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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   

 

Feliks Szczepanek – absolwent Publicznej Szkoły Powszechnej w Gorajcu w 1955 r., mgr inż. 

Zootechnik, wieloletni pracownik Okręgowej Stacji Hodowli Zwierząt Zarodowych w Lublinie  

 

Wspomnienia Feliksa Szczepanka ur. 1940 r., Gorajec - Zastawie 
 

„Wspomnienia dotyczą Szkoły Podstawowej w Gorajcu w latach 1947 – 1954.  

W tym okresie nauka odbywała się w baraku - dwie sale lekcyjne i pokój nauczycielski, dwie 

sale wynajmowane u sąsiadujących gospodarzy oraz w budynku dawnej synagogi w Gorajcu 

Zagroble.  

Na początku mojej nauki pracowało trzech nauczycieli: kierownik Lucjan Sikora, 

Stanisława Sikora i …Kamiński. Później liczba uczniów zwiększała się – przybywali oni ze 

Smorynia, Budów i Podborcza, więc zatrudniono więcej nauczycieli. Wszyscy starali się, aby 

rzetelnie przekazywać wiedzę historyczną i wartości moralne. Było to jednak trudne, gdyż 

ówczesny ustrój komunistyczny na to nie pozwalał.  

Za rzetelną pracę oraz działalność partyzancką w czasie wojny został aresztowany  

i osadzony w więzieniu na kilka miesięcy kierownik szkoły Lucjan Sikora. Po jego opuszczeniu 

nie pozwolono mu pracować w szkole. Z tego powodu podjął pracę  

w spółdzielni spożywców „Zgoda” w Gorajcu. Było to bolesne dla niego, ale też dla szkoły. 

Jako kierownik był dobrym organizatorem, a jako nauczyciel wymagającym, ale 

sprawiedliwym. Ponadto prowadził chór i grał na wielu instrumentach smyczkowych. 

Nauczyciele starali się, aby w miarę możliwości dać młodzieży podstawy moralne  

i naukowe do realizacji życiowych zamiarów. Warto też wspomnieć, że nauczycielka 
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matematyki Stanisława Sikora tak dobrze przygotowywała uczniów, że w szkole średniej nie 

mieli kłopotów z materiałem programowym”. 

 

W okolicach Gorajca, 18 maja 1944 r. Na zdjęciu od lewej: Ewa Dobrzyńska, Stanisław 

Chołota, Helena Krukowska (Osuch), Lucjan Sikora, Helena Rak (Szafarzyńska). Zdjęcie 

udostępnił Mieczysłam Sikora, syn Lucjana i Stanisławy Sikorów, zam. w Lublinie. 

 

 

Uczennice z klasy Feliksa Szczepanka, które ukończyły Publiczną Szkołę Powszechną 

  w Gorajcu  w roku 1954/1955, zdjęcie  przed szkołą (barakiem). Nauczyciele – na górze od 

lewej: Janina Burcan, Lucjan Niedźwiedź, Stanisława Sikorowa. 
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 Skan arkusza ocen Feliksa Szczepanka 


