
WYBITNI ABSOLWENCI ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH 

 

W ciągu osiemdziesięciu lat istnienia, mury Zespołu Szkół Ekonomicznych opuściło 

wielu absolwentów, którzy w sposób szczególny zaznaczyli swoją obecność na mapie Polski,                    

a nawet świata. Poniżej przedstawiamy zaledwie zarys postaci, zasługujących na wzmiankę   

w niniejszej monografii i jednocześnie pragniemy podkreślić, a zarazem prosić                                   

o wyrozumiałość tych, których nazwiska nie znalazły się w tejże publikacji, iż dokładny spis 

wybitnych absolwentów wymagałby lat poszukiwań, co, ze względu na okres czasu 

przeznaczony na realizację przedsięwzięcia zwanego napisaniem monografii, byłoby 

zadaniem niemalże niewykonalnym. 

Zacznijmy od osób, które doskonale znane są zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. 

TADEUSZ  ŁOMNICKI 

 

Źródło: Wikipedia 

Zgodnie z informacjami zawartymi w Wikipedii, ukończył Szkołę Handlową w Dębicy                      

(prototyp Zespołu Szkół Ekonomicznych) w roku 1942. Zasłynął rozlicznymi rolami 

teatralnymi i filmowymi- najbardziej chyba znany z roli Michała Jerzego Wołodyjowskiego, 

zwanego Małym Rycerzem, w ekranizacji Trylogii Henryka Sienkiewicza oraz z serialu 

,,Przygody Pana Michała’’, będącego dokładniejszym zobrazowaniem losów głównego 

bohatera. Laureat licznych nagród, w 1998 roku okrzyknięty największym polskim aktorem 

dwudziestego wieku w ankiecie przeprowadzonej wśród czytelników tygodnika ,,Polityka’’. 

 

 

 

 



EDWARD BRZOSTOWSKI 
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Wieloletni dyrektor Kombinatu Rolno- Przemysłowego ,,Igloopol`` oraz prezes LKS Igloopol 

Dębica. W latach 1983–1989 zajmował stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie 

Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej . W 2001 uzyskał mandat posła na Sejm IV kadencji   z 

ramienia koalicji SLD-UP, z rekomendacji Sojuszu Lewicy Demokratycznej w okręgu 

rzeszowskim. W listopadzie 2002 złożył mandat poselski w związku z wyborem 

na burmistrza Dębicy.  W 2010 został radnym sejmiku podkarpackiego z listy SLD,                           

a następnie jego wiceprzewodniczącym. 

 

PROF. JÓZEFA FAMIELEC 
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Kierownik Katedry Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytetu Ekonomicznego                  

w Krakowie. Posiada 37-letnie doświadczenie zawodowe. Kierownik i współautor ponad 30 

ekspertyz naukowo-badawczych, w tym dla potrzeb Ministerstwa Środowiska (min. z zakresu 
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rachunkowości ekologicznej, systemu fiskalnego) oraz Ministerstwa Gospodarki i Pracy, 

Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Kierownik i współautor dużego projektu zamówionego 

przez KBN (obecnie Ministerstwo Nauki i Informatyzacji), którego wyniki badań 

opublikowano w pierwszej w Polsce monografii pt. System finansowania ochrony środowiska 

w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską, AE Kraków 2005. Autorka pierwszej                 

w Polsce książki pt. Straty i korzyści ekologiczne w gospodarce narodowej, PWN Warszawa 

1999 (praca nagrodzona przez Ministra Nauki w 2000 roku), autorka i kierownik kilku 

ekspertyz i prac naukowo-badawczych w tym zakresie. Autorka ponad 140 artykułów                         

i opracowań naukowych, także zwartych, z zakresu: strategii rozwoju przedsiębiorstw, 

strategii finansowania rozwoju przedsiębiorstwa i ochrony środowiska, kształtowania 

wartości przedsiębiorstwa, restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw, funkcjonowania                     

i restrukturyzacji przedsiębiorstw komunalnych, strat i korzyści ekologicznych                                  

w przedsiębiorstwach i gospodarce narodowej. Uczestniczy w tworzeniu i wrażaniu systemu 

gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Kraków. Ekspert i recenzent projektów NCN. 

 

CESŁAW ŚWISTAK 
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Ekonomista, absolwent Technikum Ekonomicznego w Dębicy – 1970 r. i Akademii 

Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Finanse – 1974 r. Zamieszkuje w Bielsku-Białej od 

1974 roku. Dyrektor Administracji, Finansów i Kontroli Zarządzania oraz Członek Zarządu Fiat 

Auto Poland (od 1998 r.). Prezes Zarządu Bialskiego Klubu Sportowego "Stal" Bielsko-Biała 

(od 1995 r.), były Prezes Zarządu Fiat GM Powertrain w Bielsku-Białej i były V-ce Prezes 

Zarządu Fabryki Samochodów Małolitrażowych S.A. 
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Wielu absolwentów Zespołu Szkół Ekonomicznych pełni lub pełniło funkcję prezesów 

banków, realizując w praktyce wiedzę wyniesioną ze swojej macierzystej szkoły. 

ŁUCJA SKIBA - w latach 1989- 2007 dyrektor banku BPH SA w Dębicy. Od grudnia 2007 

dyrektor w Alior Bank SA. 

KATARZYNA WĄCHAŁA - od lipca 2006 dyrektor Placówki Bankowej Credit Agricole Bank 

Polska SA. 

JOANNA WNUK - dyrektor Oddziału Bank BPH od stycznia 2012. 

AGNIESZKA SIBIGA - od stycznia 2014 dyrektor oddziału Raiffeisen Bank Polska SA. 

Na koniec, warto wspomnieć o tych absolwentach, którzy postanowili na zawsze 

związać swoje losy z Zespołem Szkół Ekonomicznych. Mowa tu oczywiście o tych, którzy                

z ucznia przedzierzgnęli się z nauczyciela tudzież pracownika obsługi administracyjnej. Oto 

oni: 

TADEUSZ ZIOBROWSKI - wieloletni Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych 

MARIA STRZYŻ 

 

Nauczyciel przedmiotów ekonomicznych, obecnie Wicedyrektor Zespołu Szkół 

Ekonomicznych. 

JADWIGA DURDA - nauczyciel przedmiotów biurowych, obecnie pracownik sekretariatu 

szkoły. 

JOANNA CHWAŁ - nauczyciel przedmiotów ekonomicznych. 



SYLWIA CISŁO - nauczyciel elementów prawa. 

MAŁGORZATA DROZDOWSKA - nauczyciel przedmiotów ekonomicznych. 

Na tym kończymy nasz przegląd wybitnych absolwentów, których osobowość 

ukształtował Zespół Szkół Ekonomicznych. Mamy nadzieję, że przyszłe lata zaowocują równie 

liczną galerią postaci, które trwale zapiszą się w dziejach miasta, powiatu, kraju,                       

a może nawet w historii świata. 

 

 


