
Kartki z pamiętnika… 

czyli wspomnienia byłych i obecnych nauczycieli 

z okazji Jubileuszu 50-lecia 

Publicznej Szkoły Podstawowej 

z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 

im. Mikołaja Kopernika w Stalowej Woli 

 

„Najważniejsze we wspomnieniach jest to,                                                                         
żeby mieć się gdzie zatrzymać i tam je wspominać”.  

/Terry Pratchett/ 

I mamy gdzie wspominać ….– od pięćdziesięciu lat. Z okazji Jubileuszu 50-lecia 

istnienia Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Mikołaja 

Kopernika w Stalowej Woli jej byli i obecni nauczyciele podzielili się ze szkolną 

społecznością ciekawymi wspomnieniami z minionych lat. 

 

Małgorzata Hołysz – dyrektor szkoły                         

w latach 2002 – 2012: 

Funkcję dyrektora Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 7 im. Mikołaja Kopernika 

w Stalowej Woli pełniłam od 2002 do 2012 

roku. Okres ten wspominam bardzo mile                      

i z wielką nostalgią. Każdy miesiąc, a może                    

i tydzień czy nawet dzień pracy dyrektora przynosi różne wyzwania. Uczyłam się więc 

umiejętności kontaktów z młodymi ludźmi, sztuki reagowania na różne sytuacje, 

konieczności pracy z całym zespołem uczniów i z tymi uzdolnionymi, o nieprzeciętnej 

osobowości, a także poszanowania godności oraz odmienności. Wysoko oceniam 

pracowite i odpowiedzialne Grono Pedagogiczne tamtych czasów oraz pozostałych 

pracowników szkoły. Piękne inicjatywy nauczycieli, rodziców i uczniów wzbogacały,                    



i unowocześniały realizację procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego. 

Mieliśmy wspaniałą młodzież, która przyniosła chwałę tej szkole w licznych 

olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych. 

Pięćdziesiąt lat, to z jednej strony szmat czasu, w którym tyle się działo, tyle 

rzeczy się dokonało, a z drugiej strony, to krótka chwila, która tak szybko minęła 

i pozostały po niej tylko wspomnienia. 

 

 

Janusz Bis – dyrektor szkoły w latach 

2012 – 2017:  

Jako dyrektor szkoły miałem okazję 

uczestniczyć w różnego rodzaju 

przedsięwzięciach, których inicjatorami byli 

nasi nauczyciele. Jestem pod ogromnym 

wrażeniem, ile pracy, serca i zapału każda 

osoba tutaj pracująca wniosła do tej 

placówki. Szkołę tworzy grupa ludzi oddanych służbie drugiemu człowiekowi. Sądzę, 

że tworząc coś razem, jakąś inicjatywę, pomysł, inspirujemy także innych i dajemy 

nasze świadectwo. 

Niewątpliwie ta szkoła ma w sobie ducha dobra i wspólnoty, którą wszyscy 

tworzymy. 

 

 

 

Monika Potocka – Witek - nauczycielka historii i wiedzy 

o społeczeństwie:  

„W życiu każdego człowieka są chwile i momenty 

wyjątkowe, wobec których nie można przejść obojętnie, 

skłaniające do refleksji i przemyśleń. Mamy wówczas okazję do 

rozpamiętywania tego co było, co jest i snucia wizji tego, 

co będzie”. Jubileusz 50-lecia szkoły to wydarzenie, na które 

czeka się latami, czas przywoływania w pamięci koleżanek, 

kolegów, uczniów i rodziców. To także czas wzruszeń. Powrót 

do wspomnień ze szkoły, powrót do tego, co ocalało jako obraz najpiękniejszych lat 



życia, czasów młodzieńczych i pracy zawodowej. W szkole zawsze najważniejsi są 

uczniowie, duszą szkoły są nauczyciele, wsparciem rodzice, a dumą absolwenci.  

