
"Niechaj minione chwile powrócą we wspomnieniach..." 

Jubileusz 100 - lecia Szkoły w Gorajcu 
 

Uroczystości jubileuszowe 100 - lecia szkoły w Gorajcu zorganizowano w dniach  

12 - 13 sierpnia 2017 r. 

W pierwszym dniu obchodów do budynku szkoły przybyli absolwenci oraz goście. 

Zwiedzali oni szkołę, oglądali dokumentację, kroniki oraz albumy ze zdjęciami z minionych 

lat - od czasów najdawniejszych do współczesnych. Mieli możliwość pozyskania publikacji 

wydanej z okazji 100 - lecia szkoły, jak też upamiętnić swoją obecność wpisem do kroniki i 

albumów ze zdjęciami poszczególnych roczników.  Była to doskonała okazja do spotkań 

koleżeńskich, wymiany poglądów i wspomnień. Zwieńczeniem zjazdu była prezentacja  

multimedialna na temat historii szkoły. Gościem honorowym tego dnia był ks. Jerzy Ważny, 

wikariusz w naszej parafii w latach siedemdziesiątych, obecnie proboszcz parafii św. Boboli  

w Lublinie. 

Drugi dzień obchodów  Jubileuszu rozpoczęła Msza św.  

w Kościele Parafialnym w Gorajcu, którą celebrowali ksiądz proboszcz Zbigniew Szczygieł 

oraz księża absolwenci: Stanisław Wypych, Bolesław Potomski, Mieczysław Olech, Stanisław 

Jaskuła, Stanisław Małysz.  Po nabożeństwie uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście udali 

się do szkoły, gdzie kontynuowano uroczystości Jubileuszu. 

Sto lat to ogrom czasu. To cały wiek, przez który zmieniały się  ustroje polityczne, 

reformy szkolnictwa, poziom życia całego społeczeństwa, odgórne zarządzenia. Jedno 

pozostawało niezmienne: rzetelna praca dla dobra uczniów. Tej zasadzie byli wierni ludzie 

zasłużeni dla rozwoju szkolnictwa w Gorajcu: Andrzej Poznański – twórca tajnego nauczania, 

Marcin Polak – organizator powstających szkół w Gorajcu Zagroble i Gorajcu Stara - Wieś, 

Józef Szczepanek i Jan Poznański – pierwsi nauczyciele oraz kierownicy szkoły: Leopold 

Dudek, Stefania i Włodzimierz Haścowie,  Lucjan Sikora oraz Mikołaj Berezowski.  

Ich nazwiska widnieją na tablicy, która została odsłonięta przez  panią wizytator Dorotę  

Kurzyńska i panią dyrektor Alinę  Smarkalę, a następnie poświęcona przez ks. Zbigniewa 

Szczygła. Sponsorami tablicy są Pąństwo Joanna i Edward Małyszowie z Dzielec, właściciele 

firmy Fistaszek. W ten sposób społeczność szkolna i lokalna złożyła hołd i wyraziła 

wdzięczność tym, którzy swoim zaangażowaniem i wytrwałą pracą przyczynili się do budowy 

oraz rozwoju placówki  Ludzi tych już nie ma z nami, jak też nie ma wielu absolwentów tej 

szkoły. Trudno tutaj wszystkich wymienić. Jednym z najbardziej zasłużonych absolwentów 

szkoły jest ks. dr Wojciech Olech – współzałożyciel parafii w Gorajcu w 1957 r. Warto również 

wspomnieć nauczycieli, którzy pracowali w tajnym nauczaniu w czasie wojny to: Felicja 

Piwowarek, Wojciech Polak i Stanisław Kuna. Nie sposób nie wspomnieć księdza kan. Michała 

Radeja, który od powstania parafii zajmował się nauczaniem religii w szkole  

i w salce katechetycznej. Natomiast na cmentarzu w Gorajcu pochowane są nauczycielki: 

Danuta Dziduch, Aniela Krukowska i Maria Biłant. Wszyscy zebrani chwilą ciszy uczcili 

pamięć tych, którzy tworzyli historię szkoły, 

 a których nie ma już wśród nas. 

Pani dyrektor podziękowała za piękną i solidną pracę dyrektor Anieli Bieleckiej, byłej 

kierownik i dyrektora szkoły, która  funkcję tę  pełniła przez 35 lat,  dzięki której staraniom 



dokonano gruntownego remontu szkoły, a której praca i zaangażowanie przyniosły owoce  

w postaci setek wspaniałych wychowanków.  Podziękowała również  dyrektorom wcześniej 

pracującym (Teresie Harkot, Sebastianowi Plewie i Zbigniewowi Buczkowi), emerytowanym 

pedagogom, którzy tworzyli historię szkoły (Jerzemu Bartnikowi, Stanisławowi Bieleckiemu, 

Teresie Bizior, Kazimierze Chmielewskiej, Leokadii Kawałko, Marii Koczule, Helenie Olech,  

Barbarze Oleszek, Barbarze Sikorze, Marii Wujec, Teodorze Wypych), absolwentom, 

nauczycielom, rodzicom, uczniom i sponsorom.  

