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Moi byli uczniowie 

 - Wam przekazałam moją wiedzę, serce i czas!  

A od Was…? 
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„Chociaż różnie 

bywa w szkole, 

czasem dobrze, 

czasem źle, 

pamiętajcie!  

Wszystkie spędzone 

tam chwile, 

to najpiękniejsza 

gwiazdka na sza-

rym życia tle.” 

 
mgr Irena Góra 

 

 

 

 

 

Ja, zawód ten wybrałam z prawdziwego zamiłowania. A swoją misję 

traktowałam, jako powołanie. Przepracowałam w zawodzie nau-

czycielskim 30 lat, z czego w Szkole Podstawowej w Buczu - 27 lat. 
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Rok szkolny 1973/4. Jako nauczycielka z trzyletnim stażem pracy,  

z powodów rodzinnych przeniosłam się do pracy do Szkoły Podstawowej  

w Buczu. Dyrektorem tej szkoły był wówczas pan Józef Witkowski, który 

pełnił tę funkcję przez rok, w zastępstwie za pana Stanisława Górę, przeby-

wającego na urlopie zdrowotnym. 

Pierwsza rada pedagogiczna, pierwszy przydział czynności w nowej 

pracy. Dostałam wychowawstwo, część godzin zgodnych z wykształceniem 

oraz muzykę, wiedzę o społeczeństwie, historię, wychowanie fizyczne  

z dziewczętami i koło SKS(Szkolne Koło Sportowe), no i oczywiście ZHP, ja-

ko organizację młodzieżową.  

Przyznam, wygląd budynku i warunki, w których przyszło mi praco-

wać, trochę mnie przestraszyły. 

 
Klasa ósma – 1976/1977|Nauczyciele (w środkowym rzędzie, od lewej): Dyrektor Stanisław Góra, Stefania Góra, Jó-
zefa Klimek, Kazimiera Drabik, Józefa Gładysz, Irena Góra, Kazimiera Adamczyk. Józef Piękosz. 
Uczniowie: (od lewej, u góry) E. Gaczoł, E. Minor, M. Smulska, T. Sobol, S. Cisak, M. Stolarz, R. Rysiewicz,  
Z. Pagacz, A. Gibała, Wyczesany, R. Gibała, (na dole, od lewej) P. Styrna, M. Laska, J. Tybon, Musiał, M. Kwiatek, J. Gó-
ra, S. Sobol, K. Boruta . |Zdjęcie wykonano w miejscu, w którym obecnie stoi nowe skrzydło szkoły.  
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Autorka wspomnień - wychowawczyni wraz z klasą. Od lewej, u dołu: D. Pamuła, R. Wolsza, Z. Lis, (w drugim rzę-
dzie, od lewej): J. Wujkowska, B. Sobol, B. Matys, A. Synowiec, (trzeci rząd od lewej): B. Lalik, T. Kania,  
D. Gaczoł, A. Kądziolka, (u góry, od lewej): B. Rudnik, J. Chamielec, J. Wolsza, P. Wyczesany. | Zdjęcie wykonane w 
sali, gdzie obecnie znajduje się przedszkole.  

 
 

Budynek szkoły: parterowy, z dwoma wejściami; przy czym wejście  

z lewej strony do budynku głównego po schodach, dość już zniszczonych  

i drugie wejście z prawej, do tzw. części mieszkalnej, gdzie mieściła się mała 

kuchnia oraz dwa pokoje, które zaadoptowano na sale lekcyjne dla klas  

z mniejszą ilością uczniów.  

W małym korytarzu w kształcie litery L, gdzie na ścianach poprzybijano ha-

ki, lub gwoździe na ubrania, mieściła się szatnia na kurtki i płaszcze. Ucz-

niowie w klasach siedzieli w obuwiu. Przy czym korytarz był wybetonowa-

ny i pomalowany na szary kolor. Stąd wejście do czterech klas po prawej  

i lewej stronie, a na wprost do małego, wąskiego pokoiku dla nauczycieli. 

Dyrektor szkoły miał swój kantorek- mały pokoik z lewej strony korytarza, 

na wprost pokoju nauczycielskiego. 
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W salach lekcyjnych opalanych węglem w piecach kaflowych, znajdo-

wały się trzy duże okna, niestety nieszczelne, a podłogi drewniane, (oprócz 

części mieszkalnej), pomalowane ciemnym pokostem. Dawało to nieszcze-

gólny zapach, zwłaszcza po ponownym odświeżaniu podłóg, czyli ich malo-

waniu pokostem. Zimą ciepło pozostawiało dużo do życzenia; zależy, jaki 

humor miała pani woźna i czy dobrze napaliła, a trzeba było nieraz palić od 

czwartej rano. 

Na przerwach dzieci siedziały w salach. Zimą dziewczęta oblegały piec. Tyl-

ko na długiej przerwie, podczas sprzyjających warunków pogodowych, 

wszyscy mieli obowiązek wychodzić na podwórko, lub boisko szkolne. Do 

toalety trzeba było biegać za budynek, do wolnostojących ubikacji, bez wody 

oczywiście, tj. około 60 m. 

Dyżurni w klasach sami, pod dozorem sprzątaczek, nosili wodę we wia-

drach, do miednic, żeby umyć ręce, czy też tablicę. A tablice, stare, podrapa-

ne, z których wiecznie się kurzyła kreda.   

Z tyłu budynku szkolnego, od strony północnej, między szkołą, a ubikacjami 

i budynkiem gospodarczym, był ogród warzywny dla nauczycieli oraz po 

lewej stronie znajdowały się budynki gospodarcze i bardzo stara stodoła. 

Zabudowania te, stwarzające zagrożenie zawalenia się, zostały wyburzone 

w latach 1974/75. 