Ze szkołą nr 7 związana jestem od lat młodzieńczych. Widzę jasny, 

przestrzenny budynek szkolny, pięknie ukwiecone korytarze – szkołę pachnącą 

świeżością i usytuowaną w samym centrum naszego miasta. W szkole tej zawsze 

pracowali bardzo ambitni nauczyciele. Prowadzili wiele kół zainteresowań, gdzie 

uczniowie poszerzali swoje wiadomości. W wyniku tej pracy, a także dzięki wielkiemu 

zaangażowaniu uczniów w konkursach przedmiotowych zdobywali wysokie lokaty. 

 Nasza szkoła jest prężną placówką środowiskową. Swoje zadania dydaktyczne 

i wychowawczo – opiekuńcze pełni wzorowo. Uczniowie wyjeżdżają na wycieczki, 

zielone szkoły, poznają historię i zwyczaje. Moim ulubionym miejscem, do którego 

zabierałam uczniów, był Rymanów Zdrój, gdzie dziewięć razy byłam z nimi na „zielonej 

szkole”.  

Wszystkie uroczystości szkolne są bardzo starannie przygotowane. Dają one 

uczniom głębokie przeżycia estetyczne oraz uczą ich umiłowania ojczyzny, swojego 

regionu, najbliższej rodziny i szkoły. Nasza szkoła dopracowała się i kultywuje wiele 

tradycji, które spajają społeczność uczniowską. Prowadzimy także ścisłą współpracę                                

z rodzicami, by tworzyć wspólny front wychowawczy. 

O jakości pracy szkoły świadczą jej wychowankowie. Nasi uczniowie byli dobrze 

przygotowani do nauki w szkołach średnich dzięki sumiennej pracy kadry 

nauczycielskiej i ich mądrości. Wielu absolwentów ukończyło szkoły wyższe i zdobyło 

tytuły naukowe. Wielu z nich pracuje w różnych dziedzinach naukowych i zajmuje 

wysokie stanowiska państwowe. Mieszkają na różnych kontynentach, ale zawsze                       

z sentymentem wracają do czasów szkolnych. 

Szkoła przez te 50 lat przeżywała różne chwile – czasem trudne, ale zdecydowanie 

więcej było tych radosnych i satysfakcjonujących. Trudno opisać wszystkie. Zostaną 

w pamięci naszych wychowanków i pracowników szkoły. Wiele wizytacji miejscowych 

władz oświatowych, jak i kuratoryjnych, oceniało pracę szkoły wysoko. 

Praca w szkole z dziećmi daje dużą satysfakcję pod warunkiem, że kocha się 

zawód nauczyciela, który jest powołaniem, a dziecko to wrażliwa istota, której trzeba 

poświęcić całe serce i umysł. Jestem pełna uznania i miło wspominam naszą młodzież 

– mieliśmy szczęście do mądrych, wrażliwych uczniów. Szkoła jest dla mnie drugą 

miłością, miłością piękną i bardzo absorbującą. Nie żałuję, że oddałam jej serce. 

Prawie cały okres pracy zawodowej wykonywałam w tej szkole, ucząc historii i wiedzy 



o społeczeństwie. Byłam także wychowawcą wielu klas, a także wieloletnim 

opiekunem szkolnego Pocztu Sztandarowego. Jedni z moich wychowanków, którzy 

spotkali się po latach napisali mi: „Dziękujemy z całego serca za trud, serce                                     

i cierpliwość. Za to, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Za to, że mogliśmy poznawać 

świat, jakiego jeszcze nie znaliśmy. Za to, że każdy odnalazł właściwą drogę w swoim 

dorosłym życiu”. Takie słowa sprawiają mi największą radość.  

 

Jolanta Gajewska - Wianecka - 

nauczycielka języka polskiego: 

Siódemka, Siódemka z dawnych lat… 

mundurki, tarcze, warkoczyki, kucyki, za które 

ciągnęli ,,niegrzeczni” chłopcy (których 

pozdrawiam). 

Do zespołu klasy piątej dołączyłam w drugim 

semestrze. Wcześniej mieszkałam                                     

i uczęszczałam do szkoły podstawowej w Jaśle. Jestem rodowitą jaślanką. Zostałam 

bardzo serdecznie przyjęta zarówno przez społeczność uczniowską, jak i przez 

nauczycieli. 

