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Ciąg dalszy opisu zdjęcia ze strony tytułowej ... 
 
U dołu zdjęcia od lewej: Jarosław Sosnowiec i Janina Waśkiewicz-Łęgosz. Na krzesłach siedzą: 
Jadwiga Karbownik-Wiktorowicz, Jan Muszyński, Majerowicz Władysław – nauczyciel, pracownik 
Wydziału Kultury z Opoczna, Grzegorz Kostiuk – nauczyciel, Mieczysław Łęgosz, Emilia Wojtarek-
Białek. Stoją w pierwszym rzędzie od lewej: Feliks Kmita, Stefan Sałaj, Stefan Sagalara, Lech 
Pierściński – autor wspomnień, Edward Tyka, przewodniczący ZMP z Opoczna. Z tyłu stoją: 
Henryk Białek, Tadeusz Stropa, Jeremiasz Kostiuk, Kazimierz Świtałowski. 

 

 

 

Szanowni Czytelnicy! 
 

Autor Kalendarium szkolnictwa ponadpodstawowego w Drzewicy,   p. 

mgr Andrzej Kwiecień w przedmowie do tegoż opracowania w nrze 1/41/2002 

napisał: „Mam nadzieję, że przy lekturze tego opracowania odżyją w Państwa 

pamięci jak najmilsze wspomnienia, i - że zechcecie Państwo dzielić się nimi zarówno 

w gronie rówieśników jak też z młodszym pokoleniem. Chcę Państwa zapewnić,  że 

zarówno grono pedagogiczne ZSZ/LO w Drzewicy jak też i redakcja kwartalnika 

Wieści znad Drzewiczki oczekują na liczne głosy uzupełniające, a także korygujące, a 

to – w celu dopracowania się kompletnej skorygowanej i - być może ostatecznej, 

wspólnej oficjalnej wersji historii Naszej Szkoły. Za wszelkiego  typu sygnały, za 

każdy kontakt  w tej łączącej nas sprawie – z góry serdecznie dziękujemy.”  

Na apel ten odpowiedział niezawodnie nasz stały czytelnik ze Skarżyska-

Kamiennej, absolwent Średniej Szkoły Zawodowej w Drzewicy, pan Lech Pierściński. 

Serdecznie dziękujemy! Odnośnie głosów uzupełniających i korygujących, to pragnę 

zaznaczyć, że pan Stanisław Ciecierski będąc uczniem Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

w roku 1961 nie pełnił funkcji woźnego szkoły ale był starostą klasy. Bardzo 

przepraszamy! 

Zapraszam Państwa do przeczytania ciekawych wspomnień p. Lecha 

Pierścińśkiego oraz zapoznania się drugą częścią Kalendarium Szkoły  obejmującego 

lata 1971-1990. 

 

Przyjemnego czytania życzy 

– Ryszard Bogatek 
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Nie wiem z czyjej inicjatywy, lub z czyjego nakazu (Tak, tak – nakazu!) powstała 

w Drzewicy szkoła ponadpodstawowa. 

Wiosną 1947 roku przemknęła przez Drzewicę nieśmiała pogłoska, że ma tu 

powstać szkoła średnia. Ponieważ więcej nic konkretnego się w tej sprawie nie 

działo, szybko o tym zapomniano. 

Aż nagle pod koniec sierpnia tegoż roku gruchnęła wieść! Tak! Szkoła będzie.   

W kancelarii Szkoły Powszechnej przyjmowane są zapisy. Warunkiem przyjęcia 

jest posiadanie i przedstawienie świadectwa ukończenia 7-mej lub 6-tej klasy 

szkoły podstawowej. Przyjmowano też zgłoszenia osób pracujących w fabryce. 

Do końca sierpnia zapisało się ponad 30 osób: chłopców i dziewcząt 

spełniających to wymaganie. Większość z nich pracowała w miejscowej fabryce. 

Pierwsze zajęcia rozpoczęły się dopiero w drugiej połowie m-ca września 1947 

roku. 

Nie było inauguracyjnej pompy. Zgromadzonych pierwszoklasistów powitał Pan Rajmund 

Adamowski przy asyście Pana Emila Buzka - pracownika technicznego Gerlacha. 

Zapoznani zostaliśmy z nazwą i ramowym programem szkoły oraz                          

z prowizorycznym planem zajęć w najbliższym tygodniu. 

Nazwa szkoły: Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa  w Drzewicy. Nauka            

w szkole trwała 3 lata i kończyła się uzyskaniem tzw. małej matury, która dawała 

prawo do wstąpienia do szkoły zawodowej stopnia licealnego, lub poddania się 

egzaminowi przed uprawnioną komisją cechową i uzyskanie i uzyskanie tytułu 

czeladniczego w wybranym zawodzie branży metalowej. 

Zajęcia w szkole odbywały się 4 razy w tygodniu po cztery godziny dziennie. 

Środa, sobota i niedziela były wolne od zajęć. Lekcje rozpoczynały się o godz. 1515. 

Zajęcia tak ułożono, że nauczyciele nie pracujący w fabryce rozpoczynali 

pierwsze godziny lekcyjne, a dochodzący z fabryki mieli dalsze. Natomiast 

uczniowie pracujący mieli niewiele czasu i musieli się bardzo spieszyć, żeby zdążyć 

na rozpoczęcie pierwszej lekcji. Problem rozwiązał się dopiero w styczniu 48 roku. 

Fabryka zaczęła zwalniać uczniów w dniach zajęć szkolnych o godzinie 13-tej. 

Miejscem zajęć była jedna izba lekcyjna w Szkole Powszechnej przy ulicy Warszawskiej. 