     W takich to warunkach lokalowych lekcje odbywały się w systemie dwu-

zmianowym. Klasy bardzo liczne. Pamiętam, dostałam lekcje w kl. ósmej, 

która liczyła 36 uczniów, a przeważali tu chłopcy, spośród których, kilku 

powtarzało klasę. Zajęcia z wychowania fizycznego przy sprzyjającej pogo-

dzie odbywały się na boisku szkolnym, lub przed szkołą, w zależności od 

tego, ile klas w danej chwili miało zajęcia. Kiedy było zimno, lub padał 

deszcz, wówczas uczniowie rozsuwali w sali ławki i w ten sposób ćwiczono 

na przyrządach, materacach, lub ćwiczono kroki tańców ludowych, towa-

rzyskich, a również odbywały się gry świetlicowe, np. gra w szachy, warca-

by. Mimo braku sali gimnastycznej i boiska sportowego z prawdziwego zda-

rzenia, nasi uczniowie byli wspaniałymi piłkarzami piłki nożnej i ręcznej. 

Wygrywaliśmy z silnymi drużynami z Brzeskich szkół. Nasze szczypiornistki 

nawet zajęły drugie miejsce w Gminie. 
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(Miło teraz słyszeć, że ich dzieci kontynuują sportowe wyczyny po rodzi-

cach).   Mnóstwo lekcji z biologii, geografii, odbywało się w terenie.    

Szkoła nasza w tym czasie była bogata w środki dydaktyczne, które 

mieściły się w szafach, w salach lekcyjnych, szafkach umieszczonych we 

wnękach ścian oraz piwnicy w drugiej części budynku, tzw. mieszkalnej. By-

ło mnóstwo pomocy naukowych do nauczania: chemii, fizyki, matematyki, 

geografii oraz wychowania fizycznego. Wspaniale była wyposażona pra-

cownia zajęć praktycznych, która mieściła się w starym budynku szkoły, 

gdzie odbywały się zajęcia. Takiej pracowni, w której uczyła pani Kazimiera 

Drabik, zazdrościły nam inne szkoły. O te wszystkie pomoce naukowe zad-

bał jeszcze poprzedni dyrektor, pan Góra Stanisław, który był miłośnikiem 

matematyki, fizyki i w ogóle przedmiotów ścisłych. O bibliotekę, gdzie szko-

ła posiadała duże ilości lektur i pomoce do języka polskiego, bardzo zabiega-

ła pani Józefa Klimek. Ogromną miłośniczką geografii była pani Józefa Gła-

dysz, a pani Stefania Góra z ogromnym zaangażowaniem uczyła plastyki, ję-

zyka rosyjskiego i zajęć praktycznych.  

Wśród tych wspaniałych nauczycieli, z wieloletnim stażem  

i ogromnym doświadczeniem, znalazłam się i ja, która zdobywałam szlify 

nauczyciela. Oni jednak zawsze służyli mi swoim doświadczeniem w pracy 

pedagogicznej, pomocą i radą, zwłaszcza w wychowywaniu młodego poko-

lenia. 
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 Pewnego razu, pan Dyrektor Stanisław Góra powiedział:  

-„pani Irko, z dokumentacji wynika, że jest pani instruktorem ZHP, w stopniu 

harcmistrza, więc poprowadzi pani w naszej szkole drużyny harcerskie”. 

No i zaczęła się moja praca i przygoda z harcerzami! Dziewczęta i chłopcy 

po zapoznaniu się z regulaminem i wyjaśnieniu im, „co to będzie się robić”, 

chętnie zaczęli uczęszczać na zbiórki. Powstały w ten sposób dwie drużyny 

harcerskie i 3 drużyny zuchów w klasach młodszych. Mieliśmy umunduro-

wanie z zielonymi chustami, które uczniom kupili rodzice,  

a instruktorzy otrzymali mundury z Brzeskiego Hufca ZHP. 

W ten sposób powstał Szczep Harcerski, podlegający pod Hufiec Harcerski 

ZHP Brzesko. 

Jeszcze do dziś mam przed oczami wykonane przez nas z kamieni pomalo-

wanych na biało, potłuczonej czerwonej cegły oraz kwiatów, godło naszego 

kraju, które zamieściliśmy na trawniku po lewej stronie przed wejściem do 

szkoły. A na maszcie powiewała flaga, którą wciągano podczas uroczystości 

szkolnych i państwowych. 

Przede wszystkim każdy harcerz, czy zuch, dbał o dobre stopnie. Następnie, 

najlepsi mogli wyjeżdżać na obozy pod namioty do Piaski Drużkowa, lub 

Czaczowa. My, jako instruktorzy jechaliśmy z nimi. Nasza praca odbywała 

się nieodpłatnie. Harcerze uczyli się samokontroli, kultury bycia, samo-

dzielności i nabywania odwagi. Pomagali starszym, samotnym osobom przy 

wykopkach ziemniaków, (były wolne dni na wykopki ziemniaków!) lub  

w drobnych pracach domowych np.: przynoszeniu wody, opału. Dbali  

o estetykę otoczenia szkoły, sadzili drzewka w lesie, w ten sposób zarabiając 

na organizowanie wycieczek. (Oczywiście wszystko to odbywało się po lek-

cjach). Organizowaliśmy ogniska, zwiady po miejscowości, lub zawody spor-

towe. Pamiętam - pewna grupa chłopców opracowała wspaniały system 

powiadamiania o zbiórkach lub akcjach (wówczas był jeden telefon we wsi). 

Zuchy zaś zdobywały różne sprawności jak np.: zuch na 5, kuchcik, szperacz, 

organizator zabaw, śpiewak… 
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Pochód Pierwszomajowy w Brzesku (Plac Kazimierza Wielkiego), 1979r. | Z tarczą: Bernadetta Styrna i Wojciech 
Kania. Z flagą biało-czerwoną: Grażyna Lis,  

 

Nasi harcerze wymyślili akcję „niewidzialna ręka”. „Niewidzialna rę-

ka” niosła pomoc mieszkańcom wszędzie tam, gdzie po uprzednim zwiadzie, 

stwierdzono, iż pomoc jest niezbędna ludziom starszym, samotnym, cho-

rym. Po każdorazowej akcji, harcerze pozostawiali karteczkę z namalowaną 

ręką. Pamiętam zdziwienie ludzi i uradowane buzie chłopców i dziewcząt. 

Przy tym opowiadaniom o przygodach z tym związanych nie było końca. 