Pani dyrektor złożyła serdeczne podziękowania  byłemu Wójtowi  Gminy Radecznica 

panu Gabrielowi Gąbce oraz obecnemu panu Edwardowi Polakowi za wspieranie 

funkcjonowania szkoły w Gorajcu, dbałość o warunki nauki uczniów i pracy nauczycieli oraz 

życzliwość i zrozumienie.  

Następnie głos zabrali goście.  Pani Dorota Kurzyńska wręczyła List 

Gratulacyjny  Lubelskiego Kuratora Oświaty Pani Teresy Misiuk dla dyrektora szkoły Aliny 

Smarkala oraz całej Społeczności Szkolnej. 

Wójt Gminy Radecznica Edward Polak podkreślił zaangażowanie szkoły w wielu 

przedsięwzięciach: charytatywnych, społecznych, ekologicznych, kulturalnych  

i patriotycznych. Zwrócił uwagę na ogromne sukcesy w konkursach, olimpiadach i wysokie 

wyniki. Życzył także kreatywności i zapału w realizacji trudnych zadań pedagogiczno – 

wychowawczych. 

Wiele wzruszeń dostarczyło przemówienie pani dyrektor Anieli Bieleckiej, która 

przybliżyła ciekawe wydarzenia z historii placówki. 

Po części oficjalnej odbył się program artystyczny - Koncert Wspomnień "Z tamtych 

lat...", Wielkie wrażenie na zebranych wywarło przemówienie Józefa Szczepanka zam.  

w Warszawie, syna pierwszego nauczyciela Szkoły w Gorajcu, również Józefa Szczepanka. 

Przemówienie to było połączone z formą multimedialną cennych zdjęć z przeszłości, z czasów 

powstania szkoły. Materiał ten został przygotowany przez Joannę Nawalany zam. w Warszawie 

– prawnuczkę pierwszego nauczyciela.                                                                                            

Na dalszą część uroczystości złożyły się: prezentacja multimedialna przedstawiająca historię 

szkoły, występy i wspomnienia absolwentów szkoły (Stanisława Wolskiego, Jana Skrzypy, 

Stanisława Jachymka, Danuty Jóźwiak, Jadwigi Krzak i Henryka Kota). Głos zabrał również 

Marian Malinowski – lekarz  Warszawy,  który wprawdzie  nie jest absolwentem szkoły, ale 

skierował wielkie słowa uznania w dokonania społeczności szkolnej.  

Następnie zaproszeni goście poczęstowani zostali obiadem na stołówce szkolnej, natomiast na 

boisku wiejskim w Gorajcu – Stara Wieś odbyła się część rozrywkowo – rekreacyjna – koncerty 

zespołów: ludowych z Dzwoli,  Zaburzanek, Kapeli Turobińskiej oraz Ekstra Mocni, Faster  

i Lili.  

Uroczystości jubileuszowe były wspaniałą okazją do wzruszeń, wspólnych spotkań 

absolwentów, byłych i obecnych pracowników, uczniów oraz ich rodziców. 

Trudno byłoby zorganizować tę uroczystość, jak również wydać monografię przedstawiającą 

historię szkoły, gdyby nie przychylność organu prowadzącego na czele  

z wójtem panem Edwardem Polakiem oraz pomoc finansowa licznych sponsorów, tj: 

Bank Spółdzielczy w Szczebrzeszynie, Barbara i Grzegorz Charkot, Teresa i Sławomir Dubaj, 

Bożena i Andrzej Duer, Ekomega Legieć Małek, Anna i Stanisław Jachymek, Ewa i Grzegorz 



Komornik, Maria i Stanisław Kwiatkowski, Maria i Edward Madej, Urszula i Marian 

Malinowski, Helena i Stanisław Małysz, Joanna i Edward Małysz,  Elżbieta Mikulska, Maria 

Mogielnicka, Halina i Stanisław  Niedźwiecki, Helena i Józef Odrzywolski, Barbara i Jerzy 

Osman, Ewelina i Mariusz Osman, Wiesława i Henryk Osuch,  Anna i Mariusz Pawłat, Helena 

i Roman Pieczykolan,  Anna i Dariusz Pisiewicz, Jan Polak, Teresa i Józef Przytycki, Zofia  

i Jan Rawiak, Magdalena Osińska – Rybaczuk i Piotr Rybaczuk, Agnieszka i Henryk Siemczyk, 

Anna Mielnik – Smarkala i Krzysztof Smarkala, Joanna Rożen – Smarkala i Gabriel Smarkala, 

Tomasz Smarkala, Alina i Janusz Sołtys, Lucjan Staniszewski, Elżbieta i Marian Surmacz, 

Kinga i Tomasz Śliczniak, Maria i Jan Wujec. 

Wszystkim wymienionym  wręczone zostały przygotowane podziękowania. 

 

Gorajec, 14 sierpnia 2017 r. 

 

 