Funkcję dyrektora pełnił Pan R. Adamowski będąc jednocześnie kierownikiem 

Szkoły Powszechnej, prowadził też w zawodówce lekcje matematyki. Wychowawcą 

klasy została Pani Karolina Zalewska ucząc j. polskiego i historii. 

Pan Grzegorz Kostiuk uczył języka niemieckiego tylko w pierwszej klasie.            

W dalszych klasach zamieniono język niemiecki na rosyjski. Dbał również o to, aby 

uczniowie uczestniczyli w imprezach sportowych i czynach społecznych 

świadczonych na rzecz drzewickiego społeczeństwa. 

Przedmiotów zawodowych uczyli dochodzący „nauczyciele” z Gerlacha: Pan Emil Buzek 

uczył rysunku technicznego - maszynowego. Pan Jan Kosiak fizykii maszynoznawstwa, Pani 

Halina Łubieńska chemii i materiałoznawstwa. Pan Zagórski - rachunkowości i kalkulacji 

kosztów, Pan Jankowski bezpiecznych warunków pracy. 
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Nie dysponowaliśmy żadnymi podręcznikami do przedmiotów zawodowych. 

Nauczyciele korzystali z różnych, przedwojennych jeszcze podręczników lub tylko 

własnej pamięci. Nauka w tych warunkach nie była łatwa i skuteczna. Nie wszyscy 

uczniowie prowadzili systematycznie notatki na lekcjach. Niedoświadczeni                        

w dydaktyce nauczyciele nie wymagali prowadzenia zeszytów i byli zbyt liberalni                               

w wymaganiach. W zasadzie regularne uczestnictwo w zajęciach wystarczało do 

otrzymania oceny pozytywnej i promocji do drugiej klasy. Czyniono próby 

zorganizowania zajęć praktycznych tzw. warsztatów na terenie Działu Mechanicznego        

w fabryce, ale nie był to najszczęśliwszy pomysł i szybko z niego zrezygnowano. 

Ostatecznie stanęło na tym, że uczniom pracującym w fabryce lub innym miejscu, 

gdzie mogli spotkać się z techniką – np. w kuźni, automatycznie zaliczono praktyczną 

naukę zawodu, pozostałym zaś wspaniałomyślnie „darowano” ten przedmiot. 

W klasach: drugiej i trzeciej znacząco poprawiły się warunki nauczania. Okrzepli 

nauczyciele i uczniowie. Jedni i drudzy nauczyli się godzić zajęcia w szkole z pracą                

w fabryce. Wzrosły wymagania. Część uczniów nie wytrzymała tych trudów                           

i zrezygnowała ze szkoły. Przede wszystkim odeszli ci, którzy nie zdołali przyswajać 

sobie przekazywanej wiedzy. Pozostali zdolniejsi i lepiej zorganizowani. Uczniowie                 

z własnej inicjatywy zostawali po zajęciach, żeby wspólnie czytać obowiązkową lekturę 

lub odrabiać lekcję z matematyki, w której nie wszyscy byli jednakowo biegli. Dużym 

zainteresowaniem cieszył się rysunek techniczny. Pan Buzek potrafił tu wiele osiągnąć. 

Na zakończenie trzeciej klasy urządzono wystawę rysunków wykonanych przez 

uczniów w ramach tzw. pracy końcowej. Wisiały tam całkiem niezłe prace, budzące 

zainteresowanie uczestniczących w uroczystym zakończeniu szkoły, rodziców i gości. 

Szkoła zaczęła się  intensywnie rozwijać. Powstawały nowe klasy pierwsze. 

Powstało kółko dramatyczne prowadzone przez Panią Michalinę Grabowską. 

Wystawiona na przeglądzie amatorskich zespołów artystycznych w Opocznie 

(1949r.) jednoaktówka „Szkice węglem” uzyskała pierwsze miejsce w swojej klasie. 

Uczniowie czynnie uczestniczyli również w modnych w tamtym czasie masowych 

imprezach sportowych jak: masowe biegi wiosenne czy jesienne. Znaczy wkład 

wnieśli przy przebudowie Placu Wolności tworząc istniejący do dzisiaj zieleniec, 

zamiast wybrukowanego „kocimi łbami” wiecznie zaśmieconego rynku, na którym 

rozkładano kramy i parkowano furmanki. 

Czas płynął. Życie pisało swój scenariusz nie zawsze dla każdego pomyślny.           

Z pierwszego naboru do końca trzeciej klasy dotrwało tylko 12 osób. 

Pierwsi absolwenci to 3 dziewczęta: Jasia Waśkiewiczówna, Stasia Rzeźnikówna, 

Jadzia Karbownikówna i 9 chłopców: Mietek i Władzio Łęgoszowie, Marian Babicki, Bogdan 

Wilczek, Leszek Węgorzewski, Mietek Sagalara, Stanisław Widorowski i ja - Leszek 

Pierściński. 

Ukończenie szkoły nasz rocznik  uczcił wspaniałym balem w salach szkoły 

Powszechnej z licznym uczestnictwem uczniów z młodszych klas oraz niektórych 

nauczycieli i rodziców. Do tańca przygrywała orkiestra z płyt nadawana przez 

głośniki szkolnego radiowęzła bardzo sprawnie obsługiwanego do samej północy 

przez Pana dyrektora Adamowskiego. 