Podczas jednego z Alertów Naczelnika ZHP, w roku 1987, odszukali-

śmy i pomierzyliśmy niektóre drzewa w naszej miejscowości oraz dokonano 

ich dokumentacji. Jedno takie drzewo, nawet udało się nam uratować przed 

ścięciem, ponieważ już posiadało parametry drzewa - pomnika przyrody. Na 

tych drzewach zostały zawieszone tabliczki „pomnik przyrody”. W pobliżu 

szkoły znajdują się trzy takie drzewa: dwa wiązy na placu zabaw (plac po 

starej szkole) oraz dąb szypułkowy u p. Sarlejowej. 

Latem, 1988r. 3 harcerzy w ramach wymiany, wyjechało do (byłego) 

NRD. W następnym roku również. 

Jestem w posiadaniu listu napisanego przez pewną staruszkę, odręcz-

nie, ołówkiem, ale pięknym, kaligraficznym pismem, która dziękuje mnie  
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i harcerzom za opiekę podczas jej choroby. (Harcerze mieli dyżury  

i dbali o porządek w domu, robili zakupy, nosili wodę i opał).    

Pewnego razu chłopcy z drużyny harcerskiej, oglądając jakąś audycję 

w TV podczas ferii zimowych, dowiedzieli się, że można przesyłać propozy-

cje zabaw na śniegu, czy też lodzie. Jeden z uczniów - (obecnie nadal miesz-

kaniec Bucza), postanowił przesłać rysunki wraz z opisem prostego sprzętu 

do zabawy na lodzie, jakim było „tuderko” lub „kulawka”, na którym miej-

scowe dzieci bawiły się od lat. Chłopiec ten, wygrał konkurs. 

 

W 2010 r. w 100 - lecie harcerstwa Hufca Brzesko, zostałam odzna-

czona medalem. 

 

W szkole działały wówczas inne koła zainteresowań jak: SKS, koło fo-
tograficzne, koło geograficzne, koło biologiczne oraz polonistyczne. Dla po-
trzeb działalności koła fotograficznego, wykorzystano jedno  
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z pomieszczeń pod wejściem na strych, jako ciemnię. Posiadaliśmy wszyst-
kie urządzenia i preparaty do wywoływania zdjęć.  

 
W roku 1981, otrzymałam nagrodę Kuratora Oświaty i Wychowania. 

W tym czasie pracowałam, jako społeczny zastępca dyrektora szkoły.  
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-  

 Pewnego razu, a było to pod koniec roku szkolnego 1981/82, do szko-

ły przybyli goście z Wydziału Oświaty i Wychowania w Brzesku.  

W pewnym momencie zostałam poproszona do kancelarii dyrektora. 

- Zaproponowano mi objęcie stanowiska dyrektora szkoły w Buczu, z dniem 

1.09.1982r., w związku z odejściem na emeryturę pana dyr. Stanisława Gó-

ry. Wręczono mi również skierowanie na kurs zarządzania oświatą. Był to 

dla mnie, młodej nauczycielki, wielki zaszczyt, uznanie i honor, a zarazem 

bardzo trudne wyzwanie. Był to okres istnienia stanu wojennego  

w kraju. Jak wynika z powyższych wspomnień, szkoła wymagała wielkich 

zmian. A ja z pewnym lękiem, ale głową pełną pomysłów i zapałem zabra-

łam się do pracy. 

Szkoła w Buczu mimo bardzo dobrego zaplecza ze środkami dydak-

tycznymi, wówczas była niestety zaniedbana pod względem gospodarczym. 

Przeciekał dach, sypała się zewnętrzna elewacja, brak odpowiednich toalet, 

brak wody bieżącej, ogrodzenie szkoły zniszczone, lub nie było go wcale, 

nierówne boisko sportowe, brak sprzętu do gry w piłkę nożną i siatkówkę, 

stara instalacja elektryczna i odgromowa, brak telefonu, nieszczelna stolar-

ka okienna i drzwiowa, nadal brak miejsca na szatnię. 

Władze szkolne w Brzesku były przerażone stanem, który przedstawi-

łam. Była to ogromna ilość inwestycji do zrealizowania, ale postanowiono, 

chociaż najpilniejsze prace sfinansować i wykonać jeszcze przed nadejściem 

zimy. Tu z pomocą przyszedł Zakład Budowlano - Montażowy w Brzesku, 

wraz ze wspaniałym panem dyrektorem Stanisławem Urbanem oraz za-

stępcą dyrektora Janem Pietrusińskim, którzy w porozumieniu z Wydziałem 

Oświaty dokonali prac remontowych. W pierwszej kolejności wymieniono 

stolarkę okienną, jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego,  

a później wstawiono nowe drzwi wejściowe oraz naprawiono elewację  

i dach.  
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Koniec lekcji szkolnych.| Na zdjęciu: Autorka, Kazimiera Drabik, Józefa Gładysz i uczennice. 

  

Wspominam jeszcze do dziś, kiedy osobiście wraz ze sprzątaczkami, 

dokonałam uprzątnięcia ogromnej rupieciarni na strychu szkoły oraz  

w piwnicy. Założono na podłogach w każdej sali lekcyjnej nowe linoleum. Na 

korytarzu położono płytki, a także wymieniono wieszaki szatniowe. Naresz-

cie uczniowie mogli zmieniać obuwie na pantofle podczas przebywania na 

lekcjach. Sukcesywnie wymieniano ławki szkolne na stoliczki, przystosowa-

ne do wieku i wzrostu uczniów. 

Dyrekcja zwróciła się z prośbą do Zakładu Budowlano- Montażowego 

w Brzesku, przy ul. Kopernika 18, o objęcie szkoły patronatem. Od tej pory 

ZBM był zakładem opiekuńczym szkoły. Pomagał nam w drobnych remon-

tach, organizowaniu wycieczek- dawał nieodpłatnie autobus do przewozu 

dzieci do kina, czy też na wycieczki. 

