Karol Klobassa – Zrencki Patronem Szkoły Podstawowej w Żeglcach
Od 1 września 2010 roku, dokładnie w 130. rocznicę jej fundacji, Szkoła Podstawowa
w Żeglcach będzie nosić imię Karola Klobassy - Zrenckiego.

Zgodnie z przyjętą procedurą

i Regulaminem wyboru do 15 marca br. rodzice, nauczyciele, uczniowie, mieszkańcy Żeglec mogli
składać propozycje kandydatur z

odpowiednim uzasadnieniem.

Oprócz kandydatury Karola

Klobassy – Zrenckiego wpłynęła od jednego z mieszkańców propozycja nadania szkole imienia
Żołnierzy Armii Krajowej.

W tajnym głosowaniu Rada Pedagogiczna jednogłośnie wybrała

kandydaturę Karola Klobassy – Zrenckiego. Decyzję tę w tajnym głosowaniu poparli obecni na
zebraniu Rodzice oraz Uczniowie szkoły. 8 kwietnia 2010 roku został złożony do Wójta Gminy
i Rady Gminy Chorkówka wniosek o nadanie Szkole Podstawowej w Żeglcach imienia Karola
Klobassy – Zrenckiego następującej treści:
Żeglce, 8 kwietnia 2010 r.
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Wniosek o nadanie szkole imienia.

Zgodnie z § 1 ust. 1 ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej, stanowiącego
załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61,
poz. 624 z późn. zmianami) oraz art. 7 ust.1 pkt 8 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 - tekst ujednolicony z 16 kwietnia 2004 r. Dz. U. Nr
116, poz. 1203) Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski zwracają się
z prośbą do Rady Gminy Chorkówka o nadanie Szkole Podstawowej w Żeglcach imienia

Karola Klobassy - Zrenckiego
UZASADNIENIE
wyboru Karola Klobassy-Zrenckiego na Patrona Szkoły Podstawowej w Żeglcach
Rada Pedagogiczna na posiedzeniu 17 marca 2010 roku dokonała w tajnym głosowaniu wyboru
Karola Klobassy-Zrenckiego na Patrona Szkoły Podstawowej w Żeglcach. 18 marca

Rodzice i Rada

Rodziców a 23 marca Samorząd Uczniowski pozytywnie zaopiniowali wybranego kandydata.
Karol Klobassa-Zrencki senior urodził się prawdopodobnie w 1823 roku w Drohobyczu, mieście
położonym w obwodzie lwowskim na ternie dzisiejszej Ukrainy. Klobassowie pochodzili z Moraw, po
pierwszym rozbiorze Polski do Galicji przybył dziadek Karola Klobassy, który był austriackim urzędnikiem.
Jego syn Rudolf, ziemianin, pracował w Drohobyczu jako wyższy urzędnik salinarny, czyli związany był
z eksploatacją występujących na tym terenie żup solnych. W kwietniu 1819 roku władze carskie zniosły
opactwo cysterskie w Koprzywnicy. Wtedy Rudolf Klobassa

kupił dwa majątki ziemskie Zręcin

i Bóbrkę. W latach 1840 -1843 Karol Klobassa studiował na politechnice w Wiedniu a następnie do 1845
roku na wydziale agronomicznym Akademii Rolniczej w Hohenheim. W 1846 roku został aresztowany
i przez 11 miesięcy więziony w Sanoku. Po uwolnieniu podpisał memoriał ziemiański z powiatu
krośnieńskiego w sprawie zniesienia pańszczyzny, przesłany na początku kwietnia 1848 roku do Rady
Narodowej we Lwowie. 1 maja 1848

roku zmarł jego 56 letni ojciec Rudolf. Karol przejął po ojcu

majątek i w tym samym roku 5 października pojął za żonę 26 letnią Ludwikę Zygmuntowską, córkę
Szymona i Marii Zygmuntowskich, właścicieli Żeglec. Wieś tę Ludwika wniosła jako wiano do wspólnoty
małżeńskiej. W niedługim czasie Karol Klobassa kupił majątki ziemskie leżące w okolicy: Skołyszyn, Niżna
Łąkę,

