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Faber est quisque suae fortunae 

Bądź nauczycielem samego siebie, rozwijaj się też samodzielnie, 

dla inspiracji i rozwoju innych 
 

 

 

Symbole nagrody: 

 Podbiał wyrastający z gruzowiska 

 

 

 



           Niezapominajka wyrastająca z ogrodzenia                                    Kowadło rozwoju 

 

 

Regulamin przyznawania nagrody KOWAL ROZWOJU im. Rodziny Feczków 
dla wyróżniającego się ucznia II Liceum Ogólnokształcącego 

im. Prof. Morawskiego w Przemyślu 
…” Bądź kowalem swojego losu, inspiruj i rozwijaj innych”... 

 
    Nagrodę przyznaje się jednorazowo na początku roku szkolnego za poprzedni rok uczniowi, który spełnia 
jedno z wymienionych kryteriów: 
-samodzielnie rozwija się mentalnie; 
-twórczo inspiruje innych; 
-osiąga wybitne wyniki w nauce, sukcesy w konkursach, olimpiadach i innych; 
-uzyskał świadectwo z wyróżnieniem i aktywnie uczestniczy w promowaniu życia kulturalnego szkoły, angażuje 
się w działalność twórczą, literacką lub organizacyjną. 
 
       Kandydatów do nagrody mogą typować: wychowawcy klas, Samorząd Uczniowski, uczniowie II LO, dowol-
ne osoby, organizacje, instytucje współpracujące ze Szkołą.  
 
       Do przyznania nagrody Dyrektor Szkoły powołuje sześcioosobową Kapitułę spośród grona pedagogiczne-
go. Dodatkowo w skład kapituły może wchodzić fundator nagrody p. Janusz Feczko. Dyskusja i głosowanie 
odbywa się w sposób jawny. Każdy członek kapituły ma jeden głos. W przypadku przyznania takiej samej liczby 
głosów kandydatom, ostateczną decyzję podejmuje Fundator nagrody lub Dyrektor Szkoły w przypadku, kiedy 
fundatora nie ma w składzie Kapituły. Nagroda może być przyznana uczniowi tylko raz w cyklu nauczania.  
Nagrodę stanowi - nagroda finansowa w wysokości 2100 zł (dwa tysiące sto złotych) i jeden grosz na dalsze 
szczęście, przyznana i przekazana do Nagrodzonej w roku szkolnym 2020/2021. O wysokości nagrody stanowi 
Fundator, w kolejnych latach wysokość nagrody może ulec zmianie. W takim przypadku wysokość nagrody 
zostanie ogłoszona przez Dyrekcję Szkoły do dnia 1 czerwca. Wnioski wraz z uzasadnieniem należy składać do 
Dyrekcji Szkoły w terminie do końca czerwca każdego roku szkolnego. Wynik wyboru laureata nagrody za mi-
niony rok szkolny zostaje podany do wiadomości społeczności, z wręczeniem laureatowi dyplomu i zaświad-
czeniem o nagrodzie, na uroczystym rozpoczęciu następnego roku szkolnego. Fundator nagrody może wycofać 
się z dalszego finansowania nagrody, po przyznaniu i wręczeniu nagrody za rok szkolny, w którym obowiązy-
wała. 
  
Nominowani do nagrody 2020/2021: Michał Józefaciuk, Paulina Kosicka, Julia Słociak. 

 

Laureat nagrody 2020 / 2021: JULIA SŁOCIAK 

========================================================================================== 



Rodzina Feczków wywodzi się z Węgier, przez Słowację, osiedliła się w Galicji polskiej, w Przemyślu na Zasaniu: 
 
        Fecske Ferencz, po naturalizowaniu Feczko Franciszek, (1863 – 1941), (foto poniżej), dyrektor poczty w 
Przemyślu.  
Dbający o urodzenie i wychowanie 3 synów i 3 córek, stworzył w trudnych czasach pogodną i szczęsną rodzinę, 
lojalną i odnosząca się z szacunkiem do rodziców oraz pozostałych członków rodziny. Zapobiegliwy – sfinanso-
wał i zorganizował budowę rodzinnego domu (willa Feczków) w Przemyślu Zasanie ul. Kaciubka (obecnie Po-
niatowskiego 25); dzieciom zapewnił wysokie wykształcenie oraz byt materialny. 
Fotografia:                                                            

Franciszek Feczko, 

 
 

      Feczko Julia z Hytkowskich – I żona Franciszka, (1871 - 1899), urodziła Kazimierza, Jerzego i Stefana w krót-
kim czasie (1895 – 1899).  

