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 Jubileusz III LO w Tarnowie

Jubileusz Szkoły to rocznica, w której zawiera się historia i dorobek całej szkolnej społecz-
ności, a także piękny fragment przeszłości i tradycji Tarnowa.

Dyrekcji, nauczycielom i pracownikom wyrażam uznanie za trud i zaangażowanie w kształ-
towanie osobowości i postaw kolejnych roczników Wychowanków. Życzę, by szkolna tradycja 
i codzienna praca przyczyniały się nadal do kształtowania najbardziej pozytywnych cech cha-
rakteru młodzieży oraz budowania wizerunku Szkoły w lokalnym środowisku.

Uczniom i Absolwentom życzę wielu jeszcze osiągnięć i sukcesów, z których  będziecie 
w przyszłości dumni. Mam nadzieję, że to właśnie w Tarnowie znajdziecie Państwo perspekty-
wę rozwijania swoich uzdolnień, a także  aspiracji zawodowych i intelektualnych. 

Roman Ciepiela
Prezydent Tarnowa
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M.M.: Jest Pan absolwentem naszego li-
ceum. Jak wspomina Pan lata spędzone w III 
LO jako uczeń?

Mam wiele wspomnień wiązanych z III 
LO. Teraz przychodzi mi na myśl jedno wyda-
rzenie które miało miejsce w tym pomieszcze-
niu, w którym teraz jesteśmy, czyli w gabine-
cie dyrektora. Tu kiedyś był pokój nauczyciel-
ski. I pamiętam, prawie jak dziś, że przyszedłem 
tu z moją mamą. Było to jeszcze, zanim zosta-
łem uczniem III liceum. Wtedy nie było egzami-
nów wstępnych do liceum, nie było żadnej elek-
tronicznej rejestracji, tylko trzeba było przyjść 
z rodzicem, żeby się zapisać i było coś w rodza-
ju rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja kwalifika-
cyjna siedziała przy stole właśnie w tym miejscu 
gdzie teraz jest moje biurko. Przyznaję, że by-
łem wtedy trochę zestresowany. Bałem się tego 
egzaminu. Pamiętam, że byłem pytany o rozbiór 
zdania i dobrze mi poszło. Zostałem przyjęty do 
klasy humanistycznej z rozszerzonym językiem 
niemieckim. Groźny wówczas dyrektor Józef Ci-
tak okazał się po latach tym, który zdopingował 
mnie do objęcia stanowiska dyrektora III LO, 
a pomieszczenie, które wtedy było dla mnie nie-
przyjazne (ale jednak szczęśliwe, gdyż zostałem 
przyjęty do III LO) stało się dyrektorskim ga-
binetem, w którym spędzam dużo czasu i w któ-
rym bardzo dobrze się czuję. Wtedy, podczas 
tej rozmowy kwalifikacyjnej, nie przyszło wca-
le na myśl, że moja przyszłość tak będzie zwią-

zana z tą szkołą i że w dodatku będę miał wpływ 
na to, jak będzie funkcjonowała. Zostałem więc 
uczniem klasy niemieckiej i najlepiej pamiętam 
lekcje niemieckiego, bo było ich siedem w ty-
godniu. Nauka trwała cztery lata. Szkoła wtedy 
była nieduża, bo mieliśmy tylko ten główny bu-
dynek przy ul. Brodzińskiego 6. Uczyliśmy się 
przez sześć dni w tygodniu, czyli także w sobo-
ty. Nauka trwała do 19:00.

M.M: Od rana?
Tak nauka w III LO trwała od 8:00 do 19:00. 

Oczywiście, te klasy, które zaczynały rano nie 
kończyły tak późno, ale my w drugiej i trzeciej 
klasie mieliśmy na popołudniu. Czasem jeszcze 
po godzinie 19:00 szliśmy na religię, która była 
w katedrze. Nam to wcale nie przeszkadzało, 
a nawet można powiedzieć, że miało swój urok. 
Ale dzisiaj, spoglądając na to z innej perspek-
tywy, widzę, że nie było to dobre dla uczniów. 
Dlatego dbam o to, by nauka w naszej szkole 
kończyła się wcześniej. O 14:35 mamy ostatni 
dzwonek, a po nim uczniowie idą do domu, cho-
ciaż wielu z nich zostaje jeszcze na kółka zain-
teresowań.