Sławęcin,

Lisówek,

Jabłonicę,

Kunów,

Lipnicę

Górną

oraz

dwie

kamienice

w Krakowie, przy ulicy Brackiej i Basztowej. 8 lat po śmierci pierwszej żony Ludwiki Karol Klobassa
poślubił w 1862 roku Helenę Bobrowską. Z tego małżeństwa urodziło się dwóch synów Kazimierz
i Stanisław. Ojca przeżyło tylko dwóch synów: z pierwszego małżeństwa Wiktor i z drugiego Stanisław.
Troje dzieci umarło jeszcze za jego życia.
W 1854 roku

wyraził zgodę na

rozpoczęcie kopania szybów naftowych i wydobycia ropy

w Bóbrce. Wraz z Tytusem Trzecieskim właścicielem Polanki i Ignacym Łukasiewiczem stworzył spółkę,
którą można nazwać pierwszym na świecie koncernem naftowym. Dzięki przedsięwzięciom tych trzech
pionierów naftowych cała okolica wiele zyskała. Wypracowany dochód pozwalał na rozbudowywanie

kopalń, rafinerii a co za tym idzie podniesienie poziomu gospodarki na Podkarpaciu. Karol Klobassa
pracował również na rzecz innych. Dla dzieci ze Zręcina i Żeglec, Bóbrki i Skołyszyna wybudował szkoły
i uposażył nauczycieli. Jako ojciec dawał dobry przykład swoim synom. To Kazimierz Ludwik Klobassa,
syn Karola i Ludwiki Zygmuntowskiej, zapisał Żeglcom

5000 złr.

na zakup gruntu, wymurowanie

i urządzenie szkoły we wsi. Sam nie dożył otwarcia szkoły a swoją wolę powierzył do wykonania
Ignacemu Łukasiewiczowi. Do momentu otwarcia szkoły młodzież z Żeglec uczęszczała do szkoły
w Zręcinie ufundowanej przez Karola Klobassę. Tenże zapisał się w historii regionu jako przedsiębiorca
i budowniczy. W Zręcinie wzniósł duży pałac, kaplicę cmentarną, w przeważającej części współfundował
kościół.

W Krośnie wybudował most i wiele dróg w okolicy za co przyznano mu tytuł honorowego

obywatela Krosna. W 1866 roku w Bóbrce powstała pierwsza w Galicji kasa bracka, która zapewniała
robotnikom

opiekę lekarską, wypłacała zasiłki chorobowe, renty, emerytury, posagi, stypendia. Karol

Klobassa był również jednym z założycieli w 1877 roku Krajowego Towarzystwa Naftowego, pierwszej
organizacji społecznej, do 1881 roku pod nazwą Towarzystwo dla Opieki i Rozwoju Przemysłu i Górnictwa
Naftowego w Galicji. W 1883 roku cesarz Franciszek Józef I nadał mu szlachectwo i Order Żelaznej
Korony. Karol Klobassa – Zrencki zmarł 7 lutego 1886 roku w Krakowie, pochowany został krypcie
kaplicy rodzinnej na cmentarzu w Zręcinie. Warto dla dopełnienia tego wizerunku naszego kandydata na
patrona szkoły zacytować fragment artykułu, jaki ukazał się po jego śmierci na łamach krakowskiego
dziennika „Czas”, którego Karol Klobassa również był dobroczyńcą:
„Nagły zgon, kilkudniową lekką poprzedzony słabością, śp. Karola Klobassy, wzbudził serdeczny żal
w szerokich kołach obywatelstwa wiejskiego, a w mieście naszem [Krakowie – przypis] zaznaczy się ubytek
jednego z tych wyjątkowych mężów, co zawsze mają otwartą dłoń dla poparcia rzeczy pożytecznych, spraw
szlachetnych, instytucyj dobroczynnych, dla poratowania nędzy i pomnożenia chwały Bożej(…). Śp. Karol
(…) zajął wśród

