  – obrazuje procesy i zjawiska wyst puj ce w sferze ycia 
o wiatowego w powi zaniu z praktyczn  dzia alno ci  konkretnej szko y. Tak te
nale y patrze  na ostatni  publikacj  Bogdana Szyszki pt. Gimnazjum i Liceum 
im. Jana Zamoyskiego w Zamo ciu 1916–2016.

Ju  na wst pie nale y zauwa y , e ukaza a si  ona z racji okaza ego jubile-
uszu 100-lecia tej szko y, a jej autor, zas u ony i ceniony badacz dziejów Zamo-
cia i ca ej Zamojszczyzny (z tego zakresu opublikowa  kilka monografi i i kilka-

dziesi t innych opracowa ), wzbogaci  stan dotychczasowej wiedzy historycznej 
o kolejn  warto ciow  pozycj . Nie traktuje on swojej pracy jako dzie a nauko-
wego, przeznaczonego dla w skiego grona profesjonalistów. Wr cz przeciwnie, 
uzna , e publikacja ta przeznaczona jest dla szerokiego grona czytelników, g ów-
nie absolwentów omawianej szko y. Dlatego m.in. zaniecha  stosowania przypi-
sów, które w pewnym stopniu utrudniaj ledzenie tekstu. Nie znaczy to jednak, 
e omawiana praca posiada charakter tylko popularny, bowiem przygotowana 

zosta a z pe nym znawstwem i przy wykorzystaniu gruntownym materia ów bi-
bliografi cznych. By y to zbiory materia ów pierwotnych ( ród owych), zgroma-
dzone w archiwach, i co jest szczególnie warto ciowe – w ród nich znajdowa a
si  du a liczba wspomnie  – i to zarówno publikowanych, jak te  znajduj cych
si  w zasobach organizacji czy instytucji lub w r kach osób prywatnych. Dzi ki
nim tekst zyska  na autentyzmie i jest wielce pouczaj cy. W za czonym zesta-
wieniu bibliografi i nie pomini to równie  ca ego zestawu opracowa  wi cych
si  z dziejami omawianej szko y. W wyniku takiego podej cia otrzymali my pu-
blikacj  warto ciow  i pe n  pod ka dym wzgl dem

Omawiana szko a ju  w okresie mi dzywojennym cieszy a si  wielkim uzna-
niem, a tak e popularno ci . Wynika o to wysokiego poziomu kszta cenia i za-
anga owania nauczycieli b d cych wielkimi indywidualno ciami, ciesz cymi si
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du ym autorytetem. T  swoj  indywidualno  prezentowali oni w ró nej formie. 
W pierwszych latach istnienia szko y krótko pracowa  w niej Maciej Rataj. Wkrót-
ce okaza  si  on znakomitym politykiem – zosta  pos em, nast pnie ministrem 
WRiOP, a w ko cu marsza kiem Sejmu (1922–1928). W tym czasie w szkole tej 
pracowa  te  jako nauczyciel j zyka polskiego znany pó niej poeta i pisarz Bole-
s aw Le mian. W ka dym wydarzeniu kulturalnym miasta nadzwyczaj aktywnie 
uczestniczy  nauczyciel geografi i i historii Micha  Pieszko. By  wspó organizato-
rem i sekretarzem ogólnopolskiego zjazdu naukowego im. Szymona Szymonowica 
(z udzia em naukowców z ca ego kraju), wspó twórc  Muzeum Ziemi Zamojskiej, 
pierwszym prezesem Zamojskiego Oddzia u Polskiego Towarzystwa Krajoznaw-
czego. Wielk  indywidualno ci  by  te  nauczyciel biologii Stefan Miler, który 
wraz z uczniami i przy pomocy innych osób stworzy  i zorganizowa  od podstaw 
szkolny ogród zoologiczny, co by o i pozostaje do dzi  zupe nym ewenementem. 
Pocz tkowo by  on skromny i przylega  do budynku szkolnego, ale szybko si
rozwija  i ju  przed wojn  sta  si  okaza  placówk . Przetrwa  równie  okupacj
niemieck , a po wojnie zosta  przej ty przez miasto (które prowadzi go do chwili 
obecnej). Przeniesiony poza centrum miasta, rozbudowany i wielce wzbogacony 
jest dzisiaj placówk  w pe ni profesjonaln  i jedyn  tak  we wschodniej Polsce 
(nosi imi  jego twórcy). Doda  nale y, e wspomniany Stefan Miler by  wielkim 
patriot , co wielokrotnie dokumentowa  swoj  postaw  i zaanga owaniem w yciu 
spo eczno-politycznym, zarówno przed wojn , jak te  pó niej. W czasie okupacji 
niemieckiej m.in. bardzo czynnie uczestniczy  w akcji ratowania i przechowy-
wania dzie  sztuki, w tym Ho du pruskiego Jana Matejki. Pierwszy dyrektor tej 
szko y Kazimierz Lewicki doprowadzi  do zorganizowania w Zamo ciu Zamiej-
scowego Wydzia u Powszechnych Wyk adów Uniwersyteckich. W jego ramach 
z wyk adami przyje d ali profesorowie ze Lwowa i Warszawy, niektóre wyg a-
szali te  miejscowi nauczyciele. Dzi ki temu starano si  upowszechnia  nauk
w ród ca ego spo ecze stwa zamojskiego. Przytoczone przyk ady potwierdzaj ,
e omawiana szko a ju  w okresie mi dzywojennym cieszy a si  wielk  renom

zarówno ze wzgl du na poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej, jak te  udzia
w yciu spo eczno-kulturalnym miasta.