Odbyliśmy kilka wycieczek, dzięki sponsorowi- ZBM. Zwiedziliśmy obóz za-

głady w Oświęcimiu, kopalnię soli w Wieliczce, byliśmy na wycieczce  

w Sandomierzu i Łańcucie, kilka razy w Krakowie, w Zakopanem, nad Mor-

skim Okiem.  
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Bardzo miło wspominam odbyte wycieczki organizowane przez ZNP do Za-

kopanego- nad Morskie Oko i w Bieszczady. 

Zorganizowaliśmy w czasie zimy akcję „szklanki mleka dla każdego dziecka” 

i w tym też wykazał się Zakład opiekuńczy, darowując nam garnki  

i kubeczki do kuchni. 

W kolejnych latach wykonano wyrównanie boiska szkolnego, segmen-

towego ogrodzenia metalowego na olbrzymim obszarze, (które istnieje do 

dziś), wyasfaltowania drogi dojazdowej od bramy szkoły do budynku. (As-

faltowy ten podjazd, mocno już podniszczony, istnieje do dzisiaj). W następ-

nych latach w związku z tym, iż wieś wprowadzała gazociąg, postarałam się, 

aby szkoła też miała dopływ gazu. Inwestycję tę udało się wykonać. Bardzo 

dużo prac niefachowych i konserwatorskich wykonali sami rodzice, a z po-

mocą znów przyszedł zakład opiekuńczy. Wobec tego zainstalowaliśmy 

dwie kuchenki gazowe. Teraz dzieci mogły na zajęciach praktycznych uczyć 

się gotowania, ponieważ urządziliśmy odpowiednio też kuchnię dla potrzeb 

zajęć i akcji szklanki mleka. Doprowadzono też gaz do pracowni fizyczno - 

chemicznej w jednej z sal. 

Wymieniono meble szkolne w klasach odpowiednio do wieku i wzrostu 

dzieci, zgodnie z wymogami SANEPID-u. Wykonano tzw. „zieloną salę” do 

ćwiczeń gimnastycznych i sprawnościowych na trawniku przed szkołą. Na 

boisku sportowym zamontowano nowe bramki do gry w piłkę nożną, siat-

kówkę i piłkę ręczną. Pokój nauczycielski i kancelaria otrzymały nowe me-

ble. Toalety zostały odnowione, a nawet zainstalowano deski sedesowe. 

Niestety nadal nie było wody, no i pomieszczenia na toalety. 

Dzięki inicjatywie pracowników ZBM-u (zakładu opiekuńczego); pa-

nom: byłemu harcmistrzowi, kierownikowi kadr Kazimierzowi Wolakowi  

i kierownikowi transportu Stanisławowi Górze, wykonano w szkole instala-

cję hydroforową w kuchni i pokoju nauczycielskim, wykorzystując studnię, 

wraz z odprowadzeniem ścieków aż do zbiorników przy ubikacjach. Zakład 

w tym celu zakupił bojler elektryczny. Wybudowano również budynek go-

spodarczy, w którym mieścił się składzik zapasowych mebli,  

a obok była sala do zajęć praktycznych, z warsztatami i pomocami, przenie-

sionymi z budynku tzw. ”starej szkoły”. 

Sukcesywnie więc, szkoła zmieniała swoje oblicze na zewnątrz. 
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Nadal borykaliśmy się z warunkami lokalowymi, zwłaszcza, że pojawił 

się wyż demograficzny uczniów. Dzięki współpracy z miejscową OSP, wypo-

życzaliśmy pomieszczenia w budynku remizy strażackiej dla potrzeb od-

działu przedszkolnego i klasy I, a także salkę katechetyczną przy plebanii, 

ponieważ lekcje religii odbywały się już w ramach siatki godzin uczniów,  

w budynku szkolnym. Była to bardzo mozolna praca wszystkich nauczycieli,  

ze względu na dbałość o bezpieczeństwo dzieci (dyżury przed lekcjami  

i w czasie przerw na terenie szkoły macierzystej i w budynkach dzierżawio-

nych. 

Podjęto problem rozbudowy szkoły; wykonano nawet plany rozbudowy,  

z wykorzystaniem starej części szkoły. Do akcji społecznej na rzecz szkoły, 

włączyli się rodzice, którzy organizowali imprezy kulturalne na rzecz pozy-

skiwania funduszy dla szkoły. 

Plany rozbudowy szkoły, zostały wykonane, ale niestety z powodów trudnej 

sytuacji politycznej i finansowej w kraju, do rozbudowy na razie nie doszło. 

 
Na krótko przed jedną z uroczystości szkolnych. | Od lewej: Danuta Baniak, Marta Matys, Autorka oraz rodzice i ucz-
niowie. 

 

W tym czasie byłam jedyną osobą posiadającą wyższe, magisterskie 

wykształcenie. Namówiłam również innych nauczycieli, zwłaszcza młodych, 
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którzy ukończyli studia wyższe, zgodnie z zapotrzebowaniem szkoły. Mini-

sterstwo Oświaty dawało wówczas możliwość studiowania bez pokrywania 

kosztów przez zainteresowanych.  Do pracy przychodzili nauczyciele już po 

ukończonych studiach wyższych. Po kilku latach, byliśmy jedyną w gminie 

szkołą, która miała największą ilość nauczycieli z tytułami magistrów,  

w stosunku do wielkości szkoły. Nauczyciele stale poszerzali swoją wiedzę, 

poprzez kształcenie się na kursach doskonalenia zawodowego. 

Ja ukończyłam dodatkowo podyplomowe nauczanie języka polskiego oraz 

języka niemieckiego, a także inne, w ramach doskonalenia zawodowego na-

uczycieli. Tak więc, przez pewien okres, wprowadzono do nauczania drugi 

język - język niemiecki.   
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Do dyrekcji szkoły wpłynęło pismo od Towarzystwa Przyjaciół Kultu-

ry Ludowej z siedzibą w Krakowie, z prośbą o włączenie się do akcji „Roz-

śpiewane szkoły”. Ponieważ w naszej szkole istniał chór szkolny, więc po-

stanowiliśmy zgłosić się do tej akcji, a właściwie przystąpić do konkursu. 