M.S.: Wiemy, że na wybór drogi życio-
wej duży wpływ mają uczący nas nauczyciele. 
Czy i w pańskim przypadku tak było?

Taki wpływ często wywierają nauczyciele 
we wcześniejszych etapach edukacji. Ja w szko-
le podstawowej miałem świetną panią od mate-

matyki, uczyła nas ona także muzyki. Dzięki niej 
polubiłem matematykę i myślę, że również dzię-
ki niej poszedłem do szkoły muzycznej. Późnej 
miałem kolejną panią od matematyki, która spo-
wodowała, że zakochałem się w matematyce. 
A mój nauczyciel gry na skrzypcach ukształto-
wał moją wrażliwość na sztukę i przekazał wie-
le życiowych mądrości. Przez jakiś czas zastana-
wiałem się, czy w przyszłości będę nauczycie-
lem matematyki, czy muzyki. W liceum miałem 
świetną nauczycielkę matematyki, panią profe-
sor Stanisławę Krogulską. Gdy byłem w czwar-
tej klasie dostałem polecenie, by wspólnie z ko-
leżanką przygotować i poprowadzić lekcję z ra-
chunku prawdopodobieństwa. Zadanie zostało 
wykonane. Lekcja wypadła nieźle. Myślę, że to 
wydarzenie wywarło na nas wpływ. Ja i ta moja 
koleżanka jesteśmy dzisiaj nauczycielami. Ja 
uczę matematyki, a ona języka polskiego. 

M.M.: Każdy z nas stanął kiedyś przed 
trudnym wyborem. Dlaczego, wybierając dro-
gę kształcenia, wybrał Pan właśnie III LO?

Chyba dlatego, że rok wcześniej uczęszczał 
już tutaj  mój starszy brat. Szlaki były przetar-
te, więc nie myślałem o innej szkole, a III LO 
było bardzo dobrą szkołą. Tak jak powiedziałem 
wcześniej, lubiłem matematykę. Ale ponieważ 
brat był w klasie matematycznej, to ja chciałem 
zrobić inaczej. Nigdy nie lubiłem powielać wzor-
ców i chociaż podobała mi się matematyka, wy-
brałem klasę humanistyczną. Ja od zawsze sta-
ram się mieć własne pomysły, które chcę reali-
zować, nie za bardzo lubię naśladować innych. 
Wolę, żeby raczej inni brali ze mnie wzór. Po-
dobną zasadą kieruję się także dzisiaj, jako dy-
rektor III LO. Tak było na przykład z propozy-
cją, żeby zmienić godziny rozpoczynania zajęć.  
Gdy zacząłem kierować tą szkołą, lekcje zaczy-
nały się o 7:10. Postanowiłem to zmienić. Wiele 
szkół rozpoczyna lekcje o 8:00, są też takie, któ-
re każą przychodzić uczniom na 7:00, a ja ustali-
łem godzinę 7:30. Pomysł spotkał się z krytycz-
nymi opiniami, bo żadna szkoła tak nie miała. 
Decyzja jednak zapadła i okazała się trafna. Póź-
niej wiele szkół wzięło z nas przykład.

O Jubileuszu 120-lecia, 
wspomnieniach z lat 
szkolnych i planach
na przyszłość. 
Z dyrektorem Janem Rybą, 
rozmawiali Marcin Srebro 
i Mikołaj Migas, uczniowie 
III LO

W ciągu 120 lat III Liceum Ogólnokształ-
cące im. Adama Mickiewicza w Tarnowie prze-
szło liczne zmiany. Placówka z roku na rok jest 
modernizowana. Jedna rzecz pozostaje jednak 
niezmienna - uczniowie naszej szkoły są jedny-
mi z najlepszych, nie tylko w Małopolsce, ale 
również w kraju, a nawet na świecie. 

Potwierdzeniem tego są osiągnięcia uczniów 
w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. 
W poprzednim roku 14 reprezentantów na-
szej szkoły zdobyło tytuły finalistów lub laure-
atów. Wśród nich wyróżniają się Krzysztof Pió-
ro - laureat Olimpiady Matematycznej i Infor-
matycznej oraz Adrian Krzemiński - uczestnik 
międzynarodowych olimpiad geograficznych 
w Belgradzie i Kłajpedzie.