Moją wychowawczynią była p. Stanisława Chwiej, a uczyli mnie 

m. in.: p. Olsiński, p. Światowiec, p. Gola, p. T. Wajs, p. Uba, p. K. Kamińska, 

p. E. Korkowska, p. Szot. Kłaniam się nisko mojej wychowawczyni, nauczycielom, 

którzy włożyli cegiełkę w moją wiedzę, wychowanie oraz ukształtowanie jako 

człowieka. Jestem absolwentką szkoły i w niej pracuję. Wielu moich wychowanków 

osiągnęło sukcesy zawodowe. Są m. in. prawnikami, lekarzami, nauczycielami, 

pracują w korporacjach zagranicznych. Jedna z moich uczennic, obecnie jest moją 

koleżanką z pracy. Natomiast moja wychowanka (kl. IV – VIII), (bardzo ambitna, 

pracowita, inteligentna, kulturalna, a do tego skromna, towarzyska i pomocna) jest 

dyrektorem Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie 

Infrastruktury (utrzymujemy kontakt). Jest to córka nauczycielki chemii, która 

pracowała w ,,Siódemce” przed przekształceniem ośmioklasowej szkoły podstawowej 

na sześcioklasową. 

Sprawia mi wielką przyjemność, gdy spotykam uczniów, już jako osoby dorosłe, 

poznają mnie, przypominają, że ich uczyłam i dziękują za to, że umieją poprawnie 



władać językiem polskim, używać znaków interpunkcyjnych.  Jest to dla mnie wielka 

satysfakcja i balsam na duszę. Pozdrawiam wszystkich moich nauczycieli i uczniów. 

 

 

Anna Madej – nauczycielka edukacji 

wczesnoszkolnej: 

Edukację rozpoczęłam w Szkole 

Podstawowej nr 7 im. Mikołaja Kopernika 

w Stalowej Woli, tak bowiem wtedy nazywała 

się dzisiejsza „Siódemka”. Z uśmiechem na 

twarzy wspominam lekcje z Panią Krystyną 

Szot. Na zajęciach praktyczno–technicznych, na które uczęszczały tylko dziewczynki, 

dużo się działo… Najbardziej utkwiło mi w pamięci gotowanie zup, robienie sałatek, 

szycie na maszynie, robienie kapci na drutach i makramowych kwietników, które były 

hitami tamtych lat. Pracownia, w której miałyśmy zajęcia, była wyposażona w sprzęt 

gospodarstwa domowego i ozdobiona przez sprawne dłonie Pani Krystyny. Była ona 

zawsze uśmiechnięta, służyła radą i pomocą. Nie sposób nie wspomnieć o 

nauczycielce wychowania muzycznego, Pani Elżbiecie Korkowskiej. Poranki 

Muzyczne, na które chodziliśmy z jej inicjatywy do Szkoły Muzycznej w Stalowej Woli, 

dostarczały uczniom co miesiąc wielu muzycznych wrażeń. To tam zobaczyłam po raz 

pierwszy polskiego znanego skrzypka Konstantego Andrzeja Kulkę. W tamtym czasie 

Szkoła Podstawowa nr 7 mogła poszczycić się chórem szkolnym, do którego 

należałam. Wielokrotnie pod dyrygenturą Pani Elżbiety Korkowskiej, chór zdobywał 

czołowe miejsca w Przeglądach Chórów Szkolnych w Rzeszowie. Pani Elżbieta 

potrafiła zarazić nas swoją pasją i tak poprowadzić, aby odnieść sukces. Do dzisiaj 

wspominamy z koleżankami te przeglądy i emocje, które nam wtedy towarzyszyły. 

Nigdy potem takich emocji szkolnych nie doświadczyłam…… Nie spotkałam również 

takich „Nauczycieli Społeczników”, którzy każdą wolną chwilę poświęcali szkole 

i uczniom oraz mieli ciepłe i przyjazne do nich podejście.  W tamtej „Siódemce” nie 

tylko zdobywało się wiedzę, ale rozwijało swoje pasje i zainteresowania na 

popołudniowych kółkach zainteresowań.  Jestem dumna, że miałam zaszczyt 

i szczęście uczyć się w tej szkole” . 