Autor wspomnień: p. Lech Pierściński 
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  Lata  1971 - 1980 

 

D e k a d a  G i e r k a  

Charakterystyczne  wydarzenia w kraju 

 zmiana linii polityki gospodarczej 
– otwarcie na kontakty z 
Zachodem, wielkie inwestowanie 
w gospodarce – budowa „drugiej 
Polski”; 

 reforma administracyjna – 
likwidacja powiatów i gromad, 
utworzenie gmin, zwiększenie 
liczby województw; 

 zmiana  konstytucyjnego zapisu            
o ustroju PRL – wyraźne 
podkreślenie „kierowniczej roli 
partii”; 

 „manewry gospodarcze” – 
podwyżki cen; 

 

 decyzja o odbudowie Zamku 
Królewskiego; 

 zakup licencji fiata 126p; 
 reprezentacja Polski w piłce nożnej 

zajmuje III miejsce na Mistrzostwach 
Świata; 

 Mirosław Hermaszewski  pierwszym 
polskim kosmonautą;  

 wybór kardynała Wojtyły na Stolicę 
Apostolską;  

 wprowadzenie kartek na cukier;  
 wprowadzenie wolnych sobót; 
 Porozumienia Sierpniowe – rejestracja 

NSZZ „Solidarność”; 
 „polityka odnowy”; 

 

 

Rok szkolny 1971 / 72: 

Jak co roku w gronie pedagogicznym zachodzą zmiany. Odchodzi kilku nauczycieli, na pełny etat 
przyjęci zostają: Wanda Dziurzyńska (polonistka) i Jerzy Szwajda (fizyk). Wychowawcami są: 
Jerzy Szwajda (Ia ZSZ), Wanda Dziurzyńska (Ib ZSZ), Janusz Gołaszewski (Ic ZSZ), Mieczysław 
Stępniakowski (IIa ZSZ), Jerzy Ptaszek (IIb ZSZ), Władysław Rokicki (IIc ZSZ), Zofia 
Gwieździńska (IIIa ZSZ), mgr Anna Król (IIIb ZSZ), Jan Mastaliński (IIIc ZSZ), mgr Franciszka 
Pacierpnik (I TM), mgr inż. Marek Skórkowski (III TM).  

Naukę rozpoczyna 303 uczniów ZSZ oraz 55 uczniów TM. 

Trwają prace przygotowawcze do oddania nowego budynku szkolnego do użytku. 

Główne wydarzenia: 

 w dniach 04 - 09 października „młodzież wraz z nauczycielami przepracowała w czynie 
społecznym przy budowie nowej szkoły 4222 godziny przy myciu okien, czyszczeniu podłóg, 
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wyrównywaniu terenu a nawet przy instalowaniu przewodów telefonicznych. Młodzież                  
z małymi wyjątkami pracowała z dużym poczuciem obowiązku.” 

 15 października „klasa I TM wraz ze swoją wychowawczynią pracowała od godziny 1500 do 
późnego wieczora przy czyszczeniu i malowaniu rur doprowadzających wodę ciepłą z kotłowni.” 

 17 grudnia 1971 roku oddano szkołę gotową do użytku. „Zaczyna się przeprowadzka ze starych 
murów szkolnych, których jednak mimo wszystko żal. Uroczystość otwarcia szkoły odbędzie 
się 10 stycznia 1972 roku, godz. 10 -ta.”  

 
Uroczyste otwarcie budynku ZSZ w dniu 10.I.1972 r.  

Dyrektor Zjednoczenia Przemysłu Wyrobów Metalowych dokonuje przecięcia wstęgi 
 

 21 stycznia 1972, pierwsza choinka w nowej szkole. 

 5 lutego,  pierwsza studniówka klasy III TM (w salach przedszkola).  

 od końca marca trwają prace adaptacyjne warsztatów szkolnych w dawnym budynku szkoły 
przy ul. Warszawskiej, do którego zostały przeniesione z terenu fabrycznego. Warunki nauki 
zawodu powinny stać się lżejsze, gdyż kubatura budynków zwiększyła się. 

 17 marca, „przyjeżdża - zaproszony przez aktyw sportowy Fabryki „Gerlach” mistrz świata w boksie 
Jerzy Kulej, który stara się zainteresować sportem młodzież i wciągnąć ją do pracy na tym polu.”   

 kwiecień, „młodzież szkolna w czynie społecznym przepracowała ponad 310 godzin przy 
porządkowaniu i zadrzewianiu terenu nowo wybudowanej szkoły.” 

 1 maja, Święto Pracy”. Młodzież stara się o jak najładniejszy wystrój szkoły. Bierze czynny 
udział w pochodzie jak również w rozgrywkach sportowych. 

  



 

   Wi es c i   z nad  Dr z ew i c z k i    str. 7 

Rok szkolny 1972 / 73 
 

Inauguracja roku szkolnego w pięknym, nowym budynku rozpoczyna się tradycyjnie od 
wysłuchania radiowego przemówienia Ministra Oświaty i Wychowania - Jerzego Kuberskiego. Po 
raz pierwszy naukę w ZSZ rozpoczynają aż 4 oddziały, kształcące się w specjalnościach: ślusarz 
narzędziowy, szlifierz narzędziowy, kowal maszynowy. Wychowawcami zostają: Henryk Matysiak 
(Ia ZSZ) Zofia Gwieździńska (Ib ZSZ), mgr Anna Król (Ic ZSZ), Jerzy Szwajda (Id ZSZ), inż. 
Henryk Pabianek (IIa ZSZ), Wanda Dziurzyńska (IIb ZSZ), inż. Jan Mastaliński (IIc ZSZ), Henryk 
Greczyło (IIIa ZSZ), mgr Tomasz Cichoń (IIIb ZSZ), Władysław Rokicki (IIIc ZSZ), inż. Leonard 
Gąsiorowski (I TM), mgr Franciszka Pacierpnik (II TM). Oprócz nich jeszcze 21 osób pracuje              
w charakterze pełno- i niepełnoetatowych nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu.  