Na dobry poziom szkoły wskazują też ran-
kingi. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych od 

lat zajmujemy wysokie pozycje, za co szkoła zo-
stała nagrodzona Srebrną Tarczą przyznawaną 
przez portal Perspektywy. 

W roku szkolnym 2016/2017 mogliśmy po-
chwalić się 108 pozycją w skali kraju, co rodzi 
ambicje na wejście do pierwszej setki najlepszych 
szkół w bieżącym roku. 

Nietrudno zauważyć, że w budynku cały czas 
prowadzone są remonty, sale lekcyjne i korytarze 
są odnawiane, a pracownie wyposażane w naj-
nowsze sprzęty. Niezbędne fundusze zostały za-
pewnione przez Urząd Miasta Tarnowa, darczyń-
ców oraz Towarzystwo Przyjaciół III LO. Na tle 
inwestycji szczególnie wyróżniają się pracownie 
chemiczna i biologiczna z dostępem do multime-
diów oraz bogatym zapleczem dydaktycznym. 

Dużym udogodnieniem stała się winda. Wie-
le lat starań i finansowe wsparcie ze strony bu-

dżetu obywatelskiego doprowadziło do jej uru-
chomienia, dzięki czemu osoby niepełnospraw-
ne mają możliwość nauki w naszym liceum.  

Na uwagę zasługuje też siłownia plenerowa, 
która powstała równolegle do boiska znajdujące-
go się przy szkole. Jest to doskonała alternatywa 
dla tradycyjnych lekcji wychowania fizycznego 
na sali gimnastycznej. Siłownia składa się z kil-
kunastu przyrządów tworzących sportowy kom-
pleks. Korzystający z niej uczniowie mogą za-
dbać o swoje zdrowie i kondycję.

Do budynku szkoły prowadzą nowe drzwi, 
które w ubiegłym roku zostały wymienione. To 
wizytówka szkoły, na której widnieje jej motto: 
„Et gaudium et solacium in litterisest” , co zna-
czy „Nauka daje radość i pocieszenie”. 

Nową ofertą, z której od niedawna mogą 
skorzystać nasi uczniowie jest nauka języka 
chińskiego. Zajęcia poprowadzi wykwalifiko-
wany nauczyciel języka chińskiego, absolwent 
Nankińskiego Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Chinach.

Co nowego w III LO?
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M.S.: W naszym liceum obchodzimy wła-
śnie niezwykle wyjątkowy rok jubileuszowy. 
Jaki wpływ na życie naszej szkoły i jej spo-
łeczności, według Pana, ma obchodzony wła-
śnie jubileusz?

Różne okresy świętowania możemy zaob-
serwować w kalendarzu: święta państwowe, re-
ligijne, są imieniny, urodziny. Świętowanie ma 
swój wyjątkowy wymiar, gdy mówimy o rodzi-
nie. Jeśli wyobrazimy sobie, że nasza babcia 
właśnie kończy 100 lat, to z tej okazji na pew-
no spotka się cała rodzinna. Na wspólne święto-
wanie przybędą wszystkie jej dzieci, wnuki, pra-
wnuki. Wszyscy bliscy będą chcieli uczcić ju-
bilatkę i wspólnie z nią świętować. I u nas jest 
podobnie. Nasza szkoła ma już 120 lat. I wszy-
scy, którzy należą do jej rodziny chcą wspólnie 
z nią świętować. Do takiego wyjątkowego wy-
darzenia trzeba się przygotować, bo nie wystar-
czy kupić „babci” laurkę, tylko trzeba zrobić ja-
kąś niespodziankę, przygotować coś super. Więc 
na jubileusz III LO to musi być takie „wow”, 
coś wyjątkowego. Wielu nauczycieli miało swo-
je pomysły, które zostały już wpisane w scena-
riusz tego wydarzenia. Wszystko musi być i bę-
dzie świetnie przygotowane. Cała szkoła szyku-
je się do tego wydarzenia od  roku. W paździer-
niku 2016 roku nastąpiło otwarcie roku jubile-
uszowego. Odbyło się wiele interesujących wy-
darzeń, które dają nam przedsmak tego, co na-
stąpi na gali jubileuszowej. Wydarzenie jest du-
żym przedsięwzięciem finansowym. Wspiera-
ją nas władze miasta Tarnowa, na czele z Pre-
zydentem Miasta Tarnowa, Romanem Ciepie-
lą, który jest naszym absolwentem. Finansowo 
wspierają nas także inni  absolwenci, przedsię-
biorcy, rodzice uczniów, przyjaciele III Liceum, 
wszyscy, którzy czują się jedną rodziną z naszą 
szkoła, i ci, którzy doceniają  jej wkład w kształ-
towanie poziomu tarnowskiej edukacji. 

