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„Nie ma ceny skarb tylu wspomnień, tylu trudnych godzin  

przeżytych razem, tylu waśni, pojednań, porywów serca.  

Takie przyjaźnie nie są do odtworzenia.”  

A. de Saint-Exupery  

 
Aniela Bielecka (1938 – 2018) – absolwentka naszej szkoły, od 1958 r. -  nauczycielka, a w latach 

(1963 – 1998) – kierownik, potem dyrektor Szkoły Podstawowej w Gorajcu 

Spotkanie uczniów z Anielą Bielecką – byłym dyrektorem Szkoły Podstawowej  

w Gorajcu, które miało miejsce w dniu 10 maja 2017 r. 

 Pracę w Szkole Podstawowej w Gorajcu rozpoczęłam w 1958 roku. Kierownikiem 

Szkoły był Mikołaj Kuzycz - Berezowski. Kuzycz to nazwisko rodu szlacheckiego, z którego 

pochodził. Żona jego miała także pochodzenie szlacheckie. 

 Do roku 1963 pracowałam jako nauczyciel przedmiotów ścisłych, głównie matematyki. 

Panu Kierownikowi Mikołajowi Berezowskiemu zawdzięczam pomoc w przygotowaniu do 

pełnienia obowiązków kierownika szkoły. Uczył mnie pisania pism do władz szkolnych, 

układania planów pracy, współpracy z rodzicami i miejscowym społeczeństwem. Panu 

Kierownikowi Berezowskiemu zawdzięczam również  zaproponowanie mnie władzom 

oświatowym na stanowisko kierownika szkoły, które pełniłam przez 35 lat. 

 Warunki pracy zarówno nauczyciela, jak i ucznia były trudne. W poszczególnych 

oddziałach było ponad 50 uczniów, często z kilku roczników. Do szkoły młodzież z Podborcza 

i Dzielec dochodziła pieszo. Na terenie obwodu szkolnego nie było drogi bitej. Młodzież 

szkolna klas starszych i miejscowe społeczeństwo chętnie uczestniczyło w czynach 

społecznych, biorąc udział w budowie szos. Najbliższy przystanek autobusowy był  

w Mokrymlipiu, Szczebrzeszynie i Panasówce. Podłogi w pomieszczeniach szkolnych były 

ropowane, co powodowało nieprzyjemny zapach. Klasy ogrzewano piecami węglowymi, które 

często ulegały awariom. Były również problemy związane z brakiem wody, którą dowożono  

z rzeki. Szkoła nie posiadała telefonu. Korzystano z usług poczty odległej o 1 km.  
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Na połączenia z władzami oświatowymi trzeba było czekać czasami kilka godzin. Dodatkowym 

utrudnieniem było brak oświetlenia elektrycznego. 

 Praca nauczyciela była bardzo trudna. Brak mieszkań dla nauczycieli, duża liczba 

uczniów w oddziałach, brak możliwości dojazdu do pracy, niskie zarobki. Kadra nauczycielska 

zmieniała się. Kilka razy w roku zachodziła konieczność układania podziału godzin. 

 

  

Zdjęcie przedstawiające uczniów klasy VII przed barakiem – rok szkolny 1951/52 

I rząd (dół, licząc od lewej): 

Franciszek Kozak, Stanisław Niedźwiecki, Stanisław Sykała, Eugeniusz Małyszek, 

Aleksander Bizior. 

II rząd ( od dołu, licząc od lewej): 

Aniela Osman, Maria Grzywna, Bogusława Flis, Aleksander Ładosz, Eugenia Stępnik, 

Tadeusz Wujec, Stanisława Szczepanek, Bolesław Charkot.  

III rząd ( od dołu, licząc od lewej): 

Maria Piwowarek, Stanisława Dragan, Maria Wójcik, Czesława Książek, Honorata 

Czarniecka, Stanisława Zalewa, Stanisław Sagan, Stanisław Gozdecki, Aniela Odrzywolska, 

Stanisława Sikora -n, Henryk Osman.  