 
Matka rodziny, poświęciła się wychowywaniu dzieci i rodzinie: synowie Kazimierz, Jerzy, Stefan, zmarła mając 
29 lat w chorobie połogowej po urodzeniu syna Stefana.                
 
       Feczko Paweł – brat Franciszka, (1866 – 1939), w: „Biała Księga” Martyrologii Duchowieństwa Polskiego 
XX w. dane osobowe poz. 0796 i odsyłacze: „ojciec zakonny Zakonu Braci Mniejszych (franciszkanie) prowincja 
Matki Bożej Anielskiej OFM [Rz.-Kat.] diecezja przemyska, zakonnik klasztorów Jarosław i Biecz, przełożony 
klasztoru w Brzezinach (1925 –1927), …, aresztowany przez Niemców w Jarosławiu 1939, razem z innymi za-
konnikami przewieziony na drugą stronę Sanu przeznaczoną przez Niemców do zajęcia przez Armię Czerwoną, 
…, przyczyna śmierci: eksterminacja: wycieńczenie i choroba; sprawstwo: Niemcy/Rosja”. 
Realnie prawdziwie przyjął wartości życia praktyczne (w jego przypadku: nie zachłanność, …, 
ruch/pracowitość – jako odwrotne do 7. grzechów głównych: pychy, chciwości, …, lenistwa) , 
zgodnie z nimi wybrał sposób życia (został ojcem zakonnym), 
obrał i podporządkował się konkretnemu celowi życiowemu - jego gwieździe przewodniej (służebności do 
innych), 
zachęcał do polegania na samym sobie, wykorzystywania swojej intuicji i wiedzy, 
stosował wypoczynek i myślenie kreatywne, jako klucz do działania, 
”wiedział czego chce i to realizował”, 
niekiedy nie wystarczało mu ekspresji i energii do zbyt wielu przewidywanych działań, 
przekazywał ważne wskazania życiowe (na przykład: czas, zegar są wtórne do życia ludzi, ich potrzeb, a nie 
odwrotnie),  
przedkładał sprawy codzienne ludzi ponad wielkie idee, dając ukojenie i spokój, ukazywał perspektywę przy-
szłości – nadzieję – drogę postępowania / życia, z zamiłowaniem do dobrego „stołu” spożywanego z innymi. 
    Biografie ojców - przewodników uznawanych za przywódców regionów, narodów, religii, korporacji, wiodą-
cych bankowców, menedżerów i innych, różnych narodowości, niezależnie od wyznawanej religii i innych oko-



liczności, wielkich i maluczkich, którzy spełnili się życiowo dla dobra innych i ich samych, potwierdzają że 
świadome kształtowanie życia polega na przyjęciu i podporządkowaniu się (najczęściej tak jak powyżej wy-
tłuszczono) - wartościom życia, działaniu z dużą ekspresją i energią, z pominięciem łatwowierności, bez oszu-
kiwania samego siebie, innych oraz bliskich. Jest to uniwersalne dla pozytywnej samorealizacji, sukcesów za-
wodowych i osobistych. 
Fotografia:      

o. Paweł Feczko z Kazimierzem Feczko i Marią z Łososiów Feczko II. żoną Franciszka 

 
 
 
       Feczko Kazimierz Jan – syn Franciszka i Julii, (1895 – 1920), uczeń i absolwent II C. K. Gimnazjum w Prze-
myślu Zasaniu z pol. jęz. wykład., zdał egzamin dojrzałości, student Wydziału Prawa Uniwersytetu Lwowskiego 
imienia Jana Kazimierza w Lwowie (typowany przez profesurę do pracy w sądownictwie), sierżant z cenzusem 
w kompanii I Brygady Legionów Polskich p. komendanta J. Piłsudskiego, uczestnik walk o Przemyśl 1918/1919, 
po zajęciu Mazowsza przez wojska rosyjskie w 1920 – jako wywiadowca w cywilu skierowany na Mazowsze (w 
kamuflażu jako urlopowany z Legionów - pracownik miejscowego Starostwa, przebywający przy narzeczonej 
ziemiance p. Przybojewskiej).  
W: Protokół Policji Państwowej 1920 r.: „wskazany przez siostrę przyrodnią narzeczonej – żołnierzom, … (3 
Korpusu Kawalerii zwanej Złotą Ordą Gaj Chana), zabity przez zmasakrowanie, w ekshumacji szczątków znale-
ziono oddzielnie ucho, nos i inne części ciała…”; 
Na wniosek Komitetu Medalu i Krzyża Niepodległości, jakiemu przewodniczył osobiście p. Marszałek Józef 
Piłsudski, został odznaczony pośmiertnie Krzyżem Niepodległości przez p. Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 
prof. J. Mościckiego (w: „Monitor Polski 1933 nr 258 lista poz. 118”), za „pracę w dziele odzyskania niepodle-
głości”: należący do ”NIEZWYCIĘŻENI 1918 – 2018”, uznany przez miejscowych badaczy/krzewicieli historii 
okolic na Mazowszu – za „naszego legionistę Marszałka”, ich staraniem ujawniono jego nazwisko w miejscu 
pochówku na grobowcu Przybojewskich w Radzanowie. 
Był poważnym – „twardym”, uporczywie dążącym do realizacji postawionych sobie celów, energicznym i kon-
sekwentnym młodzieńcem, mający poczucie odpowiedzialności i zdolnym do poświęceń za ojczyznę - rodzinę - 
narzeczoną, zamierzał ukończyć studia prawnicze by pracować na rzecz sprawiedliwości. 
 