M.M.: W tym roku w murach naszej 
szkoły wiele się zmieniło. Przybyła nam nowa 
winda, nowe drzwi i schody, odnowiono salę 
biologiczną, w trakcie remontu jest korytarz 
na pierwszym piętrze. Jakie są plany na dal-

sze unowocześnianie naszego liceum w naj-
bliższym czasie?

Każdego roku, a właściwie w każde waka-
cje coś się dzieje, to znaczy remontujemy część 
naszej szkoły. Niestety nie udało się jeszcze wy-
remontować wszystkiego. Trwają ciągle pra-
ce remontowe na I piętrze. Już niedługo bę-
dzie tam więcej światła i powstanie centrum 
historyczne naszej szkoły, coś jak „korytarz 
tradycji”. Jeszcze przed jubileuszem chce-
my dokończyć remont ogrodzenia przed bu-
dynkiem szkoły.  Natomiast na wiosnę pla-
nowane jest jej tynkowanie. Będzie to tak 
naprawdę rewitalizacja zabytkowej elewa-
cji budynku szkoły. Zostanie między inny-
mi odsłonięty piaskowiec i całość elewa-
cji będzie wyglądała tak wspaniale, jak 
odrestaurowany portal wejściowy z no-
wymi drzwiami wejściowymi do budyn-
ku szkoły. 

M.S.: Poprzedni dyrektorzy rów-
nież, tak jak Pan, dbali o rozwój III 
LO. Jak Pan ich wspomina?

Bardzo dobrze wspominam dyrektora Jó-
zefa Citaka. Był dyrektorem wtedy, gdy ja by-
łem uczniem. Sprawował tę funkcję 18 lat. Sta-
ram się go naśladować, bo był i pozostaje dla 
mnie niedoścignionym wzorem dyrektora. To 
on dopingował mnie do tego, żebym przejął ste-
ry. To on mi powiedział „Ty się do tego nada-
jesz”. On mi powiedział „Idź”. Józef Citak  już 
nie żyje, ale zawsze będę go miał w swej pamię-
ci i będę starał się postępować  tak, żeby był ze 
mnie dumny. Moje dyrektorowanie w III LO od-
bieram jako „przejęcie ojcowizny”. Bardzo do-
brze wspominam także pana dyrektora Jerzego 
Skalskiego, który był następcą po dyrektorze Ci-
taku. Wtedy gdy ja chodziłem do szkoły, to dy-
rektor Skalski był nauczycielem fizyki. Jerzego 
Skalskiego darzę ogromnym szacunkiem. On, 
podobnie jak Józef Citak, sprawował ten urząd 
przez 18 lat i dzięki niemu nasza szkoła pięła się 
coraz wyżej w rankingach i zdobywała renomę. 
Na poziom szkoły trzeba pracować przez lata. To 
się nie dzieje z dnia na dzień. Mają na to wpływ 

świetni nauczy-
ciele, wspaniali 
uczniowie i ich ro-
dzice. Nie bez zna-
czenia jest dobra 

organizacja szko-
ły. Dalej potrzebna 
jest ogromna praca 
i czas. Ktoś kiedyś 
mi powiedział „A ja 