 

Główne wydarzenia: 

 14 października, po raz pierwszy „Dzień Nauczyciela” obchodzony jest w tym dniu, nie zaś jak 
dotąd 21 listopada.  Zmiana spowodowana jest intencją uczczenia rocznicy powstania Komisji 
Edukacji Narodowej (1773 r.).  W trakcie uroczystej akademii były dyrektor szkoły Rajmund 
Adamowski zostaje odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za „pełną 
poświęceń pracę pedagogiczną jak i społeczną przed wojną, w trakcie okupacji i po wyzwoleniu 
na terenie naszego powiatu opoczyńskiego jak i przysuskiego”. 

 październik / listopad, seria imprez poświęconych znajomości obchodzącego swe 55 urodziny 
Kraju Rad: konkurs wiedzowy, muzyczny, uroczysta akademia; 

 listopad, do Warszawy wyjeżdża ze swoim opiekunem Henrykiem Matysiakiem młodzież ZMS, 
„która bierze czynny udział w pracach przy odbudowie Zamku Królewskiego” (66 roboczogodzin). 

 ferie, świetlica szkolna jest czynna od 800 do 2000 każdego dnia. Młodzież ma do dyspozycji 
telewizor, radio i gry świetlicowe.  

 maj, pora wycieczek szkolnych. W  tym roku do: do Oblęgorka i w Góry Świętokrzyskie, do 
odlewni żeliwa w Stąporkowie, do elektrowni w Skawinie, kopalni soli w Wieliczce, obozu 
koncentracyjnego w Oświęcimiu. 

Rok szkolny 1973 / 74: 

Powstaje pierwszy oddział Liceum Zawodowego o specjalności mechanik obróbki skrawaniem. 
Naukę w tej klasie podejmuje 40 uczniów. Wychowawcą zostaje mgr Pacierpnik Franciszka.  

Naukę podejmuje 305 uczniów ZSZ oraz 82 uczniów TM. Wychowawcy: Władysław Rokicki (Ia 
ZSZ), Adam Stropa (Ib ZSZ), inż. Józef Abramczyk (IIa ZSZ), mgr Zofia Gwieździńska (IIb ZSZ), 
mgr Anna Król (IIc ZSZ), Jerzy Szwajda (IId ZSZ), inż. Henryk Pabianek (IIIa ZSZ), mgr Wanda 
Dziurzyńska (IIIb ZSZ), Wenancjusz Wójcik (IIIb ZSZ), mgr Anna Król (I TM), mgr Zofia 
Gwieździńska (II TM), mgr Franciszka Pacierpnik (III TM). 

Główne wydarzenia: 

 22 września, wyjazd do Opoczna dla całej młodzieży szkolnej na film p.t. „Hubal”.  
 1 października, na podstawie zarządzenia Min. Przem. Ciężkiego trzy oddzielne szkoły - 

Zasadniczą Szkołę Zawodową, Technikum Mechaniczne, Liceum Zawodowe przekształcono           
w jedną szkołę - Zespół Szkół Zawodowych. Dyrektorem pozostaje inż. Leonard Gąsiorowski.  

 12 października, akademia z okazji 30-tej rocznicy Ludowego Wojska Polskiego. 
 7 listopada, akademia z okazji 56-tej rocznicy Rewolucji Październikowej  
 25 listopada, wieczorek taneczny połączony z konkursem piosenki radzieckiej, 
 17 stycznia, Liceum Zawodowe wyjeżdża do Opoczna na film p.t. „W Pustyni i w Puszczy”. 
 1 stycznia, na podstawie uchwały Rady Ministrów w sprawie finansowania oświaty - ZSZ                  

w Drzewicy przechodzi z budżetu Zjednoczenia do budżetu Kuratorium Okręgu Szkolnego              
w Kielcach.  

 7 lutego, olimpiada „wiedzy o Polsce i świecie współczesnym” połączona z konkursem 
recytatorskim wierszy Broniewskiego oraz piosenką rewolucyjną.   

 30 kwietnia, uroczysta akademia z okazji 1 maja. „1 maj - z każdym rokiem piękniejszy                     
i bogatszy”. Konkurs plakatów o tematyce 30-lecia PRL.  

 5 maj,  rajd rowerowy do Anielina na spotkanie „Hubalczyków”.  
 30 maja, uroczysty apel z okazji 30-lecia PRL. Montaż poetycki zatytułowany „Ona ma 30 lat”; 
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 w roku bieżącym młodzież przepracowała 10000 godzin w czynie społecznym przy budowie 
boiska, placu rekreacyjnego, fontanny oraz przy sadzeniu drzew i porządkowaniu. 

 7-20 sierpnia, obóz wypoczynkowy na Mazurach w miejscowości Kowalik koło Rucianego. Na 
obóz wyjeżdżają 53 osoby wraz z wychowawcami. Uczestnicy obozu przepracowują w czynie 
społecznym 160 godzin przy ochronie lasu.  

Rok szkolny 1974 / 75 
 

Powstaje Średnie Studium Zawodowe. Jego słuchacze po ukończeniu 6 semestrów otrzymują 
świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej albo świadectwo dojrzałości Średniego Studium 
Zawodowego - po złożeniu egzaminu maturalnego. ŚSZ daje możliwość zdobycia świadectwa 
dojrzałości wszystkim tym pracownikom „Gerlacha”, którzy go nie posiadają a chcą podnieść 
swoje kwalifikacje i  iść na studia wyższe. 