       Feczko Jerzy – syn Franciszka i Julii, (1898 – 1947), uczeń 1909 – 1917 i absolwent w 1917 II C. K. Gimna-
zjum w Przemyślu Zasaniu z pol. jęz. wykład., zdał egzamin dojrzałości  15.06.1918 r., uczestnik walk o Prze-
myśl 1918/1919, żołnierz 10 pułku piechoty Okręgu Wojsk. w Przemyślu, słuchacz akademii weterynaryjnej.  
               

       Feczko Stefan Juliusz – syn Franciszka i Julii, (1899 – 1965), (foto poniżej z synem Januszem), uczeń 1910 – 
1918 i absolwent w 1918 II C. K. Gimnazjum w Przemyślu Zasaniu z pol. jęz. wykład., zdał egzamin dojrzałości 
15.06.1918, uczestnik walk o Przemyśl 1918/1919, studia na Wydziale Medycyny Uniwersytetu Lwowskiego 
im. Jana Kazimierza, zakończone „tytułem i honorem doktora wszech nauk lekarskich i prawa wykonywania 
zawodu tak lekarskiego i chirurgicznego, jak okulistycznego i położniczego ” 1927, lekarz i kierownik Przychod-
ni Przeciwgruźliczej w Miejskim Ośrodku Zdrowia w Przemyślu od 1927, lekarz szkolny w poradni dla młodzie-
ży szkół średnich w Przemyślu od 1928, opiekun lekarski nad koloniami dzieci śląskich w Krasiczynie organizo-



wanych przez Związek Obrony Kresów Zachodnich Obwód Lwowski, pożyczkodawca do Skarbu Państwa Pol-
skiego w ramach Pożyczki Narodowej w 1933 (nigdy nie zwróconej), lekarz etatowy w Magistracie m. Przemy-
śla od 1934, zastępcą szefa służby ratowniczo – sanitarnej Komendy miasta Przemyśla od 1938, lekarz specjali-
sta i kierownik Przychodni Przeciwgruźliczej w Krakowie od 1946. Przyjął do swego domu, leczył, wieloletnio 
zapewnił dostatnie życie zesłańcom polskim, po ich powrocie z 5-cio letniej zsyłki w Kazachstanie. Gdzie 
mieszkali w własnoręcznie wykopanych ziemiankach w stepie, żywili się trawą stepową i wodą rzeczną: mię-
dzy innymi Wojciech Południak, Bronisława Południak z domu Batorska/Drabik, Mikuła. Mianowany kolejno 
na stopnie oficerskie, ostatnio na stopień podpułkownika w Polskich Siłach Zbrojnych w korpusie osobowym 
oficerów służby zdrowia w grupie lekarzy (1962 r.). 
Matka Julia (mając 29 lat) zmarła w chorobie połogowej przy jego narodzinach, na jej pamiątkę dano mu na 
drugie imię Juliusz. Okoliczności śmierci matki spowodowały, że został lekarzem, specjalistą głównie w zakresie 
powszechnej i śmiertelnej wtedy gruźlicy. Nie dbał o sprawy materialne, po jego śmierci pacjenci wspominali 
go, jako profesjonalnego a jednocześnie nie spotykanie oddanego im lekarza. Spełniony w leczeniu ludzi, zara-
ził się ciężką gruźlicą od swoich pacjentów i w wyniku tego zmarł mając 67 lat, zostawiając osieroconego mało-
letniego syna Janusza. 
Fotografia:                                                   
Stefan Feczko z synem Januszem 