utworzę szkołę. Jutro powstanie nowa szkoła, li-
ceum, i to będzie najlepsze liceum w Tarnowie”. 
Nie zgodziłem się z tą osobą i powiedziałem jej 
„To się nie uda. Żeby mówić o dobrej szkole po-
trzeba wielu lat ciężkiej pracy”. I taką pracę wy-
konali dyrektorzy i nauczyciele III LO wspól-
nie z uczniami. Chciałbym jeszcze raz wyrazić 
wdzięczność dyrektorowi Jerzemu Skalskiemu. 
To on zatrudnił mnie w tej szkole. Pamiętam, 
jak kiedyś bardzo starałem się zostać nauczy-
cielem III LO. Jerzy Skalski nie widział moż-
liwości albo nie chciał mnie zatrudnić, nie re-
agował na żadne argumenty, które  próbowałem 
przytaczać. Dopiero gdy powiedziałem „To jest 
moja szkoła, jestem absolwentem III Liceum”, 
pan Skalski odrzekł „To jest atut”. I nagle uświa-
domiłem sobie, że wreszcie się udało. Zacząłem 
uczyć w mojej szkole i parę lat później pomy-
ślałem, że chcę dla niej zrobić jeszcze więcej i ją 
poprowadzić. Pełnię funkcję dyrektora z dużą 
ambicją i pasją. Naprawdę bardzo lubię to zaję-
cie i daje mi ono wiele zadowolenia.

Towarzystwo Przyjaciół III Liceum Ogólno-
kształcącego im. Adama Mickiewicza w Tar-
nowie istnieje 20 lat. W roku 1996 ówcze-
sny dyrektor, Jerzy Skalski, wpadł na po-
mysł, by utworzyć Stowarzyszenie, składają-
ce się z rodziców i z absolwentów, które bę-
dzie miało moc sprawczą i cele statutowe po-
zwalające na finansowe wspomaganie szkoły.
Zachęcamy do włączenia się w grono człon-
ków Towarzystwa Przyjaciół III LO. Człon-
kiem może zostać każdy kandydat, który za-
pisze się i wypełni ankietę. Staje się człon-
kiem, czyli uczestniczy w zebraniach, wy-
pełnia statut, płaci składkę członkowską, no 
i oczywiście działa, jest pomocny. 

Gabriela Kwaśny / Krzysztof Górgól

Informacje na: www.iii-lo.tarnow.pl/towa-
rzystwo-przyjaciol-iii-lo/

Przez cały rok obchody Jubileuszu uatrak-
cyjniają wykłady prowadzone przez absolwen-
tów III Liceum Ogólnokształcącego. Zaproszeni 
goście dzielą się z młodzieżą szkolnymi wspo-
mnieniami, a także opowiadają o obecnym ży-
ciu zawodowym. III Liceum Ogólnokształcą-

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

6 XI 2017

8.15  Uroczyste otwarcie nowych „Drzwi Jubile-
uszowych”

9.00  Msza św. w bazylice katedralnej.
10.15 Złożenie kwiatów przed pomnikiem Adama 

Mickiewicza oraz przemarsz do Hali Wido-
wiskowo-Sportowej (ul. Gumniska)

11.30 Koncert Jubileuszowy – Hala Widowisko-
wo-Sportowa.

19.00 Bal Jubileuszowy w Restauracji Kasyno 
w Tarnowie-Mościcach

ce im. Adama Mickiewicza w Tarnowie prze-
szło już wiele zmian, ale z pewnością to jesz-
cze nie koniec. Ciekawe, co czeka nas w ko-
lejnym dziesięcioleciu?

Marta Wijas
Monika Kwiek

7 XI 2017

8.00-13.00 „Jubileuszowy Plan Lekcji”: wykła-
dy Mistrz – Uczeń. (PWSZ w Tarnowie)

13.00-18.00 Dzień Otwartych Drzwi” Zaprasza-
my wszystkich Absolwentów i Przyjaciół 
III LO na sentymentalną podróż po bydyn-
ku szkoły.
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III Liceum Ogólnokształcące im. Ada-
ma Mickiewicza w Tarnowie powstało w roku 
1849 i początkowo było szkołą realną. Szko-
ła miała dwuletni cykl nauczania i połączo-
na była z czteroklasową szkołą ludową. Szko-
ła realna, tzw. niższa, działała w Tarnowie 
do roku 1874. Mizerny przemysł tarnowski 
w połowie XIX wieku nie zapewniał uczącej 
się w tej szkole młodzieży miejsc pracy.