Wychowawcami w szkole są: Władysław Rokicki (Ia ZSZ), mgr Wanda Dziurzyńska (Ib ZSZ), 
Wenancjusz Wójcik (Ic ZSZ), Jerzy Szwajda (IIa ZSZ), mgr Adam Stropa (IIb ZSZ, I TM), Józef 
Abramczyk (IIIa ZSZ), mgr Zofia Gwieździńska (IIIb ZSZ,  I LZ,  III TM), mgr Anna Król (IIIc 
ZSZ, II TM), Henryk Pabianek (IIId ZSZ), mgr Franciszka Pacierpnik (II LZ, IV TM).  

W warsztatach instruktorami są: Jerzy Ptaszek, Witold Gąsiorowski, Marianna Landas, Józef Tyka, 
Tomasz Ptaszek, Henryk Stępień, Jan Malec, Henryk Staszewski, Tadeusz Majcherek, Mieczysław 
Ćwierzona, Mieczysław Łęgosz.  

Pracę w szkole podjęła nowa bibliotekarka - Urszula Solewska. Odtąd na terenie szkoły będą 
wyświetlane filmy a pierwszymi tytułami są: „Spojrzenie na Wrzesień”, „Westerplatte”, „Front 
Wyzwolenia”, „Na frontach Wojny Domowej”, „Matka Gorkiego”, „Los Człowieka”. 

Rok szkolny 1975 / 76 
 

Rok szkolny rozpoczyna 330 uczniów.  Wychowawcy: inż. Józef Abramczyk (Ia ZSZ), Elżbieta 
Gardzińska, (I b ZSZ), Władysław Rokicki (IIa ZSZ), mgr Wanda Dziurzyńska (II b ZSZ,  I TM), 
Jerzy Szwajda (II c ZSZ),  mgr Leszek Sobolewski (III a ZSZ), mgr Tomasz Cichoń (III b ZSZ),  
mgr Anna Król (I LZ,  III TM),  mgr Zofia Gwieździńska (II LZ), mgr Franciszka Pacierpnik (III 
LZ),  mgr Adam Stropa (II TM). Pracę w niepełnym wymiarze godzin podejmują: mgr Tomasz 
Elżanowski,  mgr Stanisław Koc,  inż. Roman Kwaśkiewicz, mgr Leszek Solewski. Mgr Adam 
Stropa powołany zostaje na stanowisko zastępcy dyrektora. W warsztatach na miejsce Tadeusza 
Majcherka pracę podejmuje Zbigniew Białek.  

Na terenie szkoły w roku bieżącym rozwija się i pracuje zespół instrumentalno-wokalny oraz kółko 
fotograficzne. Zespół młodzieżowy dwukrotnie występuje z programem rozrywkowym w Domu 
Opieki Społecznej „dając namiastkę radości ludziom starszym w ich ciężkim życiu.”  

Akademie szkolne - w większości poświęcone tematyce „rewolucyjnej”. 

Rok szkolny 1976 / 77 
 

Naukę rozpoczyna  190 uczniów w ZSZ,  130 - w LZ ,  68 - w TM. W tym roku szkolnym nie ma 
klasy I TM.  Wychowawstwo otrzymują: Rokicki Władysław (Ia ZSZ,  IIIa ZSZ), inż. Kazimierz 
Dębicki (Ib ZSZ), inż. Józef Abramczyk (IIa ZSZ), Elżbieta Gardzińska (IIb ZSZ), mgr Wanda 
Dziurzyńska (IIIb ZSZ, II TM), mgr Adam Stropa (IIIc ZSZ, III TM), Jerzy Szwajda (I LZ), mgr 
Anna Król (II LZ), mgr Zofia Gwieździńska (III LZ), mgr Franciszka Pacierpnik (IV LZ).                   
W niepełnym wymiarze godzin podejmują pracę: inż. Włodzimierz Dębicki, mgr Irena Pietrasik,             
dr Leszek Lenartowicz, inż. Halina Firek, Ewa Jeżak, mgr Ewa Skowrońska, Longin Reszelewski.  

Młodzież wiele pracuje społecznie tak przy porządkowaniu terenu szkoły, jak i przy zalesianiu. 
Spotyka się również w kółkach zainteresowań: fotograficznym, modelarskim, muzycznym. 
Przygotowuje liczne apele, programy artystyczny wystawia na terenie szkoły, jak również                    
w „Klubie Seniora”.  

Latem na obozie wypoczynkowym w Białce Tatrzańskiej zorganizowanym przez Kombinat 
Wyrobów Nożowniczych „Gerlach” przebywa 17 uczniów,  19 osób przebywa w Węgierskiej 
Górce na obozie zorganizowanym przez Zarząd Główny Związku Zawodowego Metalowców.  
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Rok szkolny 1977 / 78 

Od bieżącego roku szkolnego dzień 1 września  ogłoszony zostaje „Świętem Młodzieży Uczącej 
się”. Tego dnia świętuje więc 155 uczniów ZSZ, 108 uczniów LZ,  55 uczniów TM,  a także 30 
uczniów nowo utworzonej dwuletniej Szkoły Rolniczej oraz słuchacze zaocznego Studium 
Zawodowego dla Pracujących. 

