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Aniela Bielecka odeszła od nas 17 stycznia 2018 r. w wieku 80 lat 

"Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania. 

Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić... 

tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania, 

że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić" 

Ks. J. Twardowski 

Pożegnaliśmy wczoraj, tj. 20 stycznia 2018 r. Anielę Bielecką – wieloletniego 

Kierownika, a następnie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gorajcu, 

wychowawcę wielu pokoleń młodzieży z Gorajca i okolic, wspaniałego 

pedagoga, człowieka niezwykle pracowitego. W zawodzie nauczyciela 

przepracowała 41 lat, na stanowisku kierowniczym – 35 lat.  

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Szczebrzeszynie, w Kościele Parafialnym 

p.w. Św. Mikołaja, na które licznie przybyli mieszkańcy Szczebrzeszyna, 

Podborcza (rodzinnej miejscowości zmarłej), Gorajca i okolic  

z gminy Radecznica: absolwenci, uczniowie, nauczyciele, w tym nauczyciele 

emeryci i pracownicy ze szkoły w Gorajcu, jak również osoby związane ze 

szkolnictwem z pobliskich szkół.                                                                       

Słowa podziękowania należą się Ks. Stanisławowi Małyszowi, absolwentowi 

Szkoły Podstawowej w Gorajcu,  za wzruszające słowa skierowane do wiernych 

w czasie Mszy Św. Pogrzebowej.                                                                         



Mowę pożegnalną wygłosiła Alina Smarkala – Dyrektor Publicznej Szkoły 

Podstawowej  w Gorajcu, oto jej treść: 

„Pogrążona w smutku Rodzino zmarłej Anieli Bieleckiej, czcigodni księża, 

znajomi, koleżanki, koledzy, absolwenci oraz  uczniowie Szkoły Podstawowej 

w Gorajcu.                                                                                                                 

Śmierć bliskiej osoby jest zawsze ciosem. Dziś ten cios dotknął nas wszystkich. 

Pogrążeni w bólu, pragniemy być ze zmarłą w jej ostatniej ziemskiej wędrówce 

na miejsce wiecznego spoczynku. Swoją obecnością w tym miejscu chcemy 

jeszcze raz podziękować za jej pracę i trud. Żegnamy dziś członka rodziny, 

wychowawcę wielu pokoleń młodzieży z Gorajca i okolic, wspaniałego pedagoga 

i przyjaciela.  Jestem w grupie kilku nauczycieli Grona Pedagogicznego   

w Gorajcu, którym zmarła jest szczególnie bliska. Dawniej dzieliły nas stosunki 

dyrektor i nauczyciel (dla mnie osobiście wychowawca),   

a uczeń, następnie  po iluś latach: dyrektor, a nauczyciel. 

Śp. Aniela Bielecka (z d. Osman) urodziła się w Podborczu. Jest absolwentką 

Szkoły Podstawowej w Gorajcu, w 1952 r. ukończyła siódmy oddział tej szkoły. 

Dalszą naukę podjęła w Liceum Pedagogicznym w Szczebrzeszynie i w 1956 r. 

zdała egzamin dojrzałości. Przez kolejne dwa lata była nauczycielką w Szkole 

Podstawowej w Komodziance. Następnie  w 1958 r. rozpoczęła pracę w Gorajcu 

jako nauczyciel przedmiotów matematycznych. Warunki pracy zarówno 

nauczyciela, jak i ucznia były wtedy bardzo trudne. W poszczególnych oddziałach 

było ponad 50 uczniów, często z kilku roczników.  

Podstawowe pomoce naukowe to była kreda i tablica. 

W 1963 r.  Aniela Bielecka została Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Gorajcu. 

Funkcję tę pełniła przez 35 lat.  Większość tego czasu przypadł na okres Polski 

Ludowej. Jednak potrafiła ona znaleźć sposób na właściwe nauczanie  

i wychowanie. Cały czas była wierna zasadzie swojego poprzednika Mikołaja 

Berezowskiego, który mówił swoim podwładnym: „nie marnuj chłopskich 

dzieci” – pracuj tak, aby polepszyć im życie.  