 

 



Magdalena Belcarz - neurolopogeda, 

pedagog, terapeuta SI, wicedyrektor szkoły                   

w latach 2002-2009: 

Pracę w ,,Siódemce” rozpoczęłam w 1987 

roku – tylko na rok, a pracuję tu do dzisiaj. Moją 

pierwszą dyrektorką była pani Elżbieta 

Korkowska. Pamiętam, jak codziennie rano stała 

przy wejściu – wyprostowana i elegancka, z rękami założonymi z tyłu i z uśmiechem 

witała pracowników, uczniów oraz ich rodziców. Podczas przerw przebywała na 

szkolnych korytarzach. Zawsze wiedziała, co się dzieje w szkole, lubiła sama osobiście 

wszystkiego doglądnąć. Nie można nie wspomnieć też o pani Czesi (Czesława 

Gołąbek), szkolnej woźnej – prawdziwej gospodyni szkoły. Pani Czesia – osoba 

życzliwa i pomocna, świetnie poruszała się w szkolnej rzeczywistości – jeżeli ktoś 

kogoś poszukiwał, wystarczyło, aby udał się do pani Czesi i wszystko było już 

wiadome. Pilnowała porządku w szkole, a uczniowie ( i nie tylko) czuli przed nią 

respekt. Pożegnanie pani Czesi przed emeryturą, a szczególnie przyjęcie, które 

wyprawiła, było swoistym szkolnym świętem. Ważną część społeczności szkolnej 

stanowią nauczyciele. Podczas mojej ponad trzydziestoletniej szkolnej kariery 

poznałam ich w szkole wielu - to naprawdę świetni dydaktycy i fantastyczne koleżanki 

oraz koledzy. Z wieloma się przyjaźnię. Część z nich jest już na emeryturze i może 

,,z nazwiska” tylko o kilku z nich wspomnę, gdyż uczyli trójkę moich dzieci, które 

oczywiście uczęszczały do ,,Siódemki”.  Pani Jadwiga Cegielska - nauczycielka tzw. 

,,starej daty” – wymagająca i konkretna, doskonale przygotowała uczniów w edukacji 

wczesnoszkolnej. Jasia Tesznar, Halinka Młynarczyk – polonistki pasjonatki, które 

dużo wymagały, ale super wyćwiczyły tworzenie rożnych, pisemnych wypowiedzi na 

dany temat. Krysia Prędka – wymagająca, świetna matematyczka, wyposażyła moje 

dzieci w podstawy matematyki i w toku dalszej edukacji nie miały z ,, królową nauk’’ 

żadnego problemu.  Moja córka w klasach początkowych chodziła do ,,Siódemki” 

jeszcze w fartuszku – początkowo w granatowym z białym kołnierzykiem, później w 

tzw. fartuszku – krzyżaku. Do dzisiaj mamy tarczę szkolną zapinaną na agrafkę oraz 

zeszyty z klas początkowych. Jeżeli chodzi o moją pracę - to cieszę się, że dalej ją 

lubię i dzieci, z którymi na co dzień pracuję. Lubię ,,Siódemkę”. 

 

 



Krzysztof Ludjan – nauczyciel wychowania fizycznego: 

Mam bardzo pozytywne wspomnienia dotyczące 

„Siódemki”. Każdego dnia do szkoły przemierzałem przez 

Pławo (dawna wieś) . W okolicach naszej szkoły nie było nic, 

dosłownie szczere pole. W samej szkole panowała surowa 

dyscyplina. Wszyscy czuliśmy respekt przed dyrektorem 

Marianem Kaszą, który jednocześnie był wielkim opiekunem 

szkoły i stanowił dla nas niezwykły autorytet. W 

początkowych latach istnienia naszej szkoły byliśmy 

największą placówką w Stalowej Woli. 

         Od początku odnosiliśmy i cały czas odnosimy sukcesy 

sportowe. Tutaj zawsze na wysokim poziomie stała lekkoatletyka, piłka nożna oraz 

inne dziedziny sportu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