Wychowawcami są: Jerzy Szwajda (Ia ZSZ,  II LZ), inż. Halina Firek (Ib ZSZ), Władysław Rokicki 
(IIa ZSZ), mgr Wanda Dziurzyńska (IIb ZSZ),  inż. Józef Abramczyk (IIIa ZSZ), mgr Anna Król 
(IIIb ZSZ,  III LZ), mgr Franciszka Pacierpnik (I LZ),  mgr Zofia Gwieździńska (IV  LZ,  I  SR).  
Pracę niepełnoetatową podejmują: mgr Tadeusz Kulig, mgr inż. Jacek Michałowicz, mgr inż. 
Zbigniew Januszewicz, mgr inż. Janusz Michalski, mgr inż. Edward Smolarski. 

Rok szkolny 1978 / 79 
 

Naukę w Zespole pobiera 123 uczniów ZSZ, 31 Szkoły Rolniczej, 99 Liceum Zawodowego, 18 
Technikum Mechanicznego, 13 Średniego Studium Zawodowego. W sumie - 284.  Wychowawcy: 
mgr Anna Król (I ZSZ,  IV LZ), Jerzy Szwajda (IIa ZSZ,  III LZ), inż. Halina Firek (IIb ZSZ), 
Władysław Rokicki (IIIa ZSZ), mgr Wanda Dziurzyńska (IIIb ZSZ), mgr Franciszka Pacierpnik (II 
LZ,  ŚSZ), mgr Zofia Gwieździńska (II SR), mgr Leszek Solewski (II TM).  

Z obchodzoną 30 rocznicą „Zjednoczenia Ruchu Robotniczego” związana jest – jak w całej Polsce 
Ludowej - większość imprez szkolnych: apele, konkursy plastyczne, przeglądy muzyczne, turnieje 
wiedzowe, spotkania z weteranami i władzami partyjnymi. Oprócz tego, oczywiście – studniówka, 
Rocznica Wyzwolenia Warszawy, Dzień Kobiet, Święto Pracy, Dzień Zwycięstwa, Dni Oświaty, 
Książki i Prasy, a dodatkowo - wyjazd do Łodzi na polską „Rewię na lodzie”. 

8-22 maja 1979, pierwsze egzaminy dojrzałości w Liceum Zawodowym. Dla wszystkich 24 
abiturientów matura kończy się szczęśliwie.  

Rok szkolny 1979 / 80 
 

Naukę rozpoczyna 106 uczniów ZSZ, 106 uczniów LZ, 52 słuchaczy wieczorowego TM, a także 
słuchacze semestru III Średniego Studium Zawodowego o kierunku „ogólnomechanicznym”.  
Przydziały wychowawstw: mgr Zofia Gwieździńska  (kl. I LZ), mgr Wanda Dziurzyńska (kl. II 
LZ), mgr Franciszka Pacierpnik (kl. III LZ,  kl. IIIa ZSZ), kol. Jerzy Szwajda (kl. IV LZ), mgr 
Władysław Rokicki (kl. I ZSZ), mgr Anna Król (kl. II ZSZ), inż. Halina Firek (kl. IIIb).                  
W niepełnym wymiarze godzin jako nauczyciele dochodzący podejmują pracę w naszej szkole 
pracownicy „Gerlacha”: mgr Wanda Kwaśkiewicz, mgr inż. Marian Zaręba, mgr inż. Leszek 
Solewski, mgr inż. Jacek Michałowski, mgr Kazimierz Kuropeska, mgr Robert Korzeniewski, 
Władysław Wiktorowicz, Kazimierz Kowalski.  

Rok szczególnie bogaty w wydarzenia szkolne: 
 5 listopada, w szkole odbywa się konferencja sprawozdawczo - wyborcza KZ PZPR. 

Członkowie Szkolnego Koła ZSMP w strojach organizacyjnych pełnią dyżury, udzielają 
informacji przybyłym towarzyszom; 

 7 listopada, uroczysty apel poświęcony Rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji 
Październikowej; 

 9 listopada, w sali gimnastycznej odbywa się konferencja sprawozdawczo - wyborcza KG 
PZPR. Członkowie Szkolnego Koła ZSMP w strojach organizacyjnych pełnią dyżury przy 
wejściu. W tym czasie młodzież całej szkoły ogląda film w kinie „Śnieżka”; 

 16 listopada, młodzież szkolna bierze udział w inauguracji Dni Filmu Radzieckiego w kinie 
„Śnieżka”. Oglądają film produkcji radzieckiej p.t. „Opowieść znad Donu”.  

 21 listopada, 33 uczniów wyjeżdża do Warszawy celem obejrzenia music-hallu pt. „Rytmy 
Miłości” prezentowanego przez artystów z Kijowa. Wyjazd zafundował Kombinat Nakryć 
Stołowych „Gerlach”.  

 22 listopada, do naszej szkoły przyjeżdża zespół „Budka Suflera”; 

 29 listopada, Szk. Koło TPPR, organizuje spotkanie z członkami Klubu Seniora. Seniorzy                
z przyjemnością oglądają występy członków TPPR związane z obchodami 35 rocznicy 
Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Spotkania kończą się wspólnym śpiewem.  
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 18 grudnia, młodzież całego Zespołu Szkól udaje się na teren fabryki „Gerlach” gdzie razem              
z wszystkimi pracownikami protestuje przeciwko decyzji państw NATO o produkcji                             
i rozmieszczaniu w Europie Zachodniej broni masowego rażenia. Treść rezolucji: 

  

„My, uczniowie ZSZ w Drzewicy wraz z całym gronem Pedagogicznym i personelem 
administracyjno-gospodarczym szkoły gorąco protestujemy przeciwko decyzji państw NATO              
o produkcji i rozmieszczaniu w Europie Zachodniej nowych amerykańskich broni rakietowo- 
jądrowych. Pokój jest wartością szczególnie bliską młodemu pokoleniu; pragniemy bowiem żyć, 
uczyć się i pracować w pokoju, nie chcemy doświadczać wszelkich  okrucieństw wojny jak nasi 
ojcowie i dziadkowie. Przyłączamy się do protestu wszystkich postępowych ludzi na świecie               
i wołamy: nie pozwólcie nam zabrać jednego z najpiękniejszych praw człowieka - prawa do 
życia w pokoju!       

