Dyrektorzy Technikum
Pszczelarskiego i Zespołu
Szkół Rolniczych
w Pszczelej Woli

Dr inż. Tadeusz Wawryn
1913- 1990
Dyrektor w latach 1944 – 1973

„… Dzięki malowniczemu położeniu
ośrodka w dolinie rzeki Bystrzycy oraz
rozbudowie, Technikum Pszczelarskie
będzie jedną z najpiękniejszych szkół
w kraju. Szkoła zasila pszczelarstwo
wykwalifikowanymi fachowcami, którzy
w organizacjach i instytucjach będą mogli
rozwijać tę gałąź produkcji rolnej. Piękny
i pożyteczny jest zawód pszczelarza…”

Mgr Mieczysław Janik
1942-2020
Dyrektor w latach 1973 – 1987

„… To Pszczela Wola, jej nauczyciele
i młodzież nadawali ton pracy kulturalno
– oświatowej. W najbliższych okolicach,
powiecie, dawani byli jako wzór na
terenie województwa lubelskiego…”
„...Podczas swojego dyrektorowania
starał się, by coś po sobie zostawić, by
stworzyć
godziwe
warunki
pracy
dydaktycznej i socjalno – bytowej dla
młodzieży i pracowników…”

Mgr inż. Jan Janczak
1935
Dyrektor w latach 1987 – 1991
Absolwent 1953
„…Szkoła w Pszczelej Woli to zespół
nauczycieli, młodzieży i pracowników,
który na przestrzeni lat wytworzył
specyficzny sposób i styl działania, który
należy kontynuować dla dobra kształconej
i wychowywanej młodzieży, dbając
o dalszy rozwój ośrodka. Stwierdzam to na
podstawie wiedzy nabytej w tej szkole,
dzięki pracy na różnych stanowiskach
jako dyrektor, wieloletni pracownik,
absolwent…”

Mgr inż. Wojciech Flis
1953-2000
Dyrektor w latach 1991 – 2000
Absolwent 1973
„Śmiem twierdzić – a mówię to nie tylko
jako dyrektor szkoły, ale głównie jako jej
absolwent – że w przypadku Pszczelej
Woli wytworzyła się atmosfera szczególnie
interesująca i fantastyczna zarazem…
Przy szkole jest internat, który powoduje
specyficzny mikroklimat wychowawczy…
Wychowujemy poprzez pracę, naukę,
przez aktywność kulturalną i sportową…
ale jednocześnie młodzi ludzie otrzymują
tutaj szansę rozwoju własnej osobowości,
charakteru, możliwość samorealizacji
i spełnienia..”

Mgr Janusz Adam Kamiński
1949
Dyrektor w latach 2000 -2001
„Kiedy podjąłem pracę w Technikum
Pszczelarskim w Pszczelej Woli, miałem
poczucie życiowego sukcesu. Trafiłem do
szkoły, według mnie elitarnej, z bogatymi
tradycjami i wspaniałą kadrą pedagogiczną.
Młodzież rekrutująca się z całego kraju
dawała możliwość konfrontacji postaw, stylów
życia i poszukiwania nowatorskich rozwiązań
w przypadku problemów. Rodzinna niemal
atmosfera, zawiązujące się przyjaźnie, które
w większości przetrwały próbę czasu
spowodowały, że Technikum Pszczelarskie
stało się MOJĄ SZKOŁĄ, a Pszczela Wola,
MOIM MIEJSCEM NA ZIEMI!”

Mgr inż. Teresa Chwała
1969
Dyrektor w latach 2001-2005

„Większość ludzi wie, jak zdrowy jest
miód i jak dobrze wpływa na organizm
człowieka. Traktowany jest jak lekarstwo
i niestety spożywany bardzo rzadko.
… miód to żywność na co dzień, miód
uodparnia organizm, miód poprawia
nastrój człowieka. My to wszystko wiemy,
upowszechniajmy zatem nowe spojrzenie
na miód, a wszystkim wyjdzie to na
zdrowie.”

Mgr inż. Mirosław Worobik
1958
Dyrektor w latach 2005 - 2020
Absolwent 1978
„…Szkoła rozkwita, rozrasta się przyciąga
wielu chętnych do korzystania z jej oferty
edukacyjnej. Dzisiejszy stan ośrodka,
warunki pracy i życia to zasługa
kolejnych dyrektorów i niepowtarzalnej
wspólnoty młodzieży,
wychowawców
i pracowników.”

Mgr Marcin Kępowicz
1977
Dyrektor od 01.09.2020r.
Absolwent 1996
„… Zasadniczym elementem, który chcę
wprowadzić w szkole jest wszechstronnie
rozumiana „jakość”. Moje działania będą
skierowane na całościowy rozwój osobowy
uczniów
i
profesjonalny
rozwój
nauczycieli. Stawiam na tworzenie
właściwego
klimatu
sprzyjającego
rozwojowi szkoły. Pragnę tworzyć szkołę,
która
będzie
miejscem
uczenia
i doskonalenia. Dołożę wszelkich starań,
by
była
bezpieczna,
przyjazna,
innowacyjna, twórcza i otwarta na
potrzeby środowiska lokalnego.”
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