Jednak warunkiem było, aby włączyć do zespołu osoby dorosłe, np. panie  

z Koła Gospodyń Wiejskich oraz nauczenie całej szkoły kilku piosenek lu-

dowych z naszej miejscowości lub okolic. Realizacją tego zadania zajęłam się 

ja i kol. Józefa Kania. 

Udało się. Nie mieliśmy jednak strojów ludowych. Jako dyrektor szkoły, 

zwróciłam się z prośbą o pomoc do Rady Sołeckiej. Otrzymaliśmy fundusze  

i zakupiliśmy materiał na spódnice, halki, spodnie dla chłopców oraz chust-

ki. Rodzice uczniów sami uszyli te stroje. Teraz nasz zespół, który otrzymał 

nazwę „Kalinki”, wyglądał pięknie. Przeszliśmy wstępne eliminacje, na które 

przyjechali goście - profesjonalni znawcy muzyki ludowej i etnografowie  

z Krakowa.  

Po pewnym czasie, ogromne zaskoczenie, ponieważ otrzymaliśmy zapro-

szenie na konkurs piosenki ludowej do Skawiny, wraz z pokryciem kosztów 

przejazdu. 

W Skawinie otrzymaliśmy gromkie brawa od obecnej Polonii z USA, no  

i oczywiście wyróżnienie. Następnie „posypały” się wyjazdy do Borzęcina - 

tu zdobyliśmy 3 nagrodę w powiatowych eliminacjach, następnie dwukrot-

ny wyjazd do Szczyrzyca i kolejne wyróżnienia. Braliśmy tez udział w pre-

zentacji naszego dorobku artystycznego w Nowohuckim Centrum Kultury  

w Krakowie - Nowej Hucie. Prezentację tę zorganizował MOK Brzesko, przy 

współudziale pani Krystyny Wyczesany, która była tam pracownikiem,  

a kiedyś uczennicą naszej szkoły. Otrzymaliśmy gromki aplauz i dyplom. By-

ło to bardzo duże przeżycie. W nagrodę za działalność naszego zespołu, kil-

ka dziewczynek pod opieką właśnie pani Krystyny Wyczesany, wyjechało na 

warsztaty artystyczne w Bieszczady. Oprócz tego dawaliśmy koncerty  

w Brzesku, w Mokrzyskach oraz oczywiście dla środowiska lokalnego z oka-

zji rożnych uroczystości (dożynek, otwarcia remizy strażackiej).  
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Uczniowie naszej szkoły brali udział w różnych konkursach przedmioto-

wych, plastycznych, recytatorskich, z osiąganiem bardzo dobrych wyników.  

Szkolne Koło Sportowe prowadzone przez pewien czas przez pana mgr Ka-

zimierza Brzyka, otrzymało kilka piłek do gry w piłkę nożną i ręczną oraz 

zakupiliśmy 10 kompletów nart biegowych na zajęcia zimowe. Zimą ucz-

niowie pod opieką i przy pomocy rodziców, wykonywali na boisku szkol-

nym lodowisko. Jeżeli sprzyjały warunki pogodowe, lodowisko utrzymywa-

ło się dość długo. Uczniowie mogli korzystać z niego w wolnych chwilach,  

a przede wszystkim bezpiecznie bawić się podczas ferii zimowych. 

Szkoła organizowała przedstawienia „Jasełek” dla rodziców: najpierw  

w szkole, a potem na szerszą skalę w budynku remizy, z udziałem dorosłych. 

Nasi uczniowie z klas młodszych, (troje dzieci), brali udział w zimowisku 

wyjazdowym przez trzy tygodnie, w Bukowinie Tatrzańskiej. Przez pewien 

okres czasu w naszej szkole podczas wakacji, prowadzono „zieloną szkołę”, 

z dożywianiem. Prowadziłam tę kolonię, jako kierownik nieodpłatnie. Była 

to akcja w ramach działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Brzesku. 

Raduje się moje serce, gdy obecnie dowiaduję się, iż moi wychowan-

kowie ukończyli wyższe studia i zajmują wysokie pozycje  

w społeczeństwie. Internet daje możliwość kontaktu z nimi, z całej Polski  

i zza granicy. Cieszę się i jestem im ogromnie wdzięczna, że pamiętają mnie 

nie tylko, jako „belferkę”, ale i jako przyjaciela młodzieży. 
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Bardzo dobrze, sympatycznie i w niezwykle miłej atmosferze przebie-

gała praca moja i Grona Pedagogicznego. Nauczyciele się wymieniali: jedni 

odchodzili na emerytury, inni przychodzili, z nowym zapałem, wiedzą  

i głowami pełnymi pomysłów.  

 Poza obowiązkowymi zebraniami z rodzicami, współpraca ze środo-

wiskiem lokalnym układała się bardzo dobrze. Bardzo pomyślnie układała 

się praca z Komitetem Rodzicielskim, który zawsze organizował dla dzieci 

zabawę choinkową, Dzień Dziecka, zabawę andrzejkową, czy ogniska z pie-

czeniem ziemniaka, a nawet Dzień Nauczyciela. Pomagał w różnych przed-

sięwzięciach, organizowaniu imprez na rzecz szkoły, w przywożeniu pomo-

cy naukowych, bądź mebli. Swego czasu zawiązał się nawet Społeczny Ko-

mitet Pomocy Szkole. 

Pomyślnie układała się współpraca z pracującymi w danym czasie Soł-

tysami i Radami Sołeckimi oraz w zależności od działań w środowisku, dzia-

łającymi Komitetami, np.: Komitetem Gazyfikacji Wsi, Komitetem Telefoni-

zacji Wsi Bucze, itd. 

Uczniowie wykonali również cały szereg prac na rzecz środowiska lo-

kalnego, oczywiście razem z wychowawcami. W 1974 r. pomagali przy roz-

ładowywaniu cegły na budowę remizy. Następnie niwelowali teren po roz-

burzonych budynkach gospodarczych za szkołą, a w następnych latach po 

rozbiórce budynku starej szkoły, gdzie również w jej części była remiza. 

Podczas budowy drogi przez Koziarnię, (ok. 1976r) młodzież star-

szych klas i nauczyciele pracowali przy rozgarnianiu żwiru i równaniu po-

boczy. 