W imieniu uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły w liczbie 303 rezolucję podpisali:  
 

Przewodniczący ZSMP, 

Przewodniczący Samorządu Szkolnego, 

Dyrektor Szkoły.   

    

Drzewica 17.12.1979 r.” 

 
 8 grudnia, Szkolne Koło ZSMP, organizuje spotkanie z byłymi działaczami Ruchu 

Młodzieżowego. Dzielą się oni z młodzieżą wspomnieniami ze swojej działalności w okresie 
powojennym. Następnie wręczają nowo przyjętym członkom ZSMP legitymacje członkowskie.  

 5 stycznia, Choinka Noworoczna zorganizowana przez Komitet Rodzicielski. Atrakcją podczas 
zabawy jest loteria fantowa zorganizowana przez ZS ZMP. Fundusz z loterii przeznaczony jest 
na Centrum Zdrowia Dziecka.  

 25 stycznia, Koło Recytatorskie, organizuje spotkanie z Klubem Seniora. Zaprezentowana 
zostaje inscenizacja „Jawa czy Sen” wg Z. Jerzyny, poświęcona rocznicy wyzwolenia 
Warszawy i Drzewicy. Następnie odbywa się konkurs piosenki. 

 1 lutego, przyjazd artystów scen warszawskich z aktorką Ewą Szykulską. Koncert poświęcony 
450 rocznicy urodzin Jana Kochanowskiego. 

 29 marca, 40 uczniów reprezentuje naszą szkołę w rejonowym przeglądzie festiwalu 
„Młodością Silni”. Zdobywają I miejsce w rywalizacji z 5 innymi szkołami średnimi                        
(z Przysuchy, Szydłowca i Lipin). 36 osobowy zespół ludowy wystawia inscenizację 
tradycyjnego drzewickiego wesela sprzed 70 lat. Opiekunowie: mgr H. Majchrowski, mgr                
F. Pacierpnik, mgr A. Król, mgr W. Dziurzyńska, U. Solewska.    

 „Oj, Drzewica, Drzewica, piękno okolica, a żeby nie stodoły - byłaby stolica !” 

 31 marca, przyjazd artystów scen warszawskich, m.in. Zdzisław Wardejn, Wojciech Wysocki            
i Stanisław Mikołajczyk. Prezentują życie i twórczość Cypriana Kamila Norwida.  

 21 kwietnia, kolejny Koncert Żywego Słowa prowadzony przez aktorów scen warszawskich. Tym 
razem dowiadujemy się „o bohaterskich czynach kilkunastu ludzi w walce o Monte Cassino”.  

 24 kwietnia, młodzież spotyka się z kombatantem II wojny światowej, Prezesem ZBOWiD 
Łukaszem Matysiakiem. 

 1 maja, młodzież szkolna zrzeszona w kołach i organizacjach szkolnych bierze udział                      
w barwnym pochodzie 1-Majowym ulicami Drzewicy. 40 osobowa Grupa Ludowa wyjeżdża na 
pochód do Radomia.  

 18 maja, młodzież wraz z Gronem Pedagogicznym w dniu czynu partyjnego sumiennie pracuje 
przy budowie Urzędu Gminy, boiska szkolnego, na ulicach Drzewicy oraz przy porządkowaniu 
pomocy w salach lekcyjnych.  

 9 czerwca, przyjazd artystów scen warszawskich z programem satyrycznym przedstawiającym 
twórczość Sławomira Mrożka.  

Rok szkolny 1980 / 81 
 

Zapisy w kronice szkoły są – jak zawsze – nie tylko opisem wydarzeń z życia szkoły, ale również 
odbiciem sytuacji w kraju. Ta zaś zaczyna podlegać wielkim wstrząsom. Do świadomości 
społeczności szkoły przenikają znaki zapytania, jak reagować na zaistniały po raz pierwszy od 35 



 

   Wi es c i   z nad  Dr z ew i c z k i    str. 11 

lat konflikt dwóch wielkich i przeciwstawnych sobie światopoglądów, ścierających się w całym 
kraju. Wobec tego, co zaczyna się dziać od Sierpnia, nie można pozostać obojętnym. Ferment 
polityczny nie dotyczy wprawdzie szkół, młodzieży, tym niemniej jakość życia społeczności 
szkolnych też zacznie podlegać historycznym przewartościowaniom.  

Zapis z 1 IX. 1980 r.:  

„W tym dniu rozpoczynamy nowy Rok Szkolny. Jest to dla nas dzień uroczysty. Z radością witamy 
naszych Drogich Wychowawców oraz I-klasistów. Mimo to w sercach naszych tkwi jakiś niepokój. 
Martwi nas sytuacja polityczno-gospodarcza kraju, oraz to, że nie wszyscy koledzy w całej Polsce 
równie jak my witają ten dzień”.  

