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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  

 

  

Eugenia Sudak – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Gorajcu w latach 1963 - 1965 

 

Wspomnienia pani Eugenii Sudak - na podstawie przeprowadzonego z nią 

wywiadu 

 

Pani Eugenia pracowała w szkole w Gorajcu w latach 1963 - 1965. Była wtedy młodą 

dziewczyną po liceum pedagogicznym. Do pracy w szkole, której kierownikiem był pan 

Berezowski, początkującą nauczycielkę przywiózł furmanką jej tata. Zamieszkała na stancji  

u Państwa Stępników. Po przyjściu do szkoły pierwszego września ze zdziwieniem stwierdziła, 

że nie ma żadnego ucznia. Dopiero po jakimś czasie zobaczyła, że uczniowie wraz  

z nauczycielami idą z kościoła. Zdaniem Pani Eugenii klasy były wtedy bardzo liczne,  

a w szkole duża liczba uczniów. Pani Sudak uczyła różnych przedmiotów, a po zakończonym 

tygodniu  na piechotę lub rowerem wracała do swojego domu w miejscowości Błonie. Zdaniem 

Pani Eugenii ludzie w Gorajcu byli bardzo życzliwi, przynosili jej jabłka, śliwki, często też 

kupowała od nich różne produkty. W szkole panowała duża dyscyplina, pan kierownik sam 

dzwonił na lekcję. Pani Sudak pracowała w Gorajcu bardzo krótko, ponieważ znalazła pracę  

w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Wspomina ją jednak bardzo dobrze. 
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            Uczniowie, którzy ukończyli  SP w Gorajcu w roku szkolnym 1963/64 - rocznik 

1949 i inne.  

Zdjęcie  kl. VII - rok szkolny 1963/64 – wychowawczyni: Aniela Bielecka,  

ze zbiorów Henryka Biernata – absolwenta szkoły 

I rząd ( dół, licząc od lewej): 

Stanisław Śliwiński, Eugenia Komornik, Marianna Wypych, Krystyna Osman, Krystyna 

Woźna, Helena Piwowarek, Maria Mazur, Maria Bździuch, Ewa Śmieciuszewska, Helena 

Padzińska. 

II rząd ( od dołu, licząc od lewej): 

Henryk Ruszczak, Jan Bździuch, Krystyna Maciąg, Danuta Kamińska,  Helena Charkot, 

Maria Żur, Maria Paszko, Teresa Ruszczak, Maria-Teresa Gąsior, Henryka Furlepa. 

III rząd ( od dołu, licząc od lewej): 

Józef Wolanin, Anna Gozdecka – n, Henryk Biernat, Józef Szczepanek, Eugenia Sudak – n, 

Stanisław Wcisło,  Stanisław Piwowarek, Stanisław Osuch,  Stanisław Wypych, Edward 

Krukowski. 

IV rząd ( góra, licząc od lewej): 

Jan Nalepa – woźny, ks. Michał Radej, Stanisław Paszko, Stanisław Krukowski. 

Po prawej stronie:  Edward  Wiśniewski – n. z Niewirkowa i Waldemar Oleszek. 

Od frontu: Barbara Oleszek – n. 

                                                                                         