Miło wspominam współpracę, jako dyrektorki szkoły, z Księżmi pra-

cującymi wówczas w naszej parafii: Ks. Andrzejem Kuźmą oraz bardzo krót-

ko z Ks. Tadeuszem Skurą. Najdłuższy okres współpracy przypadł z Ks. An-

drzejem Kuźmą. Pamiętam, gdy po przeniesieniu lekcji religii do szkoły, mie-

liśmy problemy lokalowe, ponieważ zwiększyła się ilość godzin ucznia, sam 

Ks. Andrzej zaproponował przeniesienie jednej z klas do salki katechetycz-
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nej, która znajdowała się obok szkoły, dosłownie za płotem  

i nawet dyżur nauczycieli nie był aż tak bardzo uciążliwy. 

 Pewnego czasu, parafię naszą wizytował Ks. Biskup Józef Gucwa. Ks. Biskup 

życzył sobie spotkania z nauczycielami, które to wraz ze mną zorganizował 

Ks. Andrzej Kuźma. Rozmowa bardzo miło, przeciągała się. Jego Ekscelencja 

Ks. Biskup opowiadał o sobie, o czasach wojennych, o Jego działaniach w 

partyzantce i oczywiście uratowaniu życia i Jego powołaniu kapłańskim. Od 

Jego Ekscelencji, na zakończenie spotkania, wszyscy obecni nauczyciele 

otrzymali książeczki do modlitwy, wraz z dedykacją. Stanowią one obecnie 

bardzo miłą pamiątkę. 

Chciałam tutaj przytoczyć jeszcze dwa bardzo ważne, ale smutne wy-

darzenia, które mogą świadczyć o tym, bardzo dobrym współdziałaniu.  

Było to 1 września. Po zakończeniu uroczystości rozpoczęcia roku 

szkolnego, wszyscy już rozeszli się do domów. Nagle, w godzinach popołu-

dniowych dowiedzieliśmy się z radia, że zaginął w Buczu chłopiec  

z zerówki, który wraz z rodzicami i dziadkami poszedł kopać ziemniaki. 

Wieści szybko się rozniosły. Włączyłam syrenę alarmową w szkole. Ludzie 

szybko się zbiegli, sprowadzono oddziały milicji. Rodzice zorganizowali 

grupy poszukiwawcze, pełniliśmy dyżury przy telefonie. Wszyscy solidarnie 

szukali chłopca. Noc nadchodziła i nie było śladów. Niestety, mimo wspól-

nych działań, wydarzenie zakończyło się tragicznie. Chłopiec wszedł do wy-

branej jamy z piasku, brzegi się zawaliły i piach przysypał go. Cała szkoła 

wzięła udział w pogrzebie chłopca.   

27 kwietnia 1986r. po wybuchu w Czarnobylu, nikt spośród miesz-

kańców Bucza nie wiedział o skutkach zasięgu opadów promieniowania ra-

dioaktywnego. 1 maja w upalny dzień, uczniowie z naszej szkoły byli jeszcze 

na defiladzie w Brzesku, o niczym nie wiedząc. Mój mąż dowiedziawszy się o 

tym z mediów oraz, że są prowadzone profilaktyczne szczepienia, postano-

wił zadzwonić do p. Kierownik Ośrodka Zdrowia dr Mikulińskiej, z pyta-

niem, dlaczego na naszym terenie takie szczepienia się jeszcze nie odbywa-

ją? Pani doktor poradziła skontaktować się z dyżurnym lekarzem woje-

wódzkim w Tarnowie (telefon był tylko jeden na wsi). Tam poinformowano 

nas, że szczepienia będą prowadzone w następnym dniu. Należało powia-
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domić natychmiast wszystkich mieszkańców o szczepieniu dzieci w szkole,  

a to były już godziny popołudniowe. 

Wówczas postanowiłam powiadomić ludzi jedyną drogą, jaką było 

nabożeństwo majowe, poprzez zawiadomienie księdza. Ksiądz bardzo prze-

jęty sprawą, udostępnił mi mównicę w kościele. Musiałam, więc objaśnić 

ludziom spokojnie, o co chodzi oraz, by nazajutrz wstawili się  

z dziećmi małymi w szkole. Nazajutrz tłumy oblegały szkołę, lecz udało się 

nam tak zorganizować wszystko, żeby służby sanitarne mogły wszystkich 

obsłużyć. 

Kiedy zaczął się trudny okres w Polsce, przemiany polityczne, - szkoła 

dość często była kontrolowana przez władze szkolne i nie tylko. 

Pewnego dnia, jeszcze przed rozpoczęciem lekcji, do szkoły przyszli rodzice, 

którzy chcieli zawiesić Krzyże w salach lekcyjnych.  - „Proszę bardzo” – po-

wiedziałam - „jeżeli jest taka Państwa wola, nie jestem przeciwna”. Poprosi-

łam woźną, aby wspólnie z rodzicami dokonała tej historycznej ceremonii. 

Od września następnego roku szkolnego wprowadzono nauczanie religii  

w szkole. - Oczywiście, miałam kłopoty! Inne, „życzliwe” osoby doniosły 

gdzie trzeba. 

Zostałam wezwana „na dywanik” do Powiatowego Komitetu Partii  

w Brzesku, gdzie zapytano mnie czy jestem wierząca i czy chodzę do kościo-

ła? 

- „Tak” - odpowiedziałam - „Jestem wierząca i praktykująca i tak wychowuję 

moje dzieci.” – Nie mieli do mnie więcej pytań. 

Wspominam o tym wszystkim po raz pierwszy. Jest mi bardzo trudno  

o tym pisać, ale mam nadzieję, że może zdarzy się tak, że ktoś, kto był dla mnie 

nieżyczliwy, uświadomi sobie pewne fakty. Zrozumie, że zawsze działałam dla 

dobra społeczeństwa Bucza, dla moich uczniów i nigdy nikomu nie wyrządzi-

łam krzywdy. 