Sytuacja zmieniała się w ostatnich dwóch 
dekadach XIX wieku. Szybki rozwój przemy-
słu w Galicji spowodował odrodzenie się szkol-
nictwa realnego. Tarnowska rada miejska dwu-
krotnie, w roku 1896 i w 1897, podjęła uchwa-
łę o powołaniu do życia w tym mieście szkoły 
tego typu. 

Tarnowska Wyższa Szkoła Realna mieściła 
się początkowo w budynkach przykatedralnych. 
Do dyspozycji młodzieży były tam trzy klasy, 
sala rysunkowa i pokój dyrektora. W czerwcu 
1903 roku postawiono kamień węgielny pod bu-
dowę nowego gmachu przy ul. Nowy Świat. Bu-
dowę ukończono rok później. Pierwszy egzamin 
dojrzałości odbył się w tej szkole w 1904 roku, 
maturę zdało 19 abiturientów. 

Tarnowska szkoła realna była szkołą ogól-
nokształcącą ze szczególnym uwzględnieniem 
przedmiotów matematyczno–przyrodniczych 
i języków nowożytnych. Miała przygotowywać 
uczniów do studiów technicznych. Wraz z wy-
buchem I wojny światowej szkoła służyła jako 
magazyn wojskowy dla wojska austriackiego. 

W lutym 1915 roku potężny pocisk zniszczył 
całkowicie lewe skrzydło gmachu. Zniszczeniu 
uległy bogate zbiory naukowe, biblioteka szkol-
na i sala gimnastyczna. Reszta gmachu zajęta 
była nadal przez wojsko. 

W roku 1925 nadano szkole nową nazwę: III 
Państwowe Gimnazjum im. Adama Mickiewicza. 
Ponieważ w programie nauczania tego typu gim-
nazjów nie było języka łacińskiego, absolwenci 
szkoły nie mogli kontynuować nauki na studiach 
uniwersyteckich. Powodowało to obniżenie fre-
kwencji w III Gimnazjum. Pod wpływem argu-
mentów Komitetu Rodzicielskiego szkoły i dy-
rekcji gimnazjum, władze oświatowe rozporzą-
dzeniem zezwoliły na zmianę profilu szkoły na 
gimnazjum typu humanistycznego. W roku szkol-
nym 1937/1938 uruchomiono ponownie gimna-
zjum i liceum o profilu matematyczno–przyrod-
niczym. Od roku 1937 przy III Gimnazjum i Li-
ceum działało trzyletnie Liceum Pedagogiczne. 
W okresie międzywojennym przez mury szkolne 
przewinęło się kilka tysięcy uczniów. 

We wrześniu 1939 roku budynek szkolny 
przy ul. Nowy Świat decyzją Niemców został 
zamieniony na szpital dla rannych jeńców pol-
skich. Ponownie rozpoczęto w nim naukę 12 lu-
tego 1945 roku. Pięć lat później szkołę przenie-
siono do budynku dawnej szkoły podstawowej 
im. K. Brodzińskiego przy ulicy o tej samej na-
zwie, gdyż budynek przy ul. Nowy Świat stał się 
Liceum Pedagogicznym. 

 Na wiosnę 1959 roku oddano do użytku bo-
isko sportowe nieopodal szkoły. W roku szkol-
nym 1974/75 rozpoczęto starania o przyłączenie 
do III LO sąsiedniego budynku przy ulicy Bro-
dzińskiego 8. Oddanie do użytku nowego bu-
dynku było najważniejszym wydarzeniem roku 
szkolnego 1988/89. Pod koniec czerwca 1979 
roku rozpoczęto budowę sali gimnastycznej, 
którą ukończono w roku szkolnym 1983/84.

Do dnia dzisiejszego III Liceum Ogólno-
kształcące w Tarnowie zajmuje budynki przy 
ulicy Brodzińskiego 6 i 8. Wiele się zmieniło od 
czasów powstania szkoły. Zmiany dotyczą za-
równo  kwestii wyglądu, jak i sposobu działania 
placówki. 