 
 
 
       Schneider Józefa Maria (Sieńka) z Feczków – córka Franciszka i Marii, (1904 – 1989), studentka i absol-
wentka Uniwersytetu Lwowskiego im. Jana Kazimierza, wieloletnia profesorka Gimnazjum w Pińsku, II Gimna-
zjum i Liceum w Przemyślu Zasaniu, Państw. Szkoły Medycznej Techników Analityki w Przemyślu (i in.), współ-
organizator i nauczyciel tajnego nauczania w czasie II wojny światowej, też w domu rodzinnym w Przemyślu 
(obecnie Poniatowskiego 25). Według absolwentek Liceum: „była wspaniałą nauczycielką biologii i zainspiro-
wała wiele uczennic do studiów biologicznych uniwersyteckich, … , uczyła gry na pianinie”, wpisana do „Księgi 
zasłużonych dla województwa przemyskiego” 1984. 
Poświęciła się nauczycielstwu, podporządkowała temu życie rodzinne, osobiste – w tym też i bezdzietność, 
lojalna wobec: kraju, społeczeństwa, miasta Przemyśla, religii (katolicko rzymskiej), dbająca o ład i porządek, 
ceniąca poznawanie świata - podróżująca, lojalna wobec męża Ferdynanda Schneidera: jego „prawa i lewa 
ręka”, ceniona przez jej uczniów i wychowanków, z szacunkiem wspominających ją wiele lat po jej śmierci – 
jako wymagającą, jako tą co ich uczyła i nauczyła, jako biolog stworzyła i wieloletnio rozwijała twórczo ogród 
w Przemyślu ul. Poniatowskiego 25 na terenie rodzinnej posesji, też jako pokazowy dydaktyczny dla młodzieży 
szkolnej; na podstawie drastycznie niezgodnych z zasadami współżycia społecznego i prawami - decyzji władz 
Przemyśla - ogród został bezprawnie zajęty przez Spółdzielnię Mieszkaniową „San”, współdziałającą z Zakła-
dami Mięsnymi, do budowy bloku. Stworzenie i wieloletnie podtrzymywanie bezprawia przez władze Przemy-
śla, zniszczenie ogrodu będącego jej samotnym „życiem” na starość i wybudowanie bloku „w oknach” zasłużo-
nego dla społeczeństwa domu rodzinnego, spowodowały jej zejście w zgryzotach 1989. SM „San” w 2021 w 
postępowaniu upadłościowym. 



 
Schneider Ferdynand (Fredek) – mąż Józefy, (1902 – 1973), żołnierz 6 pułku saperów w Przemyślu od 

1923, student i absolwent Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego Uniwersytetu Lwowskiego im. Jana Ka-
zimierza, z absolutorium 1926 / 27, w szkole Podchorążych Łączności w Zegrzu od 1928, kolejno w Szkole Pod-
chorążych Piechoty Nr 5 w Krakowie. Więzień Gestapo w czasie II wojny światowej z powodu odmowy podpi-
sania deutsche volkslisty, współorganizator i nauczyciel polskiego tajnego nauczania w czasie II wojny świato-
wej (1.01.1942 – 1.08.1944), okresowo jego kierownik, od 1944 przewodniczący Powiatowej Komisji Oświaty i 
Kultury - kierownik wszystkich kompletów tajnego nauczania w powiecie przemyskim, ukończył tajny kurs dla 
dyrektorów szkół średnich zorganizowany przez P.K.O. i K. z polecenia Krakowskich Konspiracyjnych Władz 
Szkolnych, pseudonim „Ślączka”. Wieloletni profesor Gimnazjum w Wieluniu, Gimnazjum w Włodzimierzu 
Wołyńskim, Gimnazjum w Ostrogu, Państw. Polskiej Szkole Handlowej w Przemyślu (1941 – 1944), Państw. 
Szkoły Medycznej Techników Analityki w Przemyślu, II Gimnazjum i II Liceum w Przemyślu Zasaniu, pełniący 
obowiązki dyrektora II Liceum w Przemyślu 1947 – 1951, od 1955 pełniący obowiązki z-cy dyrektora II Liceum 
w Przemyślu Zasaniu, odznaczony Odznaką „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”, Odznaką „Zasłużony dla 
Województwa Rzeszowskiego”. 
Wierzył w ważność nauczycielstwa / edukacji – poświęcił temu życie, pracowity i skrupulatny z tzw. „niemiec-
kim” charakterem, odważny, wymagający dużo od siebie i od swoich współpracowników, uczniów i wycho-
wanków, wiarygodny; jako: chemik / fizyk, nauczyciel, organizator – kierownik edukacji, patriota naturalizo-
wany Polak; ceniony przez jego uczniów i wychowanków, z szacunkiem wspominających go wiele lat po jego 
śmierci – jako wymagającego, jako tego – co ich uczył i nauczył, lubił poznawać świat - podróżował, pomaga-
jący innym – też konsultujący początki produkcji kosmetyków w Przemyślu. Zazwyczaj poważny, potrafił jako 
jedyny rozweselać/przywracać do normalnego zachowania uczestników styp po zmarłych.      