W pewnym okresie czasu, w dobie przekształceń politycznych w Polsce, jak 

to zwykle bywa w okresie przejściowym, niektórzy marni ludzie usiłowali 

moim kosztem „wypłynąć na fali”, co im na szczęście się – dla dobra społe-

czeństwa, nie udało. 
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Dla kilku osób stałam się niewygodna, jako dyrektor szkoły. W tym okresie 

zaczęto organizować konkursy na dyrektorów szkół. Ponieważ moja kaden-

cja już upływała, więc w r. szk. 1991/92 przystąpiłam do konkursu na dy-

rektora szkoły w Buczu, (nie było kontrkandydata), przedstawiając plan 

perspektywiczny rozwoju i pracy szkoły. 

Konkurs wygrałam, ale jakież było moje zdziwienie i rozczarowanie, kiedy 

zobaczyłam w akcie mianowania, okres na pół roku. Udałam się zaraz do p. 

Kuratora Oświaty i poprosiłam o szczerą rozmowę, ponieważ nikt „nie 

umiał” mi powiedzieć, dlaczego? Pan Kurator wyjaśnił mi, o co chodzi i „kto 

za tym stoi”. Ja z kolei wyraziłam swoją opinię o nieuczciwości wobec mojej 

osoby. Ustąpiłam ze stanowiska. Ważniejsze było dobro mojej rodziny! 

Przez dość długi okres przebywałam na urlopie dla poratowania zdrowia. 

Poproszono mnie o wytypowanie kogoś spośród nauczycieli na zastępstwo, 

jako dyrektora szkoły, do końca roku szkolnego 1991/92. Wytypowałam 

kol. Janinę Szpil. 

Powróciłam do pracy w tej szkole, jako nauczycielka. Cieszyłam się nadal 

dobrą opinią. 

Dyrektorem szkoły została p. mgr inż. Agata Basaraba. Współpraca  

z dyrektor szkoły przebiegała bardzo dobrze. 

Współpracowałam ze środowiskiem. Byłam ławnikiem w Sądzie Rejono-

wym przez 4 kadencje, członkiem Rady Sołeckiej oraz Rady Parafialnej. 

Dwukrotnie startowałam na radną do Gminy i Powiatu. 

Cieszyłam się bardzo, kiedy rozbudowano szkołę. Maleńki udział był rów-

nież mój. 

Przeszłam w 2000r. na wcześniejszą emeryturę, ustępując miejsca młodym, 

bezrobotnym nauczycielom. Z rąk pani Dyrektor na odejście otrzymałam 

Nagrodę Dyrektora Szkoły. 

Muszę zaznaczyć, że wbrew myśleniu niektórych osób, zawsze byłam za 

przemianami w Polsce oraz pełną demokracją. 

Uważam, że moja rola, jako nauczycielki została w pełni dokonana. 

  



 

St
ro

n
a2

2
 

 

 
Dyrektor szkoły przy pracy, 1989r. 

 

Anegdota pierwsza. 

 Prowadziłam lekcję plastyki w klasie drugiej. W ramach korelacji  

z językiem polskim, omawialiśmy pracę strażaka, a potem dzieci miały przy 

pomocy farb akwarelowych namalować strażaków podczas różnych akcji. 

Pewien Piotruś podszedł do biurka, chcąc ocenić rysunek. Jego kartka była 

zamalowana czarną i czerwoną farbką. Po prostu Picasso! 

- „Piotrusiu, a gdzie strażacy? Nie przedstawiłeś ich podczas akcji!”  

A Piotruś popatrzył na mnie zdziwiony i poważnie odpowiedział: 

- „Proszę pani, pani nie widzi, że dom się całkiem spalił? To, po co strażak?” 

No cóż? Miało dziecko rację. A pani? - Pani postawiła piątkę! 

Anegdota druga. 

 Mieszkałam wraz z rodziną w części mieszkalnej budynku tzw. starej 

szkoły. Obok mieszkań była sala – pracownia zajęć praktycznych. Odbywały 
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się tam również zbiorki harcerskie, zuchowe, a także inne zajęcia. Przed bu-

dynkiem był plac do zabaw i klomby kwiatowe. Plac od drogi był ogrodzony 

siatką, więc dzieci chętnie przychodziły się tam bawić, a chłopcy grali w pił-

kę. Pewnego razu, gdy przyszłam z pracy, zastałam rozbitą szybę. Całe 

szczęście, że szyby były podwójne. Usiłowałam się dowiedzieć, kto był 

sprawcą, żeby, chociaż wstawić tę szybę. Nie udało mi się jednak znaleźć 

winowajcy.  

Gdy rano wstałam, między szybami tkwił bukiet świeżych polnych kwiatów 

i karteczka ze słowem „ przepraszam”. 

Anegdota trzecia. 

Pani nauczycielka Stefania wiedziała, iż na lekcję gimnastyki przyje-

dzie wizytator. Koleżanki poradziły jej, aby sobie wcześniej przygotowała 

lekcję i powiedziała uczniom, jakie ćwiczenia będą wykonywali, a to dlatego, 

że w klasie siódmej jest kilku łobuzów i mogą jej zrobić kawał. 

Pani obiecała, że po udanej lekcji chłopcy będą mogli grać w piłkę nożną, 

nową piłką i zaczęła ćwiczyć podając komendę: 

- „ ćwiczymy, lewa ręka w bok, prawa ręka w bok, podnosimy lewą nogę, te-

raz prawą nogę…” 

Bolek nie wytrzymał i krzyknął: „to, na czym mam stać?!” 

Anegdota czwarta. 