obywatelstwa ziemi sanockiej stanowisko poważane, jednając sobie wyższem

wykształceniem, wytrawnem zdaniem i prawością charakteru powszechne sympatye (…). Niech towarzysze
pracy, niech ci, co fachowo zajmują się tą ważną gałęzią przemysłu górniczego, ocenią zasługi na tem polu
Karola Klobassy, my chcemy dać wyraz uznania pięknym przykładom jakie on dawał co do sposobu użycia
odkrytych skarbów. Kiedy większość obywateli podupada, do wyjątków należą ci, co się bogacą, ale w użyciu
fortuny jest miara wartości ludzi. A najświetniejsze

to właśnie dla zmarłego świadectwo. Rozważny

w przedsiębiorstwie, mimo powodzenia nie dal mu się porywać do hazardu, ale co wydobył z głębi, to
zwracał tej ziemi, podnosił gospodarstwo w nabytych dobrach Skołyszyn, Zręcin i inne. Nie folgując żadnej
fantazyi osobistej, wolny od wszelkiej namiętności, składał rok rocznie znaczny haracz społeczności i ofiary
na chwałę Boga. Złożył wielkie sumy na fundację wspaniałego kościoła w Zręcinie, kilka innych odbudował
i ozdobił, a jeśli w każdej subskrypcyi publicznej spotykaliśmy jego imię z hojnym datkiem, mała to była

tylko cząstka tego, poczynił bez rozgłosu. Nie masz instytucyi filantropijnej, chrześcijańskiego miłosierdzia
lub patryotycznego celu, którychby nie był dobrodziejem (…).”
Pamięć o Jego zasługach dla naszego regionu a zwłaszcza naszej gminy oraz postawa
wielkiego patrioty oddanego służbie Bogu, Ojczyźnie i człowiekowi powinna być wzorem dla obecnych
i przyszłych pokoleń Polaków. Aby tę pamięć zachować dla potomnych i przybliżać młodzieży historię
ojcowizny oraz uhonorować tych, którzy jeszcze nie doczekali się należytego uznania, Rada Pedagogiczna
postanowiła złożyć wniosek o nadanie Szkole Podstawowej w Żeglcach imienia Karola Klobassy –
Zrenckiego.
Rada Pedagogiczna, biorąc pod uwagę ustawę z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Rozdział I.
art. 13. pkt 1,4) mówiącą, że „szkoła i placówka publiczna umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia
tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności nauki języka oraz własnej historii
i kultury” oraz, że „w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły publiczne zapewniają podtrzymywanie
kultury i tradycji regionalnej” wyraża najwyższe uznanie dla postawy i dorobku życiowego Karola Klobassy
– Zrenckiego, żyjącego i prowadzącego swą działalność na naszym terenie, a wybierając Go na patrona
Szkoły Podstawowej w Żeglcach

potwierdza tym samym, że zasługuje On na należne Mu miejsce

w panteonie wybitnych Polaków naszego regionu.
Rada Pedagogiczna, dokonawszy wyboru Patrona w osobie Karola Klobassy – Zrenckiego, zwróciła
się do Samorządu Uczniowskiego, społeczności szkolnej oraz Rady Rodziców o pozytywne zaopiniowanie
tego wyboru.
Do Rady Gminy w Chorkówce wnosi o nadanie Szkole Podstawowej w Żeglcach imienia Karola
Klobassy – Zrenckiego, czyniąc tym samym naszą szkołę strażniczką Jego zasług i pamięci a uczniów
prawdziwymi świadkami Jego postawy i dokonań.
Przewodniczący Rady Rodziców
Katarzyna Maciejczyk /mp./
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
Joanna Bularska /mp./
Przewodniczący Rady Pedagogicznej
Paweł Przetacznik /mp./
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26 kwietnia 2010 r. Rada Gminy przyjęła uchwałę, w której nadała Szkole Podstawowej w Żeglcach
imię Karola Klobassy – Zrenckiego. Dla społeczności szkolnej rozpoczął się drugi etap procedury nadania

szkole imienia związany z

różnorodnymi działaniami

na rzecz stworzenia

odpowiednich tradycji

i ceremoniału związanego z Patronem, zatroszczenie się o symbole szkoły – sztandar, tablicę pamiątkową
oraz zorganizowanie uroczystego nadania szkole imienia.