 Jadwiga Zegar / Justyna Smoter

120 lat tradycji

Dyrektorzy III Liceum Ogólnokształcącego
im. Adama Mickiewicza w Tarnowie: 
• Franciszek Nowosielski (1897-1900)
• Karol Trochanowski (1900-1924)
• Bronisław Szuba (1925-1931)
• Antoni Herzig (1931-1934)
• Tadeusz Machalski (1934-1939)
• Stanisław Szymański (1945-1956)
• Władysław Kurowski (1956-1970)
• Stanisław Sak (1970-1973)
• Józef Citak (1973-1991)
• Jerzy Skalski (1991-2009)
• Jan Ryba (2009 - obecnie)

Absolwentem być...
W kronikach szkolnych znaleźć możemy le-

karzy, profesorów, polityków, sportowców, ar-
tystów, biznesmenów, księży i aktorów. W cią-
gu roku jubileuszowego odwiedzili szkołę m.in.: 
prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela - absol-
went AGH i Akademii Rolniczej w Krakowie, 
profesor Jan Potempa - laureat Polskiej Nagrody 
Nobla za badania nad parodontozą, ks. Andrzej 
Bernady - proboszcz parafii w Lalden w Szwaj-
carii, lekarz ginekolog Piotr Janosz - absolwent 
Akademii Medycznej w Krakowie, prof. dr hab. 
Mariola Bidzan - wykładowca psychologii kli-
nicznej na Uniwersytecie Gdańskim oraz Mar-
cin Kwaśny - aktor znany m.in. z seriali ,,Czas 
Honoru’’ i ,,Szpilki na Giewoncie’’. 

Na liście wybitnych absolwentów III LO 
znajdują się również:
Józef Barnaś - fizyk uhonorowany Nagrodą im. 
Marii Skłodowskiej-Curie;
Jan Dobrowolski - chemik i wykładowca  Poli-
techniki Gdańskiej;
Jacek Dukaj - autor powieści i opowiadań fanta-
stycznych, m.in. „Katedry”, na podstawie której 
powstał nominowany do Oscara film animowany;
Marek Dziekan - Przewodniczącego Rady Pro-
gramowej Międzywydziałowych Indywidual-
nych Studiów Humanistycznych;
Jerzy Hebda - radca prawny i członek Rady 
Miejskiej w Tarnowie;
Tomasz Kawa - pilot Polskiej Lotniczej Eskadry 
Pomocy Etiopii i instruktor Górskiej Szkoły Szy-
bowcowej;
Filip Kliszczyk - reprezentant Polski w piłce 
ręcznej;
Ks. Józef Kloch - doktor habilitowany rzecznik 
prasowy Konferencji Episkopatu Polski; 
Stanisław Kłęk - specjalista chirurgii onkolo-
gicznej i członek wielu międzynarodowych to-
warzystw naukowych;
Tadeusz Koniarz - fotograf, laureat międzyna-
rodowych nagród w konkursach fotograficznych; 
Aniela Kozłowska - profesor m.in. botaniki, 
geobotaniki i wirusologii;
Jakub Kwaśny - polityk, wykładowca i członek 
Rady Miejskiej w Tarnowie;
Jakub Ochnio - fotograf, autor zdjęć pokazywa-
nych na wystawach na całym świecie;
Szczepan Porębski - pierwszy absolwent stu-
diów doktoranckich, który został członkiem Wy-
działu III PAN Komitetu Nauk Geologicznych;
Edyta Ropek - zwyciężczyni zawodów Pucha-
ru Świata i Mistrzostw Europy we wspinaczce;
Ks. Tomasz Rozkrut - doktor prawa kanonicz-
nego i profesor nadzwyczajny PAT w Krakowie;
Marek Rzepka - właściciel i dyrektor firmy PO-
LMARK;
Stefan Śliwa - wielki talent piłkarski, występują-
cy w barwach Wisły Kraków, czy Pogoni Wilno;
Krzysztof Witkowski - prezes BRUK-BET Sp. 
z. o. o., filantrop wspierający drużynę piłkarską 
BRUK-BET Termalica;
Ernest Wittman - jeden z najlepszych polskich, 
przedwojennych tenisistów, utytułowany zarów-
no polskimi, jak i brytyjskimi odznaczeniami;

Absolwentem III LO w Tarnowie jest także 
obecny dyrektor szkoły, Jan Ryba.

 Aleksandra Szpak, Katarzyna Sus