Tradycją szkolną było, aby czwarta klasa odbyła wycieczkę do Sank-

tuarium św. Stanisława w Szczepanowie. Byłam wychowawczynią pewnej 

czwartej klasy. Wcześniej po omówieniu planu wycieczki, postanowiliśmy 

pójść do Szczepanowa pieszo. Był piękny, bardzo ciepły, majowy dzień. Mie-

liśmy do pokonania ok. 6 km. Gdy wykonaliśmy już około ¾ drogi, dzieci by-

ły już trochę zmęczone i wlekły się ospale. Pomyślałam, że nie zdążymy na 

umówioną godzinę spotkania z księdzem- kustoszem Sanktuarium. Szliśmy 

akurat dróżką przez niewielki zagajnik. Namówiłam dwóch chłopców, aby 

zaczęli głośno mówić, że coś szeleści w krzakach i chyba mogą to być dziki, 

które wybrały się na pobliskie pola, gdzie uprawiano ziemniaki. Oczywiście 

dziewczyny usłyszały i zaczęły krzyczeć: dziki, dziki atakują, uciekajmy! Po-

skutkowało. Wszyscy pobiegliśmy. Ale, że była górka i widać było domy, 

więc przystanęli. Dopiero im wyjaśniłam, że był to żart i teraz na pewno już 

przyspieszyliśmy i zdążymy na spotkanie. W powrotnej drodze na pewno 
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pójdziemy sobie spacerem, będziemy robić postoje, podczas których bę-

dziemy sobie coś śmiesznego opowiadać. Wszyscy się z tego śmiali. 

Anegdota piąta. 

Pewien chłopiec z czwartej klasy, sprawiał ogromne kłopoty wycho-

wawcze, przy tym zaczął się źle uczyć. Potem okazało się, że jego mama jest 

bardzo poważnie chora, że chłopcu nie ma kto pomóc, ponieważ musi po-

magać w gospodarstwie i jeszcze ciotce - staruszce. W gruncie rzeczy, chło-

pak miał dobre serduszko, trzeba było tylko nim dobrze pokierować. Ta 

ciotka staruszka, 

kiedy dowiedziała 

się o słabych po-

stępach chłopca  

w nauce, napisała 

do szkoły list, o 

treści, którą niżej 

przedkładam.  

W liście do nau-

czycieli ujęła nas 

grzeczność i sza-

cunek dla nauczy-

ciela, a także mimo 

przykrej sytuacji 

humorystyczne 

podejście do 

sprawy. Poza tym, 

chociaż list był na-

pisany na kawałku 

papieru, to pismo 

kaligraficzne może 

być przykładem 

dla wielu uczniów. 

Chłopcu nauczycie-

le i koledzy pomaga-

li w lekcjach i na koniec roku szkolnego nawet otrzymał dobre oceny. Do 

starszej pani, która ujęła się za nim, Rada Pedagogiczna wystosowała list,  
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w którym wyraziła podziw za jej troski o dziecko, obiecując wszelką pomoc 

chłopcu, a także jego mamie i jej samej.      

Anegdota szósta. 

Pan dyrektor swego czasu uczył matematyki w klasie siódmej, gdzie 

jedna z uczennic nie mogła opanować ułamków. Nauczyciel szukał sposo-

bów, aby dziewczynka mogła je zrozumieć. Pewnego razu wiedząc, że  

w domu u niej było świniobicie i ojciec sprzedaje wędliny, postanowił drogą 

poglądowa spróbować pokazać jej, jakie to proste. 

- „Zośka - powiedział - chcę kupić ¾ kg kiełbasy, więc idź do domu  

i przynieś.” 

 Ponieważ dziewczyna mieszkała tuż obok szkoły, więc szybko przyniosła, 

ale cały kilogram. 

- „Panie kierowniku, ja przyniosłam cały kilogram, bo ja nie wiem ile to mia-

ło być” - powiedziała. 

Nauczyciel wyciągnął z szafki wagę szalkową oraz odważniki. Z całą powagą 

zważył kiełbasę i powiedział, że się zgadza, a następnie kazał jej odważyć 

pół kilograma i znów pół kg podzielić na pół. W klasie panowała kompletna 

cisza. Kolejno, nauczyciel nakazał Zosi położyć na wagę pół kg i ćwierć kg, 

po czym stwierdził, że jest to właśnie ¾ kg, a resztę może sobie zabrać  

i zapłacił za tę ilość. Następnie podobne ćwiczenie zrobił z pieniędzmi za 

kiełbasę, biorąc za kg 20 zł i cierpliwie wyjaśniał. Zośka zrozumiała, w czym 

rzecz. Od tej pory kilka razy wraz z kilkoma jeszcze uczniami zostawała po 

lekcjach, aby jak mówiła, pojąć ułamki.  

 Innym razem jeden z uczniów podczas zastępstwa pana dyrektora za 

nauczycielkę, na lekcji geografii, nie mógł pojąć co to jest horyzont. Nauczy-

ciel kazał wszystkim wyjść na boisko szkolne i pokazał linię horyzontu. Na-

stępnie kazał chłopcu iść pod zagajnik, gdzie pozornie oczywiście horyzont 

miał się stykać z ziemią. Po jakimś czasie chłopiec wrócił i powiedział, że on 

już dalej nie pójdzie, bo co idzie dalej, to jeszcze coś innego się styka z zie-

mią. W tym momencie chłopiec uderzył się w czoło. 

- „Alem głupi – powiedział - To po to musiałem iść taki kawał, żeby wiedzieć, 

co to horyzont? Już zapamiętam na całe życie!”   
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Wycieczka szkolna do Kopalni Soli w Wieliczce 1979r.|Nauczycielki: Irena Góra, Józefa Gładysz, Kazimiera Drabik. 
 
 

 
Klasa II, rok szkolny 1980/81 | Wychowawczyni: Józefa Klimek, Uczniowie (ostatni rząd): Agnieszka Piwowarska, 
Ewa Prokop, Teresa Kuciel, Agata Kubala, Stanisław Minor, Andrzej Kania, Elżbieta Gibała, Elżbieta Mizera, Irena 
Przepiórka, Iwona Maciaś, Marzena Kopacz, Dorota Lalik, Józef Sarlej, Andrzej Matys, Aleksandra Pagacz, Aleksander 
Góra.  
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Akademia z okazji pożegnania nauczycieli odchodzących na emeryturę. 2000r.| Dyrektor szkoły mgr inż. Agata Basa-
raba - z lewej i Autorka. 

 
 

 
Z lewej: ks. Antoni Paprocki, bp Jan Styrna. | Obraz niosą nauczycielki (z przodu): Maria Koryga i Autorka, (z tyłu): 
Marta Matys i Danuta Baniak. 