IV rząd ( góra, licząc od lewej): 

Krystyna Turowska -n, Lucjan Sikora – kier. szk., Justyna Mazur -n, Feliks Wcisło, 

Edward Kotyła, Stanisława Dziura, Jan Harkot, Janina Sykała, Julian Niedzielski, Tadeusz 

Dziwota. 

Zdjęcie udostępniła Aniela Bielecka z d. Osman - absolwentka szkoły. 
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Uczniowie, którzy ukończyli  SP w Gorajcu w roku szkolnym 1959/60 

Zdjęcie kl. VII - rok szkolny 1959/60 – wychowawca: Mikołaj Berezowski – zdjęcie 

 z dokumentów szkolnych. 

I rząd ( dół, licząc od lewej): 

Nauczyciele: Maria Zybała, Maria Mróz, Irena Poździk, ks. Michał Radej, Mikołaj 

Berezowski, Aniela Bielecka, Jan Pańczyk, Cecylia Pańczyk. 

II rząd ( środkowy, licząc od lewej): 

Krystyna Cichocka, Feliksa Pietrzniak, Janina Mróz, Anna Jusiak, Alina Olech, Henryka-

Stanisława Krukowska, Danuta Krukowska, Stanisława Haszcz, Maria-Teresa Nalepa, 

Romualda-Janina Ruszczak, Maria Haszcz, Helena Mazur. 

III rząd ( góra, od lewej): 

Feliks Nalepa, Bolesław Wujec, Józef Bielak, Feliks Furlepa, Jan Olech, Marian Piwowarek, 

Piotr Bizior. 

Wyposażenia szkoły w pomoce naukowe było słabe. Podstawowe pomoce naukowe to tablica 

i kreda. W miarę upływu lat wzrastał budżet szkoły, co pozwalało na sukcesywne 

zaopatrywanie szkoły w sprzęt i pomoce naukowe. Największe zmiany poprawy warunków 

pracy nastąpiły po  przeprowadzeniu remontu kapitalnego szkoły. Zmodernizowano 

podpiwniczenie. Tu ulokowano szatnię, kotłownię, skład opału, klasopracownię zajęć 
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technicznych. W latach dziewięćdziesiątych rozpoczęto budowę sali gimnastycznej i stołówki. 

Dokończenie budowli nastąpiło po moim przejściu na emeryturę w roku 1998. 

 

 

Budowa drogi od kościoła w kierunku cmentarza. Wśród pracujących młodzież szkolna 

oraz Aniela Bielecka – kierownik szkoły  

 

 

Wycieczka do Krakowa, Wieliczki i Ojcowa w dniach 13 – 14 czerwca 1972 r. zorganizowana 

przez Anielę Bielecką – dyrektora szkoły 
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Nauczyciele dużą wagę przywiązywali do rozwoju zainteresowań uczniów. W tym celu 

organizowane były z wielu przedmiotów kółka zainteresowań, które poszerzały wiadomości 

uczniów. W tutejszej szkole została doceniona rola wycieczek szkolnych. W każdym roku 

organizowane były wycieczki dla najmłodszych dzieci po najbliższym terenie. Młodzież klas 

starszych miała możliwość zwiedzania ciekawych miejsc na terenie całego kraju. Dzięki dobrej 

pracy nauczycieli i uczniów szkołą wyróżniała się osiągnięciami na terenie gminy i powiatu. 

Zajmowała czołowe lokaty w konkursach przedmiotowych. 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. Dyrektor Szkoły 

otrzymała również Medal 40 - lecia PRL, Brązowy i Złoty Krzyż Zasługi. 

Poniżej zdjęcia ze spotkania Anieli Bieleckiej z uczniami SP w Gorajcu – 10 maja 2017 r. 
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Następne zdjęcia poniżej: udział Anieli Bieleckiej w uroczystościach Jubileuszu 100 – lecia 

Szkoły w Gorajcu w dniach: 12 – 13 sierpnia 2017 r. 
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