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50-lecie szkoły to poważny, skłaniający do refleksji jubileusz. Gdy zajrzymy do świetnie 

zachowanych pożółkłych ksiąg wypełnionych przedwojennym, kaligraficznym, pochyłym, pełnym 

ozdobników pismem, okaże się, że historia szkolnictwa w Jeziorkach sięga dalej, bo do początku 

roku szkolnego 1910/1911 i świadczy o prawie stuletniej tradycji dążenia mieszkańców tej 

niewielkiej wioski, a później dzielnicy Jaworzna, do posiadania własnej szkoły. Uwieńczeniem 

tych starań było oddanie do użytku właśnie teraz obchodzącej swoje święto szkoły, ale 

wspomnienia o ty pozostawię osobom, które te historię tworzyły, bo one zrobią to najlepiej. Moje 

związki z 19 sięgają już 12 lat i mimo upływu czasu trwa moje zauroczenie szkoła wtopioną w ten 

oddalony od centrum zakątek miasta, zmieniający się wraz ze zmianą pór roku w pejzaż tak 

malowniczy, że nie wiem, który bardziej mnie wzrusza, czy mieniący się rdzawymi odcieniami 

jesieni, czy świeżością wiosennej zieleni, czy ten wyłaniający się z gęstej mgły jako zapowiedź 

słonecznego dnia, czy też senny, puszysty iskrzący w płatkach śniegu.  

Lubię tę moją codzienną drogę do szkoły o poranku, zwłaszcza, że jej urok trwa nadal po 

otwarciu drzwi zapraszających do wnętrza. Zawsze stanowiło dla mnie zagadkę, jak to robią nasi 

uczniowie, że oni już są i nigdy nie spóźniają się do szkoły. Kiedyś powiedzieli mi, że lubią 

wcześnie przychodzić, bo lubią szkołę, a rano ma ona swój osobliwy klimat, jest taka cicha, 

spokojna, trochę senna i dopiero później się rozkręca.  

Szkoła nabiera życia wraz z przychodzącymi do niej dziećmi. I choć zmieniają się 

uczniowie, nauczyciele, pracownicy ma on swój ustalony, powtarzalny, rytm, w którym mieszczą 

się codzienne zwykłe lekcje, zajęcia pozalekcyjne, niezwykłe uroczystości, spotkania, zabawy, 

czyli ukształtowana przez lata tradycja. Tradycja ugruntowana pod wpływem związanych ze szkołą 

ludzi – nauczycieli pasjonatów, którzy często przez całe swoje zawodowe życie związali się z „19”, 

którzy swą postawą przekazali młodszym kolegom po fachu tajniki zawodu, nauczyli tego, jak 

szanować ucznia, rozwijać w nim to, co najlepsze, a jednocześnie eliminować pojawiające się 

problemy, nie przestając lubić swych wychowanków.  

Ta wzajemna sympatia i szacunek widoczne są tu na każdym kroku. Nasi uczniowie 

wiedzą, że mają w swych nauczycielach oparcie nawet w najtrudniejszych sytuacjach, ufają nam, a 

to zobowiązuje. Nauczyciele, odpowiadając na zainteresowania swoich podopiecznych, nie liczą 

czasu – zdobywają nowe, czasami trzecie i czwarte kwalifikacje za to zgodne z potrzebami małej 

szkoły, prowadzą kółka dla tych zdolnych i dla tych, którym nauka sprawia problemy, 

przygotowują do zawodów sportowych, konkursów, występów, jeżdżą na rajdy i wycieczki, 

prowadzą powtórki przed egzaminami zewnętrznym, a wszystko to w ramach nieodpłatnych zajęć 

dodatkowych.  

Mała szkoła stawia przed wszystkimi członkami jej społeczności duże wyzwania – tu nikt 

nie może „robić swojego”. Każdy z pracowników na co dzień podejmuje wiele zadań obcych dla 

osób na tych samych stanowiskach w innych placówkach. Czy któraś ze szkół ma panią sekretarkę 

od wszystkiego – drukowania gazetki, szycia kostiumów, itp. nieadministracyjnych zajeć, czy 

gdzieś pani woźna gotuje herbatę i sprzedaje bułeczki, a pani sprzątaczka wycina literki i maluje 

dekoracje? O palaczach wykonujących różne prace konserwatorskie nie wspomnę...  

Wszystkich tych ludzi łączy jedno – lubią to, co robią, a nade wszystko lubią tych, dla 

których to robią – uczniów, choć powinnam też dodać - przedszkolaków, ale oni sami dumnie 

mówią, że chodzą do szkoły, więc są uczniami i wywołuje to u nich jak najlepsze skojarzenia. 

 Ale szkoła to również rodzice, obecni codziennie, troskliwie pochylający się nad swoimi 

dziećmi, niezawodni, gdy prosimy ich o pomoc, skupieni podczas poważnych rozmów i dumni, 

gdy chwalimy ich pociechy odnoszące sukcesy. Ich wsparcie pomaga nam w osiągnięciu jak 

najlepszych efektów w codziennej pracy z dziećmi. 
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