
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamiast przemówienia na 50-lecie SP 19 

A – absolwenci. Do niedawna nasi 

Uczniowie, dziś Absolwenci. Co roku posze-

rza się ich krąg. Zawsze z uwagą śledzimy 

ich losy, cieszymy się z sukcesów, martwimy 

porażkami. 

Z czasem przyprowadzają do nas swoje dzie-

ci i z Absolwentów stają się związanymi ze 

szkołą Rodzicami. Wtedy dopiero czujemy, jak 

szybko mija czas...A gdy po latach dumnie od-

prowadzą do szkoły swoje wnuczęta..?  

B – Stefania i Marian Balonowie – legenda 

szkoły. On przez 36 lat kierował „19” i zarażał innych 

swą pasją społecznikowską, dzięki której powstała 

szkoła w jej obecnym kształcie. Ona – wymagająca 

polonistka z pomysłami, animatorka życia kulturalnego 

w dzielnicy. 

C – ciastka, ciasteczka. Kto by pomyślał, 

że dzieci lubią je nie tylko jeść. Gdy Uczniowie 

zawładną szkolną kuchnią, a po korytarzach 

rozejdzie się zapach domowych wypieków, nie 

ma takiego, kto potrafiłby się oprzeć łakomstwu. 

A jakie sałatki, kanapki, koktajle potrafią przy-

rządzić...I jak tu dbać o linię? Może zmienimy 

profil szkoły?  

E –Eemeryci. Wszyscy Nauczyciele, którzy odeszli od nas na emeryturę, związani byli z „19” przez całe zawo-

dowe życie. To imponujące. Do dziś uczestniczą w ważnych dla nas wydarzeniach. Nie ze wszystkimi dane nam było 

się zetknąć w pracy. Co ich łączy? Kultura, takt i dobre wspomnienia związane 

 z naszą Szkołą. Ci, z którymi pracowałyśmy, nauczyli nas szacunku dla Ucznia i zawodowej rzetelności, a przede 

wszystkim zarazili nas swoją - nieustającą do końca pracy - pasją. 

F – finanse. Z tym coraz gorzej, jak 

zresztą wszędzie. Próbujemy zdobyć je 

na rożne sposoby. Zbiórki pieniędzy pod 

kościołem, aukcje prac uczniowskich, 

loterie fantowe, zbieranie puszek alumi-

niowych i makulatury to tylko niektóre 

pomysły na podreperowanie budżetu 

Szkoły. Najbardziej skuteczni okazali się 
nasi Uczniowie oferujący własne prace. 

Dzięki nim odnowiliśmy parkiety w ca-

łym budynku i urzeczywistniliśmy jedno z 

marzeń – w powstającej właśnie przy 

wsparciu sponsorów pracowni stanął ich 
komputer. To zobowiązuje... A czasem 

zdarzają się cuda i...komputerów będzie 

jeszcze więcej! 

H – Higienistka. Wszyscy w Szkole wiedzą, że jeżeli coś się ma wydarzyć, to tylko w co drugą środę miesiąca. 

Wtedy udzielona będzie fachowa pomoc. W pozostałe dni obowiązuje zakaz wszelkich wypadków. I to (odpukać!)... 
skutkuje Jednak miniony rok szkolny bardzo nas zaniepokoił – tylu złamań nie odnotowaliśmy nigdy wcześniej. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I- Impessa. Tylko najstarsi harcerze pamiętają, co to znaczy. Nasz powód do 

dumy - drużyna harcerska reaktywowana przed 3. laty (po 20 latach przerwy) przez 

moją córkę (absolwentkę r.99), jedna z najlepszych w Hufcu Jaworzno. Skupia 

Uczniów i Absolwentów. Obecnie produkt firmowy rodziny Chudzikiewiczów. Ma-

ma- drużynowa gromady zuchowej, córki – drużynowa i przyboczna Impessy, a tata 

harcmistrz, niby bez funkcji, zawsze gotowy do pomocy każdej z nich. 

 J - Jeziorki – Jaworzno. Do niedawna dwa odrębne światy. My 

gdzieś tam z końca świata. Oni z Centrum lub z nim się identyfikujący. 

Od chwili wprowadzenia reformy oświaty, a wraz z nią zmiany obwodu 

szkoły miasto przyjechało autobusem na wieś. Początkowo z obawą, 

bez specjalnego entuzjazmu, z odrobiną okazywanej naszym wyższości. 

Dziś, po 6. latach, wszyscy są już nasi. Miastowych, nawet spoza obwo-

du, co roku przybywa. Z dwóch światów powstał jeden, całkiem przyja-

zny, w którym autobus kursuje, nawet w wakacje, w obie strony - po 

prostu od i do koleżanek i kolegów z „19”. 

K - Kółka – chociaż dawno już zniknęły z ministerialno-samorządowej 

siatki godzin dla szkół, u nas ich nie brakuje. Nie sposób wymienić 
wszystkie. Jest coś dla turystów, sportowców, plastyków, ścisłowców i 

humanistów, tych zdolnych i utalentowanych oraz tych, którym nie zaw-

sze i nie wszystko się udaje. Słowem: dla każdego coś miłego! Wymier-

nym efektem pozalekcyjnej działalności Szkoły jest coraz bardziej zna-

cząca obecność naszych Uczniów na forum miasta. Wszystko to dzięki 

Nauczycielom – pasjonatom. O nich pod literą n 

M – Mikołaj. Jak wszystkim dzieciom tak i naszym Uczniom, a przede 

wszystkim Przedszkolakom imię to najpierw kojarzy się ze świętym od 

prezentów, a dopiero później z patronem naszej szkoły - M. Kopernikiem. 

6 grudnia to dzień pełen emocji, wrażeń, a czasem łez, bo okazuje się, że 

co innego taki Mikołaj na obrazku, a co innego prawdziwy, żywy i w 

dodatku tak dociekliwy, że nic się przed nim nie ukryje. A jak jeszcze 

wyciągnie rózgę...! Całe szczęście, że ma miękkie serce i wierzy dzie-

ciom, gdy obiecują poprawę. 

L - lekcje. Tę działkę pozostawiam Uczniom. Do 

nich należy ocena. Dotychczasowe wyniki Spraw-

dzianów zewnętrznych. były dla nas budujące. 

Rzecznicy Praw Ucznia nie skarżą się na ocenianie. 

Tylko Nauczyciele jednym głosem mówią, że chcie-

liby mieć więcej czasu na uczenie, a nie siedzieć po 

uszy w papierach...Nie mogą się pogodzić z tym, że 

w stosie tworzonych „dla dobra i w interesie 

ucznia” dokumentów ginie właśnie...Uczeń, bo dla 

niego po prostu brakuje czasu. 

Ł- ławki –nie wiem, czy jest druga taka szkoła w 

mieście, która by tak ściśle przestrzegała przepi-

sów dotyczących dostosowania wysokości ławek 

 i krzesełek do wzrostu dziecka. U nas każdy Uczeń 
jest przypisany do wyłącznie swojego miejsca, bo 

...uczymy się tylko na jedną zmianę.  
Mimo to ok.1/3 dzieci ma zdiagnozowane wady 

postawy...Jak to jest w innych szkołach?! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N - Nauczyciele SP 19 to grupa pasjonatów swojego zawodu. Zgodnie z potrzebami małej szkoły zdobywają kwa-

lifikacje do nauczania kolejnych przedmiotów – drugiego, trzeciego, a czasem i czwartego. Łączy ich jedno – szczerze 

lubią swoich Uczniów i nie liczą czasu im poświęconego. To z nimi jeżdżą na wycieczki, rajdy, dla nich organizują do-

datkowe zajęcia, kółka zainteresowań. Są bardzo wrażliwi i wyczuleni na wszelkie niepokojące sygnały docierające ze 

strony wychowanków. Dzięki ich obserwacjom i szybkiej reakcji udało się rozwiązać niejeden problem. Gdyby jeszcze 

niektórzy Rodzice zechcieli od razu uwierzyć w ich dobre intencje, a nie przepraszali po czasie, gdy okazuje się, że to 

jednak Nauczyciele mieli rację, wszystkim byłoby lżej.  

Ó - ósmoklasiści – kiedyś bardzo ważne osoby. Na nich zwrócone były oczy całej szkoły, bo już tacy dorośli, poważni, 

okrzepli po szaleństwach klasy siódmej – zawsze najtrudniejszej. Żegnaliśmy ich z żalem, bo w momencie, gdy z dziecia-

ków przychodzących do nas przeobrażali się w już ukształtowanych młodych ludzi, w których każdy z nas zostawił swoją 
najlepszą cząstkę, oni odchodzili do innych szkół, do innych nauczycieli...Od 6. lat ich pozycję zajęli szóstoklasiści 

.Czasem ta rola jest dla nich bardzo trudna. Oni bardzo się starają szybciej wydorośleć, ale nie zawsze im to wychodzi na 

dobre. 

O - oddziały przedszkolne. 
Już chyba nikogo nie dziwi widok 

wędrujących po korytarzu małych , 

ale za to bardzo rezolutnych Przed-

szkolaków. Wprawdzie zwykle na 

początku są łzy, bo nie ma mamy, 

ale za to później...jacy oni czują się 
ważni, że chodzą do szkoły. Starsi 

koledzy często ich odwiedzają, 
pomogą zawiązać buty, coś narysu-

ją albo poczytają, a czasem sami 

bawią się jak małe dzieci. I kto tu 

jest przedszkolakiem? 