 
Toczyska Maria (Inka) z Feczków – córka Franciszka i Marii, (1907 – 1976), nauczycielka w szkołach lu-

dowych / podstawowych państwowych, w Szkole Polskiej w Ruszelczycach n. Sanem i in.. 
Radosna, dobrotliwa, spokojna, ponad miarę otwarta - pozytywnie nastawiona do dzieci i młodzieży oraz in-
nych, staranna i w pełni oddana pracy nauczycielskiej, rozwijająca talenty młodzieży ponad obligatoryjne wy-
magania szkolne, skromna i uboga materialnie, podporządkowała i poświęciła się matce i in. wbrew jej indy-
widualnemu szczęściu i małżeństwu; pozostała w pamięci, jako oddany życzliwy przyjaciel.  
Fotografia: 
                                                                       Toczyska Maria (Inka) z Feczków 

 
 

NIECH  RADOŚĆ  ŻYCIA  MARII  INKI  TOCZYSKIEJ  z  FECZKÓW (foto powyżej), 
TOWARZYSZY  WSPOMAGAJĄCO  SPOŁECZNOŚCI  II  LICEUM  w  PRZEMYŚLU  ZASANIU, 

NOMINOWANYM  DO  NAGRODY  KOWAL  ROZWOJU  i  JEJ  LAUREATOM   
 

 



Fotografia:                                                                     
Janusz Feczko 

 

 
 
 

Feczko Janusz Stefan, (1949 -), absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Nowodworskiego w 
Krakowie, studia w Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie Wydziale Ekonomiki Obrotu z uzyskaniem tytułu 
zawodowego magistra, w czasie studiów pracował dorywczo w kopalni i w innych podobnych, ekspert w Mal-
ta Tourist Government Board, stopień doktora nadany w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, uzyskanie stop-
nia doktora habilitowanego w Moskiewskim Instytucie Gospodarki Narodowej, w wyniku międzynarodowego 
konkursu – praca w Washington State University (USA), uzyskanie akceptacji Komisji Akredytacyjnej w kierun-
kach edukacji akademickiej: ekonomia, zarządzanie, turystyka i rekreacja, pracujący (1972 – 2017) w szkolnic-
twie wyższym akademickim w uczelniach polskich i zagranicznych na stanowiskach  
asystent – adiunkt (założyciel i kierownik Pracowni Kształtowania Jakości, organizator i kierownik Ośrodka 
Testowania Jakości Produktów wspólnie z przedsiębiorstwami przemysłowymi, handlowymi, Federacją Kon-
sumentów) 
docent – profesor nadzwyczajny przez ponad 30 lat; należy do nielicznego grona specjalistów w Europie Środ-
kowo – Wschodniej i na Wschodzie lat 70/80 – tych wprowadzających marketing/zarządzanie marketingowe 
oraz zarządzanie / kształtowanie jakości w uczelniach, przedsiębiorstwach i innych organizacjach;  
rektor Wyższej Szkoły Finansów i Bankowości w Radomiu,  
prorektor Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach,  
laureat II miejsce dla najlepszego nauczyciela akademickiego - opiekuna studenta laureata ogólnopolskiego 
Konkursu Czerwonej Róży, ostatnio – w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie i Politechnice Koszalińskiej 
w Koszalinie,  
organizator i koordynator drugiego stopnia badawczych programów resortowych dot. jakości towarów i in., 
team leader projektów UE Phare i in., autor 108 recenzowanych artykułów naukowych, czynny uczestnik 32 
konferencji naukowych, organizator i przewodniczący 18 konferencji naukowych. 
 
Projektodawca i fundator Nagrody KOWAL ROZWOJU im. Rodziny Feczków dla uczniów II Liceum w Przemyślu 
Zasaniu.   


