
„Korzeń nauki jest gorzki, ale owoc słodki” 

        /Arystoteles/ 

 

Jestem absolwentka ZSZ w Pustkowie – Osiedlu. Ukończyłam Liceum 

Ogólnokształcące w roku 2000.  

Moją wychowawczynią była pani Jadwiga Łukaszewska. Niestety miała jedną 

wadę….uczyła biologii. Rany jak ja nie lubiłam tego przedmiotu. Jednak lekcję 

biologii z panią profesor dało się przetrwać baaa nawet nauczyć się ;-). 

Pamiętam te przeźrocza pod 7. Po tym jak „profesorka” omówiła temat losowo 

wybrany uczeń (nigdy nim nie byłam) musiał powtórzyć najważniejsze rzeczy. 

Pamiętam  gdy okazało się, że będę kontynuować naukę w ZSZ w Pustkowie –

Osiedlu wśród starszych kolegów postrachem był profesor od historii pan 

Stanisław Michna.  Do dziś nie rozumiem. Jeśli się ktoś uczył (czyli JA -;) nie było 

źle. Pamiętam nawet , że wiązałam przyszłość z historią. Chciałam iść na studia 

historyczne.  

Aż tu nagle w II klasie …bummm. Zmiana nauczyciela od matematyki. 

NAJLEPSZA!!!!!! Pani Marta Hyjek. Jak ja uwielbiałam te lekcje. Łatwo nie było, 

ale wszystko wyłożone jak należy.   

Profesorka Alicja Więckowicz (już Świętej pamięci). Jeszcze te jej słowa mi 

brzmią w uszach: „Ty to między 3 a 4. Ale za staranie 4”. Jaka szkoda, że nie 

mogła usłyszeć mojej wypowiedzi na maturze i sprawdzić wypracowania (w II 

semestrze klasy czwartej zachorowała).  

Jak to bywa ze ścisłowcami zero talentu do języka. Język angielki = profesor 

Barański. Los chciał że tych angielskich było 4 tygodniowo. Więc MELISEK 



troszkę wypiłam. Strona bierna, czynna, okresy warunkowe śniły mi się po 

nocach. A warto wspomnieć, że kartkówki były co lekcje na chybił trafił, co pan 

profesor wyciągnął z neseserka. No ale nie ma tego złego….Matura z języka 

angielskiego – ZDANA.  

Język niemiecki no i oczywista rzecz Frau Urbańska. Kobieta cud – miód. 

Niemiecki podobnie jak angielski to nie dla mnie. Ale jak Frau zaczęła 

„szprechać” aż się słuchać chciało.  

Chemia!!! Oj pamiętam te nasze biegi do laboratorium (co  by się nie spóźnić). 

Tam już czekała na nas pani Maria Kaczmarczyk. Ubrana w biały fartuszek, 

gotowa na doświadczenia. A jak ona z tych probówek przelewała ;-). Tak umiała 

te współczynniki wytłumaczyć (jakieś dobieranie), że te ściągi bezużyteczne były 

;-). 

Grzechem by było nie wspomnieć o geografii. Pan Krzysztof Czuchra;-). Bardzo 

fajny nauczyciel. Podobnie zresztą profesor Tadeusz Czernicki – nauczyciel 

wychowania fizycznego.  

Zresztą tak naprawdę ja to chyba pamiętam wszystkich nauczycieli z LO. 

Fizyka – prof. G. Michna (strasznie się jej bałam). 

WOS – prof. Iwona Stasiowska. Ileż ona nam o tym Sejmie i Senacie pod 9 

wbijała na głowy. No i „prasówki obowiązkowo”. 

Był jeszcze w I klasie profesor Kazimierz Gumienny – nauczyciel PO. 

No i jeszcze informatyka – obecny pan dyrektor Sławomir Słyś. Informatyka 

odbywała się w internacie. Pamiętam jak dziś. Uczyliśmy się nagrywać na 

dyskietki (dla dzisiejszej młodzieży pewnie to już obiekt muzealny).  



Aaaaaa jeszcze ksiądz Paweł Górski. Rozdziały Ewangelii do zaliczenia  

i oczywiście  „kurs przedmałżeński”.  

Pan Andrzej Wróbel – dyrektor szkoły. Bardzo ciepły i spokojny człowiek.  

Lata spędzone w tej szkole uważam za udane i miłe do wspominania. Były 

chwile radości, smutku, strachu. Nie żałuję swojej decyzji o wyborze szkoły.  

Bardzo dziękuję wszystkim moim nauczycielom za pomoc w zdobywaniu wiedzy 

i nakierowania mnie na właściwą dalszą drogę.     

          

Absolwentka K.P. 