„My chcemy żyć i uczyć się w pokoju !” 
Naukę rozpoczyna 100 uczniów Liceum Zawodowego i 116 uczniów ZSZ. Nowy rok szkolny 
witają również słuchacze wieczorowego Technikum Mechanicznego dla Pracujących (klasa I) oraz 
słuchacze zaocznego Studium Zawodowego dla Pracujących (semestr I oraz semestr VI).  
Wychowawstwo przyjmują: mgr Anna Król (I LZ,  III ZSZ), mgr Zofia Gwieździńska (IIILZ,                 
I ZSZ), mgr Wanda Dziurzyńska (III LZ, I ZSZ), mgr Franciszka Pacierpnik (IV LZ), mgr Jerzy 
Szwajda (I ZSZ), mgr Władysław Rokicki (II ZSZ). 

 Główne wydarzenia: 

 22 września, przyjazd artystów scen warszawskich. Uczestnicząc w Koncercie Żywego Słowa 
pogłębiamy wiedzę o epoce Średniowiecza. Bliższy staje się nam Gall Anonim, Wincenty 
Kadłubek, ich twórczość; 

 13 października, uroczysty apel z okazji obchodów Rocznicy Powstania Ludowego Wojska 
Polskiego;  

 14 października, Dzień Nauczyciela;  

 7 listopada, TPPR organizuje uroczysty apel z okazji 63 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej 
Rewolucji Październikowej. „Montaż słowno - muzyczny poświęcony tej rocznicy wszystkim 
się podoba”;  

 13 listopada, TPPR organizuje spotkanie z Klubem Seniora dla uczczenia 63 rocznicy 
Rewolucji Październikowej. Spotkaniu towarzyszy miła atmosfera „przy herbatce, ciekawych 
wspomnieniach i piosenkach”; 

 29 listopada, Samorząd Szkolny organizuje Wieczorek Andrzejkowy. „Przy dobrych nagraniach 
zabawa też udana”;  

 26 stycznia 1981 roku TPPR organizuje Konkurs Piosenki Radzieckiej. Udział bierze 10 
solistów. Po konkursie grupa młodzieży wystawia montaż słowno - muzyczny poświęcony 
Rocznicy Wyzwolenia Warszawy i naszej miejscowości – Drzewicy;  

 31 stycznia, studniówka. Dekoracja sali przypomina żywy i pachnący las;  

 28 lutego, Samorząd Szkolny wraz z organizacjami szkolnymi organizuje Zabawę 
Karnawałową.  

 8 marca, uroczysta akademia z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet; 

 8 maja, spotkanie z poezją Władysława Broniewskiego w wykonaniu artystów scen 
warszawskich; 

 11 kwietnia, kolejny program estrady stołecznej. Artyści (m.in. Agnieszka Fatyga) prezentują 
program poświęcony epoce myśli i myślenia – Oświeceniu; 

 6 maja, spotkanie z aktorem - Damianem Damięckim; 

 8 maja, capstrzyk pod Pomnikiem Wolności z okazji 36 rocznicy „Zwycięstwa nad faszyzmem”;  

 11-13 maja egzaminy dojrzałości dla 23 abiturientów Liceum Zawodowego; 

 3 czerwca, jeszcze jedno spotkanie z estradą - artyści warszawscy prezentują twórczość 
Czesława Miłosza, zdobywcy nagrody Nobla;  

 8 czerwca, 45 uczniów naszej szkoły wyjeżdża do Kielc na Spartakiadę Szkół Przyzakładowych 
woj. kieleckiego i radomskiego. Puchar za I miejsce zdobywa drużyna piłki nożnej, medale - 
startujący w biegach 100,  200 m oraz w pchnięciu kulą.  
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lata  1981 – 1990 

 

D e k a d a  J a r u z e l s k i e g o  

 

Charakterystyczne  wydarzenia w kraju 

 konfrontacja  „Partii”                              
z „Solidarnością”; 

 stan wojenny; pogłębianie się 
kryzysu gospodarczego; 

 sankcje polityczne i ekonomiczne 
rządów państw zachodnich 
wobec władz PRL; 

 wizyty Jana Pawła II w 
Ojczyźnie; 

 „Okrągły Stół” – początek 
demokracji, upadek komunizmu, 
narodziny III RP; 

 PRON zapewnia poparcie społeczeństwa dla 
„polityki przemian”; 

 podwyżki cen mięsa i wędlin, wprowadzenie 
kartek”;  

 Czesław Miłosz otrzymuje literacką Nagrodę 
Nobla, Lech Wałęsa – pokojową Nagrodę Nobla; 

 „Człowiek z żelaza” Wajdy nagrodzony „złotą 
palmą” w Cannes; 

 podwyżka cen żywności i energii o 200%; 

 pierwszy Festiwal Muzyki Rockowej w Jarocinie; 

 walka o krzyże w szkołach, zabójstwo księdza 
Jerzego Popiełuszki; 

 powstają pierwsze szkoły społeczne; 
 

Rok szkolny 1981 / 82 
 

„W tym roku nastąpią pewne zmiany. Będziemy mieć wolne soboty, ale i wydłużony rok szkolny - do 
końca czerwca. Dla  leserów ulg nie ma - poprawki zniesiono!” 

Naukę rozpoczyna: 92 uczniów LZ  i 126 uczniów ZSZ. W pełnym wymiarze godzin pracę 
podejmują: dyr. szkoły inż. Leonard Gąsiorowski, mgr Zofia Gwieździńska, mgr Wanda 
Dziurzyńska, mgr Franciszka Pacierpnik, mgr Anna Król, Urszula Solewska, mgr Jerzy Szwajda 
mgr Władysław Rokicki. 

Główne wydarzenia: 

 14 października, Dzień Nauczyciela; 

 7 listopada, uroczysty apel z okazji 64 Rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji 
Październikowej; 

 13 grudnia 1981r.,  ogłoszenie „