Zupe nie nowy rozdzia  w dziejach tej szko y przypad  na okres wojny i oku-
pacji niemieckiej. Przede wszystkim – podobnie jak wszystkie tego rodzaju pla-
cówki – zosta a ona zlikwidowana przez okupacyjne w adze niemieckie. Okres 
bezczynno ci nie trwa  jednak d ugo. Wraz z powstaniem Tajnej Organizacji 
Nauczycielskiej (TON) nauczyciele rozpocz li tajn  prac  o wiatow  – prowa-
dzili tajne komplety, przeprowadzali egzaminy (zarówno w Zamo ciu, jak te
w powiecie zamojskim) i – co szczególnie istotne – pe nili rol  doradców dla tych 
nauczycieli, którzy prowadzili tajn  prac  o wiatow  w terenie. W tym miejscu 
trzeba przypomnie  o losach absolwentów i uczniach tej szko y. Otó  absolwenci 
ze starszych roczników zazwyczaj byli mobilizowani i uczestniczyli w kampa-
nii wrze niowej. Natomiast ci z m odszych rocznikówi i uczniowie po nastaniu 
okupacji w ogromnej wi kszo ci przyst pili do konspiracyjnej walki zbrojnej 
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(g ównie w ramach AK i BCh). Byli o nierzami, dowódcami placówek i oddzia-
ów, prowadzili wywiad, organizowali dywersj  i sabota , uczestniczyli w wielu 

akcjach zbrojnych (obronnych i odwetowych). Bardzo wielu z nich za t  walk
zap aci o cen  najwy sz  – zdekonspirowani stali si  ofi arami okupanta. Areszto-
wani trafi ali do wi zie , gdzie byli poddawani najbardziej wyrafi nowanym prze-
s uchaniom. Ju  w trakcie pobytu w wi zieniach gin li w wyniku tortur b d  byli 
rozstrzeliwani, innych wysy ano do obozów koncentracyjnych, gdzie tak e gin li. 
Nie wiadomo, ilu zgin o w tych katowniach – dotychczas ustalono personalia 
kilkudziesi ciu osób. Ich nazwiska utrwalono na specjalnej tablicy w ko ciele 
pw. w. Katarzyny. Nie ulega w tpliwo ci, e ogólna liczba tych, którzy zgin li, 
zazwyczaj w nieznanych okoliczno ciach, by a znacznie wi ksza.

Ostatni okres w dziejach omawianej szko y przypada na koniec XX i pierwsze 
lata XXI wieku. Charakteryzowa  si  on sta ym d eniem w doskonaleniu ca ego 
procesu dydaktyczno-wychowawczego. Trzeba od razu zaznaczy , e wysi ki te 
systematycznie przynosi y pozytywne rezultaty. Przede wszystkim rozwini to
szeroki front pracy pozalekcyjnej w ró nych ko ach zainteresowa , gdzie m o-
dzie  rozwija a swoje pasje. Uczestnicy tych zaj  swoje umiej tno ci i wiedz
prezentowali podczas konkursów przedmiotowych, odnosz c wiele sukcesów. 
Szczególne osi gni cia notowali podopieczni nauczyciela chemii T. Lawgmina, 
którzy uczestniczyli w mi dzynarodowej olimpiadzie w Moskwie oraz Bukaresz-
cie. Wielu innych uczestniczy o w olimpiadach z ró nych przedmiotów na etapie 
ogólnopolskim, tak e odnosz c sukcesy. Wszystko to wiadczy o o wysokim 
poziomie kszta cenia. Nic wi c dziwnego, e ogromna wi kszo  absolwentów 
podejmowa a studia wy sze i ko czy a je z wynikami nadzwyczaj korzystnymi, 
a po podj ciu pracy zawodowej pe nili odpowiedzialne stanowiska w yciu spo-
ecznym i gospodarczym, kulturze, nauce.

Podsumowuj c powy sze rozwa ania, trzeba jeszcze raz podkre li , e oma-
wiana publikacja w pe ni zas uguje na nale n  uwag  i wysok  ocen . Dzi ki niej 
mamy zaprezentowany ciekawy i pe ny przekrój dziejów polskiego szkolnictwa 
pokazany przy pomocy faktów, wydarze  i dzia a  popartych licznymi doku-
mentami. Na podkre lenie zas uguje równie  strona wizualna powy szej pracy. 
Pomieszczono w niej imponuj c  liczb  103 zdj  i ilustracji, które wzbogacaj
stron  artystyczn  dzie a i w tym konkretnym przypadku dodatkowo dokumentuj
omawiane procesy, wspó graj  z tre ci  teksu i dope niaj  jego zawarto .
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