
1 września 1982r. - szkoła rozpoczęła działalność jako Zbiorcza 

Szkoła Gminna w Wadowicach. Jej pierwszym dyrektorem był 

mgr Andrzej Bliźniak, natomiast zastępcami panie: Edwarda Gę-

boliś oraz Ludwika Tkacz. W szkole zatrudniono 35 nauczycieli, 

utworzono 28 oddziałów, w tym 2 oddziały przedszkolne i 4 klasy 

pierwsze. Ogółem pierwszy rok szkolny ukończyło 782 uczniów, 

w tym 49 absolwentów klas ósmych. 

1 sierpnia 1984r. -  dyrektorem szkoły została pani Edwarda Gę-

boliś, a wicedyrektorami kolejno: pani Ludwika Tkacz, pani Kazi-

miera Janczewska, pan Jerzy Mąka i pani Zofia Kaczyńska. Szkoła 

otrzymała wówczas nazwę: Szkoła Podstawowa nr 5 w Wadowi-

cach.  

Rok szkolny 1987/1988 -  rozpoczęto starania o nadanie placówce 

imienia Mikołaja Kopernika. Powstał projekt sztandaru szkoły, 

hymnu szkoły, a uczniowie poprzez liczne konkursy, sesje nauko-

we i spotkania edukacyjne poznawali sylwetkę i dokonania przy-

szłego patrona szkoły. 

1 września 1988r. - 19 sierpnia 1994 r. - dyrektorem szkoły była 

pani Barbara Chmiel, a zastępcami: pani Ludwika Tkacz i pani 

Zofia Kaczyńska.  

5 maja 1990r. - uroczystość wręczenia sztandaru i nadania imie-

nia szkole; miała ona miejsce, kiedy funkcję dyrektora pełniła pani 

Barbara Chmiel. 

1 września 1994r. -  tego dnia funkcję tymczasowego dyrektora 

szkoły objęła pani Ludwika Tkacz. 

5 stycznia 1995r. -  nastąpiło oficjalne mianowanie pani Ludwiki 

Tkacz na stanowisko dyrektora szkoły. Zastępcami zostali: pani 

Zofia Kaczyńska, a od 15 listopada 1996r. również pani Małgorza-

ta Niewidok. 

1 września 1999r. -  w związku z reformą oświaty utworzony zo-

stał Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Wadowicach, w skład które-

go weszły: Szkoła Podstawowa na 5 im. Mikołaja Kopernika i 

Gimnazjum nr 3. W pierwszym roku działalności do gimnazjum 

uczęszczało 85 uczniów, którzy tworzyli cztery klasy pierwsze. 

Pani Ludwika Tkacz była dyrektorem Zespołu Szkół Publicznych 

nr 2 do 31 sierpnia 2001r. 
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Od 1 września 2001r., przez kolejnych 10 lat, dyrektorem szkoły była pani Zofia Kaczyńska, 

a jej zastępcami: pani Małgorzata Niewidok oraz pan Tadeusz Włodek. 

1 września 2011r. - dyrektorem szkoły został pan Tadeusz Włodek, a zastępcą pani Małgo-

rzata Niewidok. W chwili obecnej, w roku szkolnym 2012/2013, w zespole pracuje 49 na-

uczycieli, w tym psycholog, pedagog i logopeda. W szkole działa świetlica szkolna, w której 

pracuje dwoje nauczycieli, biblioteka szkolna i czytelnia multimedialna, w których zatrudnio-

nych jest również dwoje nauczycieli bibliotekarzy. Utworzono także  dwa oddziały przed-

szkolne, pięć oddziałów klas 1-3, pięć oddziałów klas 4-6 oraz osiem oddziałów gimnazjum. 

Do szkoły uczęszcza ogółem 470 uczniów, w tym 42 dzieci do oddziałów przedszkolnych, 

118 do klas 1-3, 108 do klas 4-6 i 202 do gimnazjum. 

Tradycją szkoły są: 

1)Uroczystości: ślubowania uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej, a od roku 

szkolnego 2011/2012 także klas pierwszych gimnazjum. 

2)Rajdy Szlakami Legionów organizowane corocznie od roku szkolnego 1991/1992. Po-

mysłodawcą i organizatorem tych rajdów jest dyrektor Tadeusz Włodek, który dbając 

o wychowanie patriotyczne i regionalne, zabiera co roku uczniów na spotkania z histo-

rią Legionów, walk o wyzwolenie Polski z niewoli, zwiedzanie cmentarzy z okresu I 

wojny światowej. 

3)Comiesięczne wyjazdy na wykłady z cyklu Aromaty Wiedzy, organizowane przez Pol-

ską Akademię Umiejętności, pod opieką pań Wiesławy Wójcik oraz Aliny Dyrcz-

Kowalskiej. 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

Wywiad z panią dyrektor  

Edwardą Gęboliś 
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- Pani dyrektor,  została pani mianowana dyrektorem naszej szkoły na początku jej ist-

nienia, w 1984 roku. Czy mogłaby Pani przybliżyć nam okoliczności podjęcia przez panią 

tej decyzji? 

- W zasadzie wicedyrektorem byłam od początku istnienia tej szkoły; to był rok szkolny 198-

2/83, kiedy zaczynałam pracę. Gminnym dyrektorem (bo wtedy to była pierwsza w Wadowi-

cach i w najbliższym terenie tak zwana gminna szkoła)  był śp. Andrzej Bliźniak. Był on równo-

cześnie dyrektorem tej szkoły, a mnie mianował od razu wicedyrektorem. Ja przeszłam z 

„jedynki” – tam byłam wówczas również wicedyrektorem.  

To była jedna z największych szkół w Wadowicach. W pierwszym roku mieliśmy  (dokładnie nie 

powiem) około 800 dzieci. Była to szkoła podstawowa ośmioklasowa. I o ile dobrze pamiętam, 

liczyła sobie  4 klasy pierwsze i to bardzo liczne zaraz w pierwszym roku działalności.  

Budynek szkoły powstał dużo wcześniej. Także jak tu weszliśmy, to już trzeba było pewne re-

monty wykonywać, bo tu okno wypadło, tu gdzieś jakaś klepka w podłodze odpadła.  Były takie 

sytuacje, że na korytarzu mamy apel, bo przeważnie odbywały się one na korytarzu, a tu naraz 

wiatr podwiał właśnie od tej strony i wypadła część okna. Więc czasem było niezbyt bezpiecz-

nie, bo szkoła po wybudowaniu prawie 10 lat leżała, jak to się mówi, odłogiem, gdyż nie było 

pieniędzy na jej wykończenie. I co roku zapowiadali  termin otwarcia. Robiono tak zwane re-

kwalifikacje dzieci,  w związku z obwodami szkół  przydzielano od nowa uczniów. Więc te listy 

ciągle były nieaktualne. Szkoły w Wadowicach „pękały w szwach”. A już tu na osiedlu Koper-

nika było tak wiele dzieci, a i z okolicznych wiosek również, że po prostu ta szkoła była w tam-

tych okolicznościach jakimś ratunkiem. Potem zaczęto myśleć o budowie jeszcze innej szkoły, 

właśnie na osiedlu Pod Skarpą i miała ona powstać dużo wcześniej, żeby przyjąć  dzieci z tam-

tego osiedla. Myśmy przyjmowali i dzieci z Gorzenia Górnego, Dolnego i nawet z Zaskawia, bo 

tam była wprawdzie szkoła, ale o klasach niepełnych. 

Tak więc było bardzo ciężko. No i jeśli chodzi o nauczycieli, też nie było wystarczającej, odpo-

wiednio  wykwalifikowanej kadry. Wiem, że w pierwszych klasach w pierwszym roku uczyły 

panie z różnym wykształceniem, na przykład po wyższej szkole rolniczej. Były takie sytuacje, że 

w ciągu jednego roku nauczyciel taki, który miał wyższe studia, ale w nie nauczycielskim kie-

runku, więc nieprzystosowany do pracy z dziećmi,  kończył elementarz wcześniej lub później, 

niż to było w programie, bo po prostu nie miał rozeznania. Dzieci były skołowane, ale też na-

uczyciel, a jeszcze więcej rodzice, no bo ciągle myśleli, czego ich dzieci dalej będą się uczyć? I 

porównywali nauczanie z dziećmi z innych szkół. Na wywiadówkach, na zebraniach ten pro-

blem anonsowali. Bo byli tacy nauczyciele, którzy myśleli, że po prostu pójdą do szkoły, bo tam 

jest 2 miesiące wakacji, ferie, 5 czy 4 godziny dziennie pracy;  myśleli, że to na tym cała rzecz 

polega. No a tu się okazało, że to nie jest takie proste.  

- Pierwszym dyrektorem szkoły był, niestety już nieżyjący,  pan Andrzej Bliźniak. Jak 

zapisał się on w Pani pamięci? 

- Bardzo dobrze, dlatego że już wcześniej pana Bliźniaka znałam bliżej, jako że mieszkałam na 

osiedlu XX-lecia, a on też tam mieszkał w bloku; uczyłam jego dzieci. Wtedy uczyłam jeszcze w 

„jedynce”. Pan Bliźniak jako gminny dyrektor szkół miał obowiązek odpracować 6 godzin ty-

godniowo tzw. lekcyjnych. Bo poza pracą gminnego dyrektora, która była ciągła, ze względu 

na nienormowany czas pracy na takim stanowisku, uczył tu historii.  

Jeśli chodzi o pana Bliźniaka, kontakt mieliśmy trochę inny. Bo był dla mnie osobą wizytującą, 

nadzorującą, ale i kolegą po fachu. Znałam go też  bliżej ze względu na jego dzieci, które uczy-

łam. Cóż mogę więcej  powiedzieć? Był dyrektorem może bardzo wymagającym, ale i takim 

ludzkim. Zwłaszcza dla młodzieży.  Dzieci miał też w tym wieku, więc  znał ich psychikę. Także 

dobrze nam się współpracowało. 

-  Początki działalności tak dużej placówki szkolno-wychowawczej zapewne nie są łatwe, 

nie były one zwłaszcza w ówczesnych warunkach lat osiemdziesiątych, gdy powszechny 



był brak towarów na rynku. W jaki sposób jako dyrektor dbała Pani o wyposażenie szkoły 

w niezbędne środki dydaktyczne czy na przykład środki czystości? 

- Więc jeśli chodzi o środki dydaktyczne i w ogóle o nakłady finansowe, to były one uzależnione 

od gminnego dyrektora i wydziału finansowego gminy, no i od nakładów państwa ogólnie. Jeśli 

chodzi o gromadzenie tych środków, to zanim szkoła została oddana do użytku, tak jak powie-

działam, był zatrudniony przy gminnym dyrektorze szkół nauczyciel, też już śp., Gębala  Ryszard, 

który skupywał dla szkoły przez tzw. Cezas (to takie centrum zaopatrzenia szkół, min. w podręcz-

niki) pomoce dydaktyczne, np. mapy czy do pracowni jakieś drobne wyposażenie,  to co było po-

trzebne. Tak więc kupował on te rzeczy wcześniej i gromadził właśnie w szkole, ale ponieważ na 

etacie pracował  w szkole numer 4, to tam też część przedmiotów magazynował. Oprócz mnie był 

drugi zastępca, to była pani Ludwika Tkacz, która również zajmowała się zaopatrzeniem szkoły, 

m.in. w środki dydaktyczne. 

 Jeśli chodzi o zaopatrzenie w środki czystości, to była taka sytuacja, że trzeba było zwracać się 

do urzędu miasta albo gminnego. Nie można było sobie tak swobodnie decydować o kupnie. I oni 

przydzielali  dopiero; zarówno różne pomoce naukowe, jak i środki czystości. Tak że ciągle był 

niedobór. A inne szkoły były zazdrosne, że to wszystko idzie ciągle do „piątki”. No, ale to była 

nowa szkoła i trzeba było ją wyposażyć .  

Na początku było dużo niedoróbek. Otwieraliśmy szkołę  1 czy 2 września - w tej chwili nie pa-

miętam - a tu jeszcze szatnie nie były gotowe, glazura niewykończona... Ale wtedy gminny dyrek-

tor szkół miał dość dobre układy z zakładem karnym i więźniowie - bo w tym czasie mogli praco-

wać ci, którzy mieli już niedużo do odsiedzenia i nie uciekali - ze strażnikiem przychodzili tutaj i 

pomagali. Oni byli bardzo zadowoleni, bo zawsze spotkali się z jakimiś  ludźmi, ktoś im parę 

groszy czasem dał, ktoś poczęstował papierosem... Stołówka szkolna zaczynała działalność, więc  

też mogli choćby herbaty się napić. Oni nazywali taką herbatę „czaj”, bo taką mocną pili. Ro-

dzice równocześnie też pomagali, żeby wykończyć pewne prace, jak mycie okien czy sprzątanie, 

żebyśmy mogli wejść do tego budynku. 

- Praca dyrektora jest niezwykle odpowiedzialną funkcją. Bardzo stresującą. Jak radziła 

sobie Pani z problemami w kierowaniu szkołą? 

- Ciężko było. Muszę powiedzieć, że było ciężko. Całe godziny, dnie spędzałam w szkole. Nieraz 

jeszcze w nocy tu byłam, bo zdarzały się różnego rodzaju awarie. Były takie sytuacje, że ktoś z 

bloku widział, że coś się dzieje, informował, że woda się wylewa z sali gimnastycznej, Ktoś po 

prostu hydrant odkręcił i z przodu nie było widać, a od tej drugiej strony, tak. No i nieraz w nocy 

byłam obudzona, bo ktoś dzwonił, i biegłam do szkoły, żeby to sprawdzić. Mieliśmy do czynienia 

z nagminnymi kradzieżami szkolnej własności. Przez gminnego dyrektora szkół była zamówiona 

z Kórnika koło Poznania ekipa ogrodników, którzy się specjalizowali w roślinach ozdobnych. I 

oni nam tutaj urządzili piękne zieleńce. Tyle róż tutaj rosło, jak się wchodzi do szkoły, tu gdzie są 

drzewa teraz. Z drugiej strony szkoły też. Z tyłu, między salą gimnastyczną a szkołą, był pas zie-

lony – to zagospodarowano go i posadzono rośliny, które się rzadko spotykało. Więc znów ludzie 

dzwonili, że ktoś te rośliny kradnie. No i rzeczywiście były takie sytuacje, że róże nasadzono, a za 

kilka dni tylko gdzieniegdzie pozostały, bo wszystko złodzieje powyrywali, poszli na rynek i 

sprzedali. Także nie było łatwo.  

Młodzież klas starszych też próbowała różnych swoich sztuczek, żeby po pierwsze zaimponować 

innym, a czasem i dokuczyć. Były i dzieci z tzw. rodzin patologicznych. Ale ja jakoś umiałam do 

nich podejść, ponieważ jeszcze przed przyjściem do „jedynki” pracowałam 6 lat w Domu Dziec-

ka w Zakrzowie. Byłam wychowawcą, po liceum pedagogicznym ze specjalizacją w zakresie 

opieki nad dzieckiem, a w Domu Dziecka były jeszcze większe kłopoty wychowawcze, więc ja 

troszkę tego doświadczenia miałam.  

Bo to byli przeważnie tacy uczniowie, co już repetowali w różnych szkołach, i dzieci zaniedbane 

wychowawczo przez dom. Mogłam liczyć też na grono nauczycielskie, mieliśmy doświadczoną 
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panią pedagog. Więc też pewne problemy rozwiązywała. Ale było i tak, że trzeba było milicję 

wzywać, bo kradzieże się zdarzały i różne mniejsze wybryki. Gdzieś palili w szatni, ktoś rzucił 

jakiegoś peta, bo się krył, i był taki przypadek, że w nocy paliła się szatnia na parterze vis a vis 

portierni. Popaliły się rzeczy, które tam zostały na noc, pantofle, worki na kapcie, jakieś części 

garderoby. A raz było nawet tak, że w ciągu dnia wybuchł naraz pożar. Także były i takie sytu-

acje i wówczas mieliśmy kontakt z milicją. W milicji był taki pan, porucznik  Bochenek, który był 

z zawodu nauczycielem i zajmował się tą trudną młodzieżą. Więc  jeśli pani pedagog nie mogła 

sobie z jakimś problemem poradzić, tośmy jego zapraszali do pomocy; przychodził też na zebra-

nia z rodzicami.  

Zapraszało się na spotkania różnych ciekawych ludzi: lekarzy, historyków, kombatantów ze Zwią-

zek Kombatantów w Wadowicach, żeby młodzieży przybliżyć pewne problemy, zwłaszcza tej mło-

dzieży starszej, w starszych klasach. Różne formy pracy stosowaliśmy, by nie tylko uczyć, ale i 

wychowywać. Nie zawsze się udawało, ale w gruncie rzeczy nie było tak źle.  

- Obecnie w naszej szkole uczy się około 350 uczniów. Wiemy, że dawniej było ich o wiele 

więcej i w związku z tym również praca szkoły trwała dłużej? 

- Tak, praca szkoły trwała dłużej, nieraz po 18.00 wychodziliśmy z pracy. W każdym razie nauka 

odbywała się na dwie zmiany, a czasem jeszcze taką trzecią, pośrednią, mieliśmy. Żeby zbyt póź-

no nie było, to się wykorzystywało wszystkie możliwe sale,  żeby skrócić lekcje po południu. Bo  

dzieci były z Gorzenia, z Zaskawia czy nawet zdarzały się z Ponikwi; dojeżdżały i chcieliśmy im w 

jakiś sposób to ułatwić. Ale niestety, w szkole mieściło się  jednocześnie tylu uczniów, a nie wię-

cej. To było też właśnie naszą bolączką, bo te różne psikusy zdarzały się właśnie wieczorem, czy 

pod wieczór. 

Tak więc jako wicedyrektor  zwykle wychodziłam z pracy wpół do siódmej, czy po 19.00 wieczo-

rem, a czasem nawet później.  No i w soboty odbywały się tzw. praktyki, to była też nauka, cho-

ciaż nauka innego rodzaju. Mieliśmy grupę hafciarską, grupę taką, która zajmowała się kwietni-

kami, ogrodniczą, taką od robótek ręcznych. Toteż się dodatkowo zatrudniało nauczycieli, którzy 

mieli w tym kierunku tzw. smykałkę czy przygotowanie. I to przeważnie w soboty się odbywało, po 

2 godziny. Praktyki były począwszy od - o ile dobrze pamiętam  - klasy 6, potem nawet 5. No i 

przez ostatnie trzy lata nauki  już trzeba było kontynuować  ten kierunek,  który się zapoczątko-

wało. Dzieci nawet lubiły te soboty,  a gdy na przykład chciały wyjechać z rodzicami, to się je 

zwalniało w miarę możliwości.  

Także nie było tu tak łatwo w porównaniu z dniem dzisiejszym. Zresztą wyposażenie, wiadomo, 

jest nowocześniejsze, a myśmy się cieszyli, jak mieliśmy tablicę, kredę i jakiś tam epidiaskop czy 

magnetofon szpulowy. Na sali gimnastycznej  ćwiczyli karatecy. Więc oni czasem coś nam zorga-

nizowali z jakichś pomocy naukowych, albo na jakąś wycieczkę młodzież zabrali, ponieważ pan, 

który prowadził te zajęcia, pracował również w zakładzie pracy, tzw. druciarni,  która teraz się 

rozpadła. Był tam na etacie, więc jak mógł, to czasem coś dla naszej szkoły zrobił. Ponieważ to 

była nowa szkoła, więc i kuratorium, wtedy było to jeszcze kuratorium bielskie, potem już kra-

kowskie, zapraszało tutaj na różne konferencje przedmiotowe nauczycieli, bo mieli lepsze warun-

ki. Dzięki istnieniu zaplecze kuchennego można było wtedy przygotować jakąś herbatkę czy nawet 

obiad. Także organizowano tutaj dodatkowo różnego rodzaju konferencje, zjazdy. A w czasie wa-

kacji obowiązkowo były organizowane tzw. kolonie niemieckie, bo harcerstwo nasze miało kon-

takt z harcerzami z Niemiec, wtedy z NRD. Istniała zatem wymiana i w wakacje odbywały się 

zwykle 2-3 turnusy młodzieży niemieckiej, a nasze dzieci jechały do Niemiec. I zwykle właśnie 

komendantem tego obozu, tej kolonii, był pan obecny dyrektor szkoły w Choczni, który znał naszą 

szkołę, no i tu się dobrze czuł. Młodzież, która tu przyjeżdżała, też zawsze sobie te pobyty chwali-

ła, bo wyżywienie było dostosowane do ich smaku, a dodatkowo jeszcze szykowano regionalne 

potrawy. Toteż wtedy wakacji przeważnie nie miałam, bo musiałam w szkole też być, dopilnować, 

żeby tu wszystko grało. Bo jakby były awarie z wodą czy coś innego, to szybko trzeba było je li-

kwidować, żeby oni czuli się jak najlepiej. Poza tym były też w czasie wakacji półkolonie dla pol-

P IĄTKA STR.  5  



skich dzieci, zdrowotne, dla dzieci z jakimiś defektami fizycznymi, niepełnosprawnych. Wtedy 

mieliśmy tu rehabilitantów, jeździliśmy też min. na basen do Brzeszcz.  

Całe wakacje szkoła też była wykorzystana, także nie zawsze malowanie, remonty bieżące można 

było wtedy wykonać, no bo ciągle coś się tutaj działo.  

- Była Pani nie tylko dyrektorem, ale również nauczycielem. Jak wspomina Pani pracę z 

uczniami, jacy byli wówczas? 

- Uczyłam matematyki. Byłam po Studium Nauczycielskim  z matematyki z fizyką, a potem jeszcze 

po wyższym kursie nauczycielskim, bez magisterskiego, bo już dzieci miałam, nie było tak już ła-

two. Jak wspominam? Nieraz mnie o to pytano, ale zawsze mówiłam, że nigdy bym nie zamieniła 

tej pracy, że jakbym drugi raz na świat się narodziła, to bym albo wybrała nauczycielską pracę, 

albo ogrodnictwo. To drugie mi pozostało teraz, bo mam działkę i mogę się, że tak powiem, speł-

niać w ogrodnictwie.  

Ja miałam też od początku wychowawstwo klasy, którą prowadziłam aż do końca, do 8 klasy 

włącznie. Potem jeszcze rok pracowałam, no i przeszłam na emeryturę. Ale pracowałam jeszcze 

2 lata tutaj na pół etatu. 

Była sytuacja nieraz taka, że w klasie miałam uczniów, którzy wymagali specjalnej opieki. Nie 

tylko opieki w sensie dydaktycznym, ale i wychowawczym, bo pochodzili z rozbitych rodzin albo 

na przykład rodzice zginęli. Miałam takiego ucznia w swojej klasie, to już była klasa 7, którego 

rodzice nie żyli. Babcia, która mieszkała w Wadowicach, opiekowała się nim jako rodzina za-

stępcza. Był on taki skryty, zakompleksiony, zamknięty w sobie  i do tego chory na serce.  Ale w 

klasie był lubiany, pomagaliśmy mu. Miał serdecznego kolegę. I w ogóle klasa, którą szczególnie 

tu pamiętam, bo prowadziłam ją  do końca nauki,  była klasą zgraną, chętną do pomocy. Było w 

niej kilku dobrych matematyków, pomagali sobie wzajemnie. Wracając do tego właśnie ucznia, 

Ryszard mu było na imię. Kiedyś dzwonią do mnie  z prokuratury, że nasz uczeń zmarł tej nocy. 

Zmarł w pozycji siedzącej na łóżku. Od razu zjawił się prokurator, wywiad prowadził, co mogło 

przyczynić się do jego śmierci na serce. Także, przeżyłam to bardzo mocno. Był on u nas pierw-

szy rok. A to było wczesną wiosną, maj, czerwiec, przed zakończeniem roku szkolnego. Zdarzały 

się różne problemy. Miałam i taki przypadek, że rodzice dziecka byli chorzy psychicznie. Mama 

tego ucznia przychodziła i robiła awantury. Musieliśmy policję wzywać, bo i takie były sytuacje. 

Ale ogólnie jestem z tej pracy zadowolona. Pewnie, że zrobiłabym jeszcze więcej, gdyby czas na 

to pozwolił i inne czynniki. Ale warunki były, jakie były. Nauczyciele w miarę możliwości starali 

się. Ale były takie przypadki niestety, że niektórzy  przyszli, że tak powiem, z przypadku do tej 

pracy, mieli inne o niej wyobrażenie. Na szczęście większość nauczycieli pracowała z oddaniem, 

była naprawdę z powołania. Mimo że przyszli z różnych szkół,  stosowali tam swoje sprawdzone 

metody i tam wychodziło, a tutaj młodzież była innego rodzaju. Mówiło się często „zbieranina”, 

bo z różnych szkół i z różnych wiosek. Z tym, że w tej chwili jak patrzę na młodzież, to naprawdę 

mi się podobają ówczesne metody. Dzisiaj praca nauczyciela jest jeszcze trudniejsza, mimo więk-

szej ilości środków dydaktycznych i pomocy naukowych. No, ale wszyscy się zmieniamy, młodzież 

też,  i nie mamy co narzekać. Bo niektórzy narzekają, że taka młodzież, owaka, a przecież ktoś 

ich wychowywał, prawda? Nie szkoła przede wszystkim, bo w dużej mierze dom wychowuje, ale 

bywa niestety tak coraz częściej, że rodzice nie mają czasu dla swoich dzieci. 

- Życie szkolne obfituje w wiele zaskakujących, zabawnych czy wzruszających sytuacji. 

Uczniowie dostarczają zapewne nauczycielom zarówno powodów do zadowolenia, jak i 

przyprawiają o ból głowy? 

- Częściowo już o tym powiedziałam. Cóż, czasem byli uczniowie przez kogoś, że tak powiem, 

sterowani, najczęściej przez jakiegoś kolegę. Chcieli innym zaimponować i nie zawsze im to wy-

chodziło. Byli tacy też bardzo skryci, że nawet jak im się coś działo, to tego nie ujawniali, nie 

skarżyli się. A byli też tacy, co kłamali (no to zawsze się zdarza). Wybielić się, a innego pogrą-

żyć. Różnie to było. W każdym razie dzieci, młodzież bardzo lubili właśnie takie zajęcia, które nie 
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dotyczyły nauki, ale służyły rozrywce. Wtedy jeszcze się nie nazywało to dyskoteki,  lecz zabawy. 

Był taki okres, że nadawało się imiona klasom, jak i zespołom uczniowskim. To był taki krótki 

okres. Wówczas odbywały się wieczorki tematyczne, np. powiązane z  językiem rosyjskim czy z 

geografią. Spełniały w pewnym sensie rolę kółek zainteresowań. Kółka też były, ale było ich nie-

wiele. Częściowo ze względu na istnienie praktyk, bo taki był nakaz chwili. Miały one być przy-

gotowaniem do szkoły średniej. Nie zawsze się to udawało, bo na przykład akurat takiej szkoły, o 

tym profilu nie było. Wadowice jeszcze były w tym szczęśliwym położeniu, że miały szkołę rolni-

czą, filię szkoły rolniczej z Radoczy. A przy Zespole Szkół Mechanicznych w Gorzeniu były klasy 

górnicze. Potem była też klasa milicyjna oraz samochodowa. Potem z owych praktyk zrezygno-

wano. 

- Czy utkwił Pani w pamięci jakiś szczególny przypadek, sprawa, z którą miała Pani do 

czynienia w okresie, gdy była Pani dyrektorem naszej szkoły? 

- Powiedziałam już o tym chłopcu. Pamiętam też pewne wezwanie milicji. A dlaczego? Bo uczeń 

po prostu rozebrał się na holu; był on psychicznie chory. No i cieszył się, jak dzieci się podśmie-

wały. Wezwaliśmy matkę. Okazało się, że mama też jest niezrównoważona psychicznie. Może to 

takie trochę śmieszne, ale z drugiej strony też dające wiele do myślenia, prawda?  

Zdarzało się, że dzieci mdlały czasem, bo były głodne, bez śniadania. Były takie przypadki. No to 

się staraliśmy, żeby w kuchni dla tych dzieci robić jakieś drugie śniadanie. Komitet Rodzicielski 

je finansował, niekiedy jakiś sponsor. Ale sponsoring nie był  tak modny, jak teraz. Zwracaliśmy 

się również do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, a ponieważ ja jeszcze też należałam do Ligi Ko-

biet, więc w miarę możliwości sygnalizowałam o naszych problemach i czasem udało się coś zor-

ganizować. Mogło być to sfinansowanie biletów do  teatru. Zwykle chodziliśmy do teatru do Do-

mu Kultury. Chodziliśmy również do kina, tego na ulicy Lwowskiej. Dzisiaj już go nie ma. Prosi-

liśmy i sprowadzali filmy, adaptacje lektur. I szliśmy wtedy do kina. 

- Jeszcze był wówczas szkolny lekarz, prawda?  

- A tak. Gabinet był na parterze, pielęgniarsko - lekarski i po drugiej stronie znajdował się gabi-

net stomatologiczny. Co jakiś czas dentystka robiła przegląd zębów. A na bieżąco była dostępna 

higienistka, pielęgniarka, która pracowała do godziny 15.00. Pracujący w szkole lekarze to byli 

pediatrzy przeważnie, było ich kilku. W dni wyznaczone badali dzieci godzinę czy dwie tutaj, w 

gabinecie.  

- Więc był jakiś przegląd? 

- Był, był. Zwłaszcza na początku roku szkolnego.  Dzieci zagrożone chorobami były częściej 

wzywane. Gdy wybuchła elektrownia atomowa w Czarnobylu w 1986 roku, dzieci piły jodynę, 

tzw. płyn lugola,  uczniowie  starszych klas. Pamiętam, że moja córka była wtedy w ósmej klasie 

i go piła. Okazuje się, że to wszystko było już za późno. No, ale zdarzało się potem, że właśnie na 

skutek tego wybuchu pojawiły się choroby tarczycy, czasem omdlenia dzieci. Zresztą organizmy 

dzieci też były słabsze. Nie wszystkie dożywione, bo miały różne warunki w domach i trapiły ich 

choroby przewlekłe. Ale najczęstszym problemem były skrzywienia kręgosłupa. To nawet przez 

dwa lata czy trzy, przez wakacje, mieliśmy te właśnie dzieci z wadami postawy na półkoloniach; 

miały rehabilitację, pływalnię. TPD je częściowo finansowało. Kierowaliśmy też te dzieci do Do-

mu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej  albo  tutaj bliżej,  w Porąbce. Z lekarzem wypełnialiśmy 

skierowania, karty kolonijne i dzieci jechały tam na dwa lub trzy miesiące. Tam odbywała się 

nauka, tylko troszkę w okrojonym zakresie,  jeśli chodzi o takie przedmioty jak WF czy zajęcia 

artystyczne. Ale matematyka, polski, geografia, te podstawowe przedmioty były. Zwykle wyjazdy 

te dawały pozytywny efekt zdrowotny u dzieci. 

- Co uważa Pani za swoje największe osiągnięcie? Do czego wraca Pani chętnie w myślach 

lub rozmowach ze znajomymi? 

- Do tej pory mam uczniów, może teraz trochę mniej, takich, którzy przychodzili do mnie co roku 

w Dzień Nauczyciela. Szczególnie miałam jedną klasę taką, której uczniowie  umawiali się mię-



dzy sobą i przychodzili na moje imieniny złożyć życzenia. Około dwudziestu paru ich przychodzi-

ło. Ja ich zapraszałam do domu, wspominaliśmy, rozmawialiśmy. I jeszcze potem, jak chodzili do 

szkół średnich, to też czasem się spotykaliśmy. Czy to w domu, czy na działce, chodziliśmy na 

jakąś wycieczkę na Dzwonek albo nad Skawę. Z wieloma uczniami z mojej klasy długo utrzymy-

wałam kontakt. 

 Wtedy nie wolno było jeszcze w szkole krzyży wieszać. Więc była taka sytuacja, jak zaczęliśmy tu 

pracę, że rodzice koniecznie chcieli właśnie takie krzyżyki zawiesić. No i razu pewnego, nie wiem 

jak, nie było mnie na dyżurze wtedy w sobotę, przychodzimy w poniedziałek, a tu krzyże na ścia-

nach... Więc byłam wzywana na dywanik, że tak powiem.  Powiedziałam, że to nie ja zawiesiłam. 

Dzieci, rodzice zawiesili, nikt im na to nie zezwolił, ale i nie można im tego zabraniać. 

 W mojej klasie,  jak się potem okazało, miałam przyszłych dwóch księży. To byli: Adam Uniwer-

sał i Andrzej Bartkowski. Byłam na ich prymicjach na Wawelu i potem na przyjęciu. Teraz spoty-

kam się częściej z Andrzejem. To była klasa naprawdę dobra. Wielu było takich, którzy byli w 

klasie maturalnej, potem w różnych szkołach, a mnie odwiedzali, dzwonili, przychodzili. No, ale 

byli i tacy, że głowę odwracali. Miałam takiego ucznia, który, jak wchodziłam razu pewnego do 

bloku, wiadro z wodą na mnie wylał; dobrze, że był taki daszek, że nie spadło mi na głowę, tylko 

obok A tutaj w szkole zdarzyło się, że uczennice się zmówiły, nie lubiły jednej z polonistek, i jej 

porobiły w pracowni polonistycznej takie niemiłe rzeczy. Potem się wstydziły tego. Nie wiem, 

komu chciały zaimponować. Zwykle to byli tacy uczniowie, którzy nie mogli się wykazać w na-

uce, no to próbowali jakoś inaczej.  

Ale ogólnie mogę powiedzieć  po tylu latach, że nie zmieniłabym tego zawodu. Najwyżej na 

ogrodnictwo, gdybym nie miała innej możliwości. A złe rzeczy to się nie pamięta, albo krótko. 

Natomiast te dobre pozostają.  I człowiek czasem nimi żyje, porównuje sytuacje z dawnymi. Albo 

myślę, jakby to moja klasa zrobiła.  Bo jak opowiadają mi nieraz mamy, bo moi uczniowie są już 

teraz rodzicami, które też mają jakieś problemy, to się czasem wraca pamięcią i miło się rozma-

wia o przeszłości, gdy tak po latach się spotkamy. 

- W tym roku obchodzimy 30 rocznicę istnienia naszej szkoły. Czego życzyłaby Pani z tej 

okazji uczniom, nauczycielom i rodzicom? 

- Wszystkiego najlepszego, optymizmu, wiary w to, co się robi, w miarę możliwości realizowania 

swoich marzeń... Ale na to trzeba długiej pracy, nie da się tak szybko. I takich osiągnięć, o któ-

rych się długo mówi. Z tej szkoły przecież było wielu olimpijczyków, zwycięzców konkursów 

przedmiotowych i innych. Uczniom życzę też wszystkiego najlepszego i żeby większe zaufanie 

mieli do nauczycieli i zrozumienie dla nich. Żeby  nauczyciele mieli jak najwięcej cierpliwości i 

dużo serca do wychowanków. A młodzież jaka jest, to jest, ale jest dobrą młodzieżą. Jak ktoś mó-

wi, że zła, to komuś to należy przypisać, nie są tacy sami z siebie, prawda?  

- Dziękujemy Pani za rozmowę i poświęcony nam czas.  

- Dziękuję. Miło mi było z Wami się spotkać i powspominać. 

 Anna Lach, Barbara Roman, Anna Chrapek, Marta Czech, Klaudia Barszczewska 
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- Bardzo nam przyjemnie móc się spotkać i poznawać historię naszej szkoły z dyrektor Lu-

dwiką Tkacz. Pani dyrektor, jak długo pracowała Pani w naszej szkole? 

- Pracowałam tu początku, czyli od 1983 roku, wówczas w gminnej szkole, ponieważ najpierw 

była to szkoła gminna, do 2001 roku. W sumie 19 lat.  

- Jak wspomina pani czas spędzony w murach naszej szkoły?  

- Bardzo dobrze. Oddycham atmosferą „piątki”! To dla mnie szczególne i ważne miejsce.  

- Bardzo miło nam to słyszeć. Jaka była najciekawsza historia w Pani karierze zawodowej? 

Czy coś ciekawego wydarzyło się w czasie owych 19 lat? 

- W mojej karierze zawodowej było naprawdę dużo takich historii, ale dla mnie taką najciekaw-

szą było zdarzenie, kiedy z moją klasą wybraliśmy się na Dzwonek i zgubiła nam się jedna z 

dziewczynek, moja uczennica. Byli wtedy obecni z nami rodzice, wszyscy robiliśmy ognisko, a 

ona oddaliła się od naszej grupy. Bardzo to przeżywaliśmy, szukaliśmy bojąc się bardziej o to, co 

Wywiad z panią dyrektor Ludwiką Tkacz 



ona odczuwa, że się pewnie przestraszyła, zostając gdzieś sama.  Ale na szczęście dziewczynka 

znalazła do nas drogę. Ale to nie koniec tej historii. Wyobraźcie sobie, że jej koleżanki i koledzy 

zredagowali książkę na ten temat! I właśnie ta książka była najciekawsza, ponieważ każdy ina-

czej to wydarzenie ujął, inaczej pamiętał i odmiennie oceniał. Pokazało się wtedy, że klasa jest 

zintegrowana i każdy się martwił o losy swojej koleżanki, a nie tak jak to bywa często dzisiaj, że 

nikogo nie obchodzi los kolegi czy koleżanki. Wszyscy to w jakiś sposób przeżywali. I takie po-

dejście uczniów dodało mi otuchy, że jednak dzieci i to, co do nich mówimy, do nich dociera, 

oraz  że te wartości są w nich głęboko...Chociaż zazwyczaj dzieci nie uzewnętrzniają ich na co 

dzień.  

- Chcielibyśmy zadać teraz trudne pytanie. Czy mogłaby nam Pani powiedzieć,  jaką była 

pani nauczycielką?  

- Przede wszystkim poszukującą. Pracowałam z najmłodszymi uczniami, więc do tych dzieci po-

trzeba było świeżości, otwartości, serca. Ciągle czegoś poszukiwałam. Chciałam, żeby klasy nie 

traktowano jako całości, lecz aby każdego w jakiś sposób wyodrębnić spośród innych. Jego zale-

ty, ale też i czasami wady, które warto było wspólnie skorygować i naprawić. Cały czas praco-

wałam nad sobą, ponieważ nie zawsze wychodziło mi to, co sobie założyłam. Klasy były liczne, 

dzieci o różnych charakterach, oczekiwaniach, potrzebach... Ale po to się jest nauczycielem, po 

to się wybiera ten zawód, żeby dla tych maluchów coś zrobić. Aktywnie popracować, dokształ-

cać, starać się iść za ich potrzebami, bo nic nie jest niezmienne, wszystko płynie, zmienia się w 

czasie, a dzieci wraz z rozwojem społeczeństwa też się zmieniają. A przecież nie tylko one, bo 

rodziny również.  

- Chciałaby Pani powrócić do nauczania, do naszej szkoły?  

- Ja wracam codziennie, ponieważ odbieram z tej szkoły swego wnuka... Zawsze chętnie wracam 

do „piątki”. Tu został kawałek mojego serca. 

- A przecież praca dyrektora jest trudna i niezwykle odpowiedzialna, choć może czasem się 

taką nie wydawać dla ludzi patrzących na nią przygodnie? 

- Praca dyrektora jest trudna. Ale i satysfakcjonująca, jeżeli miało się taki zespół nauczycieli,  

pracowników, zintegrowanych rodziców, którzy naprawdę chcieli działać, jak było to tutaj. Mie-

liśmy wiele osiągnięć i dlatego czułam, my wszyscy czuliśmy, satysfakcję. 

 Jednak pracy było bardzo dużo i było dużo takich zagadnień, w których człowiek bez przerwy 

musiał się dokształcać, choć nie zawsze wszystko szło po naszej myśli i było odpowiednią nagro-

dą za włożony wysiłek. Praca dyrektora jest nie tylko od niego zależna. Bardzo ważne są również 

czynniki finansowe. Gdy szkoły, w tym również nasza, przeszły pod zarząd samorządu gminy, 

wtedy mogliśmy trochę odsapnąć od nieustannego borykania się o pieniądze. Szkoła dużo zyska-

ła i było to naprawdę bardzo dobre, od długiego czasu oczekiwane z utęsknieniem, pociągnięcie 

samorządu, dzięki któremu po 15 latach mogliśmy zacząć remontować salę gimnastyczną, która 

powstawała w trudnym okresie i nie była wykonana najlepiej. Wtedy było wiele niedociągnięć: 

wypadanie okien,  ciągły chłód ze względu na szpary w oknach, wadliwie działające ogrzewanie, 

cieknący po każdej większej ulewie dach.  

Sala gimnastyczna w tym okresie tętniła życiem, ponieważ jak już wspominałam, było bardzo du-

żo dzieci. Funkcjonowały sekcje koszykówki, tenisa stołowego, piłki nożnej; wszystkie prężnie 

działały, dostarczając nie tylko zdrowego wypoczynku, ale również wielu osiągnięć. Świadczą o 

tym choćby niezliczone puchary, zdobyte przez naszych wychowanków.  

- Czy, gdy Pani pracowała jako nauczycielka i dyrektor, zdarzyła się jakaś niepokojąca sy-

tuacja, w której nie wiedziała Pani, co zrobić? 

- Drastycznych incydentów nie miałam, ale zdarzały się takie sytuacje, kiedy dzieci odmawiały 

pewnych czynności i wtedy musiałam z wielkim wyczuciem do takiego dziecka podejść, rozwiązy-

wać sporne kwestie albo uczniowskie problemy. Ale w większości przypadków dochodziliśmy do 
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porozumienia i wszystko było w porządku. W takim wypadku nie można było postrzegać dziecka 

jako złe z natury, ponieważ ono czasem nie wie, że robi źle, albo nie ma kanonu wartości, które 

pozwalałyby mu pewne czynności zobrazować i my musimy mu w tym pomóc; bo przecież po to 

jesteśmy nauczycielami. Nie możemy dziecka zostawiać sobie samemu, ponieważ ono się wtedy 

zamyka w sobie, a taką sytuację trzeba szybko wyłapać i z wyczuciem reagować, gdyż owa cien-

ka nić porozumienia między młodym człowiekiem a nauczycielem, dorosłym, jest bardzo ważna.  

- Była Pani u nas przez 19 lat. To długi czas. Czy będąc w naszej szkole zawarła Pani jakieś 

bliższe znajomości, przyjaźnie, które trwają do dziś? 

- Oczywiście! Tak jak powiedziałam miło wspominam „piątkę” i jej atmosferę. Są to raczej spo-

tkania doraźne, ale wspominamy naszą pracę serdecznie, z przyjaźnią.  

- Chcielibyśmy powrócić jeszcze na chwilę do początków działalności naszej szkoły. Pierw-

szym dyrektorem był śp. Andrzej Bliźniak? 

- Tak, to właśnie pan Bliźniak powołał mnie na stanowisko zastępcy dyrektora. Był to dyrektor 

gminny, który najpierw pracował w Kleczy i tam miał taką „wypieszczoną” przez siebie szkołę. 

Później został dyrektorem u nas. Swoje pierwsze kroki jako dyrektor stawiałam pod jego kierun-

kiem.  

A było co robić w szkole. Została ona wybudowana w centrum osiedla i była kończona, gdy bloki 

juz stały. Wiele było niedociągnięć budowlanych. Pamiętam, jak pewnego razu przyszliśmy do 

pracy po wiosennej burzy, a na drugim piętrze ujrzeliśmy ogromną kałużę, która powstała na 

skutek przeciekania dachu. 

Staraliśmy się, żeby ta szkoła mogła stać się częścią wspólnoty, żeby wrosła w to osiedle. Naj-

pierw mieszkańcy i młodzież nie zdawali sobie sprawy, że dewastują swoje własne mienie. Cho-

dzili na boisko przez siatkę,  robili w niej dziury. Ciągle ją naprawialiśmy. Dużo pracy trzeba 

było też poświęcić, żeby nie wyprowadzali swoich psów na boisko, na którym później ćwiczyły 

dzieci, albo do piaskownicy, jak sami ją nazywali. Bo była to przecież skocznia do skoków w dal. 

Trzeba było dużo samozaparcia, żeby rozmawiać z tymi ludźmi , by w końcu zrozumieli, że jeste-

śmy tu razem dla wspólnego rozwoju osiedla, nowych pokoleń. Przecież gdy szkoła jest na osie-

dlu, to dzieci mieszkańców nie muszą chodzić daleko i to jest też dla wszystkich duże udogodnie-

nie.  

- Bardzo dziękujemy za wywiad, za podzielenie się z nami cząstką naszej wspólnej szkolnej 

historii.  

- Ja też bardzo wam dziękuję i cieszę się, że dalej działacie tak prężnie i życzę wam, całej szkol-

nej społeczności, wszystkiego najlepszego, realizacji ambitnych planów i dalszego rozwoju szko-

ły.  

- Dziękujemy bardzo! 

Agnieszka Piwowarczyk 

Wywiad z Panią dyrektor Zofią Kaczyńską 

   - Mamy przyjemność rozmawiania z Panią dyrektor, Zofią Kaczyńską. Jak długo praco-

wała Pani w naszej szkole?  

- Najpierw, zanim odpowiem na pytania , serdecznie się z wami witam i dziękuję, że zostałam 

zaproszona do mojej ukochanej szkoły. 

- Jak mogłybyśmy Pani nie zaprosić?  

- Bardzo mi miło.  W tej szkole pracowałam od początku jej istnienia. Czyli od 1 września 1982 



roku. Byłam jedną z nauczycielek geografii. Jak wiecie, nasza szkoła wtedy była trzy razy więk-

sza, jeśli chodzi o ilość uczniów, no i też prawie trzy razy większa, jeśli chodzi o ilość nauczycie-

li, a więc i geografii uczyła wtedy nie jedna osoba, a dwie. 

- Czy miło wspomina pani czas spędzony w naszych murach? 

- Oczywiście, bardzo! Zwłaszcza teraz, z perspektywy jednego roku bez pracy w szkole zostały mi 

w pamięci te najważniejsze, najpiękniejsze i najwspanialsze momenty. Było tych dni i tych godzin 

wiele, bo przecież 30 lat już minęło, prawda? Zawsze zostaną mi w pamięci osoby, uczniowie, 

sytuacje , które świadczyły o tym, że ta szkoła to jedna, wielka rodzina i to jest dla mnie najważ-

niejsze. 

- W szkole, gdzie spotyka się tak wiele osób, ma miejsce też wiele interesujących, czasem 

nieoczekiwanych zdarzeń. Jaka była najciekawsza historia w pani karierze zawodowej ? 

- Trudno mi powiedzieć właściwie o jednej, bo każdy dzień przynosił coś nowego, każdy dzień to 

historia, historia kogoś z was - uczniów i historia moja - jako dyrektora oraz nauczyciela tej 

szkoły, historia właśnie nas wszystkich. Trudno mi wybrać jedną.. Właściwie to każdy dzień przy-

nosił coś nowego i dlatego był dla mnie ważny. Ważne było to, że staliśmy się na przykład Zespo-

łem Szkół Publicznych nr 2, czyli podzielona została młodzież na uczniów Szkoły Podstawowej nr 

5, która była już znana w środowisku od 1982 roku, oraz Gimnazjum nr 3, czyli młodzież starszą, 

młodzież, na którą społeczeństwo, ministerstwo i Polska patrzy trochę inaczej. Wydaje mi się, że 

to był bardzo ważny moment, kiedy mimo tego, że byliśmy tą samą szkołą, zostaliśmy niejako od-

górnie podzieleni i to wy od tego momentu staliście się uczniami gimnazjum, młodzieżą, czyli 

tymi, którzy mogli nas wspierać jako nauczycieli i pomagać w prowadzeniu działań z młodszymi. 

I to chyba było ważne . 

- Była Pani bardzo lubianą i ogólnie szanowaną nauczycielką i dyrektorką. A jak - z per-

spektywy minionych lat - ocenia samą siebie Pani? 

- To jest pytanie raczej do tej drugiej strony, uczniów, rodziców. Powiem wam tylko tyle, że do 

dzisiaj, kiedy spaceruję sobie z moim psem po osiedlu, to często słyszę z daleka: „Dobry wieczór, 

pani dyrektor!” albo „Dzień dobry, pani dyrektor!” To znaczy, że młodzież mnie miło wspomina 

nie tylko jako dyrektora tej szkoły, ale również jako nauczyciela - i pewnie człowieka. To wzru-

szające, gdy się dowiaduję, że moi uczniowie, których uczyłam dobrych  parę lat temu geografii, 

pamiętają do dzisiaj, że starałam się im wytłumaczyć nawet bardzo niewytłumaczalne sprawy, bo 

też się  takie zdarzały. 

A druga rzecz istotna i mówiąca sama za siebie to fakt, że moi uczniowie tutaj, do tej szkoły, 

przyprowadzali i przyprowadzają swoje dzieci; to znaczy, że było im tu nieźle, prawda? Myślę, 

że i te wspomnienia z naszych lekcji geografii, chociaż może  nie zawsze był one tak interesujące, 

jak bym sobie wymarzyła, były miłe, przyjemne, więc sądzę, że w sercu mnie mają jako tę nie 

najgorszą nauczycielkę... 

- Czy chciałaby Pani powrócić do pracy, do naszej szkoły? 

- Jestem tu choćby dzisiaj! Myślę, że jest się w danym budynku, w danej sytuacji, w danej spo-

łeczności, dopóki  ktoś o tobie myśli, dopóki jesteś w pamięci, a chciałabym powiedzieć nawet, w 

sercach tych, z którymi obcowałeś na co dzień. Powiem wam, że powrót jest bardzo miły. Oczy-

wiście, w innym charakterze, bo czas płynie nieubłaganie, już nie te lata, by móc nadal praco-

wać, nie patrząc na porę dnia, nie licząc godzin... Poza tym szkoła też musi iść do przodu, zmie-

niać się z duchem czasu, coś nowego trzeba tworzyć. A to już zadanie dla młodych. Teraz moi 

następcy, młodzi muszą troszkę popracować. Ja myślę, że te trzydzieści lat, spędzone w tej szko-

le, a w ogóle czterdzieści w zawodzie nauczyciela,  były bardzo owocne.  

- Niestety, szkoła to również problemy, chociaż Pani wydaje się pamiętać głównie o rze-

czach dobrych, miłych...Czy gdy Pani nauczała, zdarzyła się jakaś niepokojąca sytuacja, w 

której nie wiedziała Pani, co zrobić?  

- Znowu trudne pytanie, oj ta dzisiejsza młodzież…  

Każdy dzień to nowa historia, każdy dzień to nowe wyzwanie dla nauczyciela i dla dyrektora 

szkoły. Na pewno były momenty niepokojące, kiedy coś nie układało się tak, jak założyliśmy so-

bie, kiedy były wątpliwości,  czy komuś z moich podopiecznych nie dzieje się krzywda. Ale współ-

praca naszej szkoły w środowisku ze wszystkimi, którzy mogą uczniom pomóc, dawała nam moż-
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liwość wybrnięcia niemal z każdej sytuacji. Także muszę wspomnieć  tu o jakże silnej współpracy 

z kuratorium, z naszą delegaturą, z organami  policji, które także w pewnych newralgicznych 

momentach służą nam pomocą i radą. To dzięki tej współpracy uważam, że moja praca w szkole 

nie miała jakichś bardzo trudnych momentów. No i dobrze, że tak było! 

- Trzydzieści lat wśród często tych samych ludzi, rozwiązywanie problemów, czerpanie ra-

dości z sukcesów, przeżywanie porażek ... to wiąże ze sobą. Są oni Pani bliscy? 

- Oczywiście, że tak! Na pierwszym planie wysuwa się wasza pani wicedyrektor, Małgorzata 

Niewidok. Pamiętam, jak, wracając z nią razem do domu, bo mieszkamy w pobliżu siebie, nama-

wiałam ją, żeby została moim zastępcą. Nie było to takie proste, bo jako matematyczka musiała 

wszystko dokładnie przemyśleć, przeanalizować i wreszcie uległa mojej namowie. Od tej pory 

stanowiłyśmy, tak jak zresztą dyrekcja powinna, jedno ciało, jedną myśl działania. Dziękuję jej 

za tę współpracę i dziękuję za to, że właśnie była tą częścią dyrekcji, która miała bardzo dokład-

ne, matematyczne podejście do różnych spraw. Tak więc trochę mnie odciągała od może za bar-

dzo wybujałych pomysłów. To jedna osoba. Ale nie jedyna. 

Oczywiście, całe grono jest dla mnie bardzo miłe, jest do mnie nastawione, tak myślę, nadal po-

zytywnie. Gdziekolwiek jestem i gdy są tam nauczyciele naszej szkoły, zawsze mówię: „To moi 

nauczyciele, moja szkoła”, dlatego że ta więź, która się między nami wytworzyła, jest - i to mnie 

cieszy.  

Chciałam też powiedzieć, że znałam ludzi, których już nie ma wśród nas, którzy po pracy w tej 

szkole odeszli. Odeszli na zawsze, w ten drugi świat, ale są w mojej pamięci... Tak wspominam 

pierwszego dyrektora tej szkoły, pana Andrzeja Bliźniaka. Są to zawsze wspomnienia bardzo dla 

mojego serca ważne. Był dla nas - młodych nauczycieli - nie tylko autorytetem, ale też tym, który 

nami rządzi i sprawia, że wszystko działa. Nowa szkoła, nowy budynek, piękny, nam się wydawa-

ło... No, ale pan dyrektor powiedział tak: „Chcecie państwo zacząć nowy rok w swoich klasach? 

To proszę sobie je posprzątać po malowaniu i budowaniu”. Więc trzeba było zabrać się do pra-

cy: wymyć okna, posprzątać salę i zacząć z uśmiechem nowy rok. Tak więc, proszę bardzo, wzię-

liśmy kubełki, wiadereczka, szmateczki i do roboty... 

Początki były trudne. Uczniowie nas nie znali. Ja zostałam wychowawczynią ósmej klasy, a wła-

ściwie nie znałam swoich uczniów, bo oni przyszli z innych szkół, z okolic Wadowic. Tworzyli 

nową klasę, nowy zespół, ale i my, jako grono pedagogiczne, przyszliśmy też z różnych stron, 

tworząc nowy zespół. Praca nie była taka łatwa, ale o tym powie wam pewnie bardziej dokładnie 

ówczesna zastępczyni pana Bliźniaka, a późniejszy dyrektor szkoły - pani Edwarda Gęboliś. 

Takie to mamy wspomnienia.  

- Dziękujemy bardzo za rozmowę. Było nam bardzo miło Panią spotkać powtórnie w na-

szych murach. 

I ja wam dziękuję serdecznie za zaproszenie. Proszę przekazać całemu gronu życzenia wszystkie-

go najlepszego z okazji jubileuszu szkoły, samych sukcesów i dużo sił do pracy. Żeby byli tak 

wspaniałym zespołem, jak ich pamiętam. 

 

Julia Grabińska, Agnieszka Piwowarczyk 



- Panie dyrektorze, w tym roku nasza szkoła świętuje 30 – lecie swego istnienia. Z tej okazji 

postanowiliśmy porozmawiać z dyrektorami tutaj pracującymi. W którym roku Pan roz-

począł pracę w naszej szkole? Jak wspomina Pan te lata? 

- To było bardzo, bardzo dawno temu... Zacząłem pracować tutaj w kwietniu 1986 roku. Nie by-

łem zatrudniony na pełny etat, bo pracowałem jeszcze w innej szkole. Miałem kilka godzin wy-

chowania technicznego, czy zajęcia praktyczno-techniczne, nie pamiętam, jak ten przedmiot  się 

nazywał :) Natomiast od września 1986 roku zacząłem już pracować na pełny etat  jako nauczy-

ciel zajęć technicznych, ponieważ jestem po studiach technicznych. 

Dobrze wspominam ten czas, patrząc na nie z dzisiejszej  perspektywy ; zawsze wspomnienia z 

młodości są bardzo dobre. Pamiętam, takim dużym wyzwaniem dla mnie było wychowawstwo 

klasy, które wówczas mi powierzono. To była klasa, chyba wtedy 6, dostałema ją po panu dyrek-

torze Mące. Pan Mąka był zastępcą dyrektora. I właśnie wtedy odszedł z tej szkoły i ja  objąłem 

jego klasę jako wychowawca. To była taka rola, której się uczyłem w zasadzie razem z młodzie-

żą. Więc zacząłem od poznania klasy, od organizowania różnych imprez, wycieczek. Pamiętam 

do dzisiaj taką 3-dniową wycieczkę w Beskid Żywiecki, na Wielką Raczę. Dzisiaj owi moi wycho-

wankowie, ta moja pierwsza klasa, to są już dorośli ludzie. Teraz uczymy ich dzieci, już są w III 

klasie gimnazjum, uczę m.in. córkę jednego z moich wychowanków. Bardzo miło wspominam ten 

czas.  

Jeżeli chodzi o pracę samą, to było o tyle trudniej niż teraz, że wszystkie klasy były bardzo liczne, 

przeważnie 30-osobowe. Wtedy do naszej szkoły uczęszczało ponad 1000 dzieci. Praca trwała do 

godziny 18.00. To była szkoła podstawowa, ośmioklasowa - od I do VIII klasy. A że dopiero po-

wstała, w pierwszych latach działania to  się wszystko dopiero docierało. Kadra była dość 

zmienna, rotacja nauczycieli dość duża, na pewno nie sprzyjało to jakiejś stabilizacji. Ale z cza-

sem to się wszystko uregulowało i dzisiaj mamy ten komfort, że młodzieży w szkole jest około 470 

osób, a więc wszyscy są rozpoznawalni, identyfikowalni, zatem sprzyja to podniesieniu bezpie-

czeństwa, a obecnie jest to niezwykle ważna kwestia.  

Pytałyście o początki... To była szkoła osiedlowa. Wówczas osiedle Kopernika było bardzo 

„młode", widziało się wiele dzieci przed każdym blokiem; mnóstwo maluchów bawiło się na 

osiedlowych skwerach. No, ale czas płynie, co jest w pewnym momencie młode, to się nieuchron-

nie starzeje. Osiedle też zmieniło się. Także szkoła zmieniała się wraz z osiedlem. Ten pierwszy 

okres bardzo dobrze wspominam i młodzież ówczesną, pierwsze doświadczenia w pracy wycho-

wawczej, dydaktycznej.  

- Wraz z biegiem lat wzbogacał się Pan dyrektor w doświadczenie, a również – jak się do-

myślamy – stawał się człowiekiem cenionym coraz bardziej jako nauczyciel. Przyszedł czas, 

gdy został Pan wicedyrektorem naszej szkoły. Jakie wspomnienia towarzyszą Panu od roku 

2001, kiedy objął Pan tę funkcję? 

- Może powiem tak - nigdy moim marzeniem nie było objęcie stanowiska dyrektora, ja zawsze się 

dobrze czułem jako nauczyciel, lubiłem nauczać, lubię kontakt z młodzieżą, to mi zawsze jakąś 

satysfakcje i przyjemność sprawiało, natomiast zarządzanie - niekoniecznie. Rzeczywiście, 2001 

rok to był ten rok przełomowy: ze względu na reformę oświaty powstały gimnazja, powołano ze-
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spół szkół. Przy tych zmianach zaproponowano mi obecną funkcje i ... ciężko mi było odmówić. 

Jakbym tutaj przytoczył słowa Wałęsy: „Nie chcem, ale muszem.". One może by to dobrze obra-

zowały moje stanowisko.  

Ale po czasie przyzwyczaiłem się. Trzeba wziąć pod uwagę, że to jest duża odpowiedzialność, 

zarówno gdy się zostaje zastępcą dyrektora, jak i potem dyrektorem. Trzeba mieć świadomość, 

że odpowiada się za wszystko, a przede wszystkim za bezpieczeństwo i zdrowie, bezpieczne prze-

bywanie takiej dużej liczby dzieci  w szkole. Potrafi to być bardzo stresujące. Stanowisko to na 

pewno jest stresotwórcze, bo w zasadzie cały czas człowiek jest skoncentrowany, musi myśleć, 

zastanawiając się, czy wszystko jest w porządku. Więc jest to dość obciążające naszą psychikę. 

Ale przy pewnej organizacji pracy jest to do przejścia i można sobie z tym radzić. Tym bardziej, 

jeśli ma się współpracowników odpowiednich, jeżeli ma się dobrą młodzież, a taką mamy w na-

szej szkole, to ta praca jest też przyjemna.  

Powoli odnajdywałem się jako zastępca dyrektora. Na pewno ten pierwszy rok zapamiętam. To 

był 2001 rok i jak wiecie, to był ten 11. września; a więc zaraz na początku mojej pracy jako za-

stępcy dyrektora miał miejsce atak terrorystyczny  na WTC. Pamiętam doskonale ten dzień, bo 

właśnie byłem dość długo w szkole. Wychodziłem i pani Wiesia biegnie i mówi, że islamiści za-

atakowali Stany Zjednoczone! Wracając do domu, widziałem te wszystkie straszne relacje. Wsze-

dłem w tę moją pracę z takim ważnym wydarzeniem, które w jakiś sposób odmieniło oblicze 

świata. Bo przed tym  zdarzeniem (atakiem) nikt się nie zastanawiał, że wsiada być może do sa-

molotu, który zostanie wykorzystany jako pocisk, jako źródło zniszczenia innych ludzi. I właśnie 

tak się zbiegły te dwie daty: początek sprawowania przeze mnie nowego stanowiska i tamten 

atak. Właśnie tak utkwiło mi w głowie to ważne wydarzenie. Będąc zastępcą dyrektora, nie za-

przestałem swojej pozostałej pozaszkolnej działalności; bo jak wcześniej prowadziłem koło tury-

styczne, tak prowadziłem je dalej. Organizowałem wiele wycieczek, wyjazdów, spotkań. Potrafi-

łem jakoś te obowiązki pogodzić. 

 - Wiele pracy i ogromnej odpowiedzialności towarzyszy sprawującemu funkcję zastępcy 

dyrektora. Czy to się zmieniło po objęciu przez Pana stanowiska dyrektora?  

- Zastępca dyrektora zawsze ma nad sobą dyrektora. Więc nie ma takiej odpowiedzialności jak 

dyrektor. Dyrektor już, niestety, za wszystko odpowiada, cokolwiek by się złego stało, to po pro-

stu jest moja wina. Dlatego to brzemię odpowiedzialności na pewno jest znacznie cięższe i więk-

sze. Przez te lata, gdy byłem zastępcą, powoli się przygotowywałem psychicznie do tej funkcji, bo 

ważne było nastawienie psychiczne do tego, co robię. Znalezienie się w nowej roli to jest ta pod-

stawowa trudność, nowa sytuacja dla człowieka. Postawienie kogoś w nowej sytuacji wiąże się z 

tym, że człowiek się musi dostosować - mentalnie, psychicznie do wszystkiego. I nie inaczej było 

właśnie w moim przypadku. To nie było na tej zasadzie, że zostałem dyrektorem szkoły i to przy-

szło mi przyjąć spokojnie.  Dużo nieprzespanych nocy, przemyśleń. Najpierw musiałem wygrać 

konkurs na to stanowisko i dopiero wtedy tę funkcję mogłem objąć. Tak jak mówię, w takiej pra-

cy, będąc dyrektorem, trzeba zdawać sobie sprawę z jej szczególnego charakteru. Bo co innego 

być prezesem jakiegoś przedsiębiorstwa i mieć do czynienia z dorosłymi ludźmi. A tu  mamy zaw-

sze w szkole tę dodatkową trudność, że odpowiada się za dzieci. Rodzice powierzają szkole dzieci 

i liczą na to, że tu będą bezpieczne, że będą dobrze wyedukowane. Mają takie oczekiwania. I ma-

ja do nich prawo. Zadaniem dyrektora jest robić wszystko, żeby te oczekiwania spełniać. I to nie 

tylko dlatego, żeby rodzice byli zadowoleni, ale żeby w sposób obiektywny dzieci czuły się w 

szkole dobrze. Tak jak mówię, cały czas człowiek się uczy na moim stanowisku. Tym bardziej że 

prawo oświatowe jest w naszym kraju bardzo niestabilne, pojawiają się stale nowe przepisy, za 

którymi trzeba nadążać, i do tej nowej sytuacji prawnej też należy się dostosowywać.  

- Jakie zmiany według Pana dyrektora nastąpiły w ciągu minionych 30 lat istnienia naszej 

szkoły?  

- Te zmiany, rzeczywiście liczne,  możemy podzielić na kilka kategorii. Jeśli chodzi o sam budy-

nek, powiem szczerze, że kiedy ta szkoła zaczęła funkcjonować, to rzeczywiście była tutaj jedną z 

największych w Wadowicach. Bo to była „młoda” szkoła. Zaczęła działalność w osiemdziesią-

tym drugim roku. Z tego co wiem, bo ja nie pochodzę z Wadowic, kilka lat ten budynek stał w 



stanie surowym, czekał na wykończenie. To były trudne czasy w dziejach Polski, kiedy szalał kry-

zys, gospodarka socjalistyczna, a więc problem z materiałami, ze wszystkim. I jeżeli chodzi o sa-

mą infrastrukturę, czyli budynek szkoły, to oczywiście na owe czasy wydawał się bardzo dobry. I 

wykonany nowocześnie. Ale mnóstwo rzeczy było zrobionych, niestety, po prostu źle. Materiały 

były niskiej jakości i przez kolejne lata trzeba było ciągle ten budynek remontować, modernizo-

wać. Dla przykładu podam kilka z takich „poprawek”. Wymiana okien w całym budynku szkoły. 

Wymiana okien była konieczna, bo poprzednie były drewniane, zrobione z drewna sosnowego, a 

więc miękkiego, nieodpornego na wilgoć. Zdarzało się, że przy większym wietrze okna wylatywa-

ły po prostu z ram. Wiele do życzenia pozostawiała ich szczelność. Kolejna sprawa - sam budy-

nek szkoły dziś wygląda inaczej:  przede wszystkim ma dach pokryty dachówką. Kiedyś był to 

płaski dach, tak zwany stropodach. Ale z nim też były zawsze problemy,  bo co kilka lat trzeba 

było zmieniać pokrycie, trzeba było go konserwować, a i tak były ciągłe  przecieki. Woda opado-

wa wpływała do szkoły. No i kilka lat temu ten dach został w końcu zrobiony.  

Szkoła dostosowuje się też do dzieci, które są niepełnosprawne. Kilka lat temu została zbudowa-

na winda. Toaleta na drugim piętrze jest dostosowana dla uczniów, którzy mają problemy z po-

ruszaniem się. Bo, to trzeba podkreślić,  na początku szkoła prowadziła tylko klasy ogólnodo-

stępne, a od siedmiu lat prowadzi również klasy integracyjne, czyli dla takich dzieci, które mają 

pewne deficyty intelektualne i rozwojowe.  

Szkoła zmienia się cały czas, jeżeli chodzi o budynek. W międzyczasie wykonano masę remontów, 

jak na przykład wymianę posadzek. Właściwie remont szkoły trwa cały czas, bo co roku jest coś 

robionego, coś wymienianego. Niedawno były też wymienione duże okna na klatkach schodo-

wych. Jakieś piętnaście lat temu zmieniono dach na sali gimnastycznej; już kilka razy był wymie-

niany  parkiet w tejże sali. W tym roku uzyskaliśmy  zapewnienie władz gminnych, że powstaną 

nowe boiska na miejscu starych. A więc szkoła się zmienia, jej otoczenie również. Troszkę posze-

rzyliśmy nasze posiadanie obszaru ziemi wokół budynku, bo od ubiegłego roku mamy dodatkowy 

teren od przedszkola, z którym sąsiadujemy,  i powstawał tam od wiosny plac zabaw dla naszej 
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szkoły, aby młodsze dzieci z oddziałów przedszkolnych, klas szkoły podstawowej mogły z tego 

placu zabaw korzystać.  

Jeżeli chodzi o  wyposażenie ... Cały czas patrzę na pewne starsze rzeczy, które pamiętają począ-

tek szkoły, na przykład projektory filmowe. To pomoce prawie zabytkowe dzisiaj, zupełnie nie-

używane. Przez te trzydzieści lat na świecie nastąpiła, można śmiało powiedzieć rewolucja tech-

niczna, a więc całkiem nowe sposoby przekazywania informacji, jak i też pojawił się Internet, po 

prostu nowa jakość się pojawia. Wyposażenie szkoły związane jest to zawsze z nakładami finan-

sowymi. A mamy kolejny kryzys, budżet szkoły nie pozwala w sposób zadowalający te nowocze-

sne zmiany wprowadzać w takim stopniu, jak byśmy sobie to wymarzyli. No, ale dzięki między 

innymi pomocy rodziców, dzięki waszym składkom, które oddajecie do dyspozycji Rady Rodzi-

ców, pewne nowoczesne pomoce dydaktyczne, takie właśnie jak tablica interaktywna, wyposaże-

nie czytelni multimedialnej, telewizor, z którego korzystacie, to właśnie dzięki tym środkom zo-

stały zakupione.  

Przez miniony czas uległa zmianie liczba dzieci. Uważam, że jeżeli chodzi o kwestię bezpieczeń-

stwa, to było ich o wiele za dużo. Bo rzeczywiście budynek jest przewidziany na taką liczbę 

uczniów, jaką mamy obecnie, to jest optymalna liczba - około pięciuset dzieci w tej szkole się 

mieści i przy takiej ich liczbie po prostu dobrze funkcjonuje.  

Zmieniają się nauczyciele, w przeciągu tych trzydziestu lat tutaj przewinęło się,  chyba ponad stu 

nauczycieli przez naszą szkołę. Kilkoro nauczycieli jest takich, którzy są tu od samego początku, 

czyli od osiemdziesiątego drugiego roku, ale jest wielu nowych, którzy nie pamiętają początków 

bo urodzili się już po otwarciu szkoły, a teraz tutaj nauczają. Ci najmłodsi to już nowe pokolenie. 

Przez te 30 lat nastąpiły też zmiany w mentalności ludzi, nas wszystkich. Trzydzieści lat to na-

prawdę długi okres czasu.  

– Jak to już Pan dyrektor wspomniał, w tym roku obchodzimy trzydziestolecie istnienia 

naszej szkoły. Jak będą przebiegać uroczystości z tej okazji? 

 – Do tych uroczystości właściwie przygotowujemy się już od początku roku szkolnego. Podejmo-

waliśmy już pewne działania, na przykład konkurs fotograficzny w jesieni, który nawiązywał wła-

śnie do trzydziestolecia. Uczniowie z klas gimnazjalnych mogli brać udział w trzyetapowym kon-

kursie „Kopernik z „piątki”, który został już rozstrzygnięty. Klasy ze szkoły podstawowej uczest-

niczyły w konkursie wiedzy astronomicznej, który polegał na tym że spotykaliśmy się na pięciu 

spotkaniach w czwartki wieczorem, po każdym spotkaniu uczniowie rozwiązywali quiz; też zosta-

li wyłonieni najlepsi. Uczniowie uczestniczyli również w konkursie plastycznym, konkursie lite-

rackim, konkursie recytatorskim, w którym można było zaprezentować swój wiersz na temat na-

szego patrona. Taki klimat obchodów jest właściwie od początku roku szkolnego, a sam finał ob-

chodów nastąpi 19 lutego, czyli dokładnie w dzień urodzin Mikołaja Kopernika.  

W tym dniu będzie spotkanie uczniów w szkole o godzinie ósmej, potem o godzinie dziewiątej 

mamy mszę w kościele, bo z parafią nasza szkoła jest bardzo związana i  współpracujemy z księ-

dzem proboszczem Kasperkiem. Po mszy będzie akademia,  w której będą uczestniczyły delega-

cje klas. Na tę uroczystość zaproszone są również władze miasta, władze oświatowe naszego pa-

pieskiego miasta Wadowic, emerytowani nauczyciele, rodzice uczniów. W czasie tej uroczystości 

będą wręczane nagrody laureatom poszczególnych konkursów. Będzie przygotowana okoliczno-

ściowa wystawa i spektakl teatralny dla zaproszonych gości. Ale ten spektakl, który odnosi się 

właśnie do czasów Mikołaja Kopernika, będą mogli obejrzeć wszyscy uczniowie następnego 

dnia, w środę, tak samo jak będą mogli zobaczyć wystawę, na której zaprezentujemy kroniki 

szkolne od samego początku, od lat osiemdziesiątych do czasów obecnych. A poza tym oczywi-

ście trofea za najbardziej znaczące sukcesy naszej szkoły. Przygotowanie się do obchodów jubi-

leuszu to między innymi również to, że uczniowie startowali w różnych konkursach, nie tylko or-

ganizowanych przez nas, ale i na zewnątrz, w konkursach organizowanych na przykład przez 

kuratorium oświaty. Wielu uczniów odniosło w nich sukcesy, doszli do finałów tych konkursów, 

zarówno w szkole podstawowej, jak i w gimnazjum. A więc same obchody trzydziestolecia szkoły 

to nie tylko sam dzień obchodów, ale również cały klimat i zbliżanie się do tego święta, tak rozu-
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A tak obchodziliśmy jubileusz 25-lecia szkoły... 