P- Pracownicy. 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 zajęć, 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... 

R - Rodzice - 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 dzieci odnoszące sukcesy. Ich 

wsparcie pomaga nam w osiągnięciu jak najlepszych efektów w codziennej pracy z dziećmi. Bardzo ich szanujemy i cenimy, 

gdy przychodzą do nas z konstruktywnymi uwagami, propozycjami. Jeśli pojawi się problem, staramy się wspólnie z nimi 

znaleźć jak najlepsze rozwiązanie (o nielicznych wyjątkach pod koniec litery n), oczywiście z korzyścią dla Dziecka, bo Ono 

w Szkole jest najważniejsze.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S - sukcesy. Niewielka ilość Uczniów w szkole ma 

swoje niewątpliwe zalety w codziennej pracy. Koń-
czą się one jednak w chwili, gdy stajemy do współ-

zawodnictwa z dużymi szkołami. Gorzki smak po-

rażki nieraz jest naszym udziałem, ale jak tu konku-

rować z wyselekcjonowaną grupą zawodników, w 

dodatku np. z klas sportowych, gdy nie ma się wy-

boru, a drużynę trzeba kompletować z łapanki 

wśród młodszych. Tym bardziej cieszymy się z każ-
dego, nawet najmniejszego sukcesu. Jesteśmy coraz 

bardziej rozpoznawalni (i to od dobrej strony!) w 

mieście. A jak jeszcze uda nam się wygrać, to rado-

ści nie ma końca. Pucharów, wyróżnień i dyplomów 

przybywa, a wraz z nimi powodów do dumy, że taka 

mała „19”pokonała dużo, dużo większych.... 

Ś -Święto Pieczonego Ziemniaka  - szkolna 

biesiada przesiąknięta unoszącym się po okolicy 

dymem z ogniska, zakończona pałaszowaniem 

upieczonych przez Rodziców pysznych ziemnia-

ków. Świetna okazja do zaprezentowania się 
zaproszonym gościom Kto nie był, niech żałuje!. 

T- tradycja. 10 lat temu w obecności władz miasta 

i członków Światowego Związku Żołnierzy AK uro-

czyście przejęliśmy pod opiekę Pomnik Ofiar Fa-

szyzmu w pobliskim lesie. Zadanie to traktujemy 

bardzo odpowiedzialnie. Co miesiąc kolejna klasa 

sprząta teren wokół pomnika i pali znicze. 1 wrze-

śnia, 11 listopada i 3 maja poczet sztandarowy 

składa kwiaty, czcząc pamięć poległych w tym miej-

scu młodych ludzi. Ich historia nie jest nam obca.  

U - Uczniowie – nawet w najbardziej smętny dzień, gdy nie chce 

się nawet nosa wysunąć spod kołdry, wystarczy spojrzeć na te 

uśmiechnięte buzie mimo wczesnej pory już obecne w Szkole, żeby 

nabrać energii i zapału do pracy. Nie sposób się na nich gniewać, 
nawet na tych największych łobuzów, choć nieraz trzeba bardzo 

poważnie i zdecydowanie interweniować. Oni chyba czują, że są 
dla nas ważni, że są przez nas szanowani i po prostu lubiani, bo 

wysyłają nam tyle sympatycznych sygnałów na co dzień, że nie 

można przejść obok nich obojętnie i nie uśmiechnąć się na ich wi-

dok. Cieszymy się, że oni czują się związani ze Szkołą, z nami, że 

nam ufają. Niekłamaną satysfakcję sprawia nam obserwowanie ich 

postępów i sukcesów w nauce, nawet tych najmniejszych, za to 

świadczących o przezwyciężeniu słabości. 

W -wybory. Od lat, gdy na terenie Szkoły 

kończy działalność kolejna komisja wy-

borcza, wkraczamy My. W prawdziwym 

lokalu wyborczym , przy prawdziwej urnie 

oddajemy nasze głosy na kandydatów do 

SU, opiekuna i rzeczników praw ucznia. 

Uczymy się demokracji od podstaw. Ko-

chani Politycy! Wystarczy nam raz w 

roku... 

Z - zabawy noworoczne lub karnawałowe or-

ganizowane przez Radę Rodziców to już trady-

cja. Zawsze udane pod każdym względem, a ich 

efekt finansowy przeznaczony na cele szkolne też 
nie do pogardzenia. Co roku podziwiam grupę 
zapaleńców, którzy organizują wszystko od A do 

Z - jeżdżą, kupują, gotują, podają, sprzątają i 

jeszcze... cieszą się, że inni są zadowoleni. To 

niezwykłe! 

Liliana Sowisło 

grudzień 2005 