Ciągle motywowała uczniów i nauczycieli do wzmożonej pracy.  

W latach 1972 – 1978 odbyła studia magisterskie na Wydziale Biologii  

i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie w zakresie geografii i uzyskała tytuł magistra. 

Jako nauczycielka geografii zachęcała dzieci do uczestnictwa  

w różnych wycieczkach krajoznawczych, w tym też kilkudniowych. Sama 

organizowała różne wycieczki i motywowała do ich realizacji  innych nauczycieli. 

Uczniowie byli zobligowani do oszczędzania w SKO na cele turystyczne. 

Przytoczę tu jeden rok szkolny 1971/72, pod koniec roku, przed wakacjami  

w szkole zorganizowano 7 wycieczek, w tym 3 kilkudniowe.  

Jako uczennica młodszych klas uczestniczyłam wtedy w pierwszej szkolnej 



wycieczce do Zamościa.                                                                                          

Będąc Dyrektorem zabiegała o poprawę warunków pracy i nauki w szkole. 

Podczas jej nadzorowania placówką w latach 80 – tych przeprowadzono kapitalny 

remont szkoły.  Dzięki temu powstały nowe pomieszczenia. Zamontowano 

centralne ogrzewanie. W szkole znacznie poprawiły się warunki. W połowie lat 

90- tych rozpoczęto rozbudowę szkoły o nowe sale lekcyjne,  salę gimnastyczną 

i kuchnię z jadalnią.                                                                         

Wielce sobie  ceniła  współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym. 

Miejscowi gospodarze organizowali wspólny przywóz drzewa z lasu, czy też 

piasku. Znacznie to zmniejszało koszty remontów i budowy.  

Przy tym wszystkim w jej słowniku nie istniał zwrot: „to jest niemożliwe”, 

natomiast rozmawiając z nami zawsze powtarzała: „pamiętaj, że nie ma sytuacji 

bez wyjścia, tylko trzeba znaleźć sposób, odpowiednią drogę”. 

Zawsze  była wzorem wielkiej pracowitości, w szkole i w domu.  

Prace szkoły doceniły władze oświatowe. Za wybitne osiągnięcia w pracy 

dydaktycznej i wychowawczej szkoły,  Minister Oświaty przyznał Dyrektorowi 

Szkoły Anieli Bieleckiej dwie nagrody Ministra Oświaty. W 1974 r. nagrodę 

stopnia trzeciego, zaś w 1979 r. stopnia drugiego,  otrzymała również Brązowy 

 i Złoty Krzyż Zasługi.                                                                                              

Zmarła Aniela Bielecka w zawodzie nauczyciela przepracowała 41 lat, w 1998 r. 

przeszła na zasłużoną emeryturę. Ale zawsze pamiętała o naszej szkole, która 

przez wiele lat była nie tylko jej miejscem pracy, ale również zamieszkania. Żywo 

interesowała się szkolnym życiem. Każdego roku chętnie korzystała wraz  

z mężem z zaproszenia na spotkanie opłatkowe organizowane w szkole przed 

Świętami Bożego Narodzenia. Cieszyły ją wszystkie sukcesy, zmiany na lepsze, 

martwiły sprawy trudne.  Aktywnie włączyła się w obchody Jubileuszu 100-lecia 

Szkoły w Gorajcu, w ubiegłym roku. Dostarczała fotografie, pomagała  

w rozpoznawaniu przedstawionych uczniów, uczestniczyła w spotkaniu  

z uczniami, opowiadała o warunkach pracy w dawnych latach, napisała 

wspomnienia ze swojej pracy do monografii szkoły i wyraziła zgodę na 

wystąpienie w czasie uroczystości, tj. podzielenie się swoimi wspomnieniami.  

Szkoda, że nie doczekała do wydania książki dotyczącej historii Gorajca 

 i okolic, bo dostarczyła ważne materiały. Będzie mieć włożony znaczny wkład 

w jej wydanie.                                                                                                            

Nieodżałowanej pamięci Aniela Bielecka pozostaje cząstką naszej historii.  

Będzie nam jej bardzo brakowało.  

                                                                                      Niech spoczywa w pokoju” 

  



 

 

 

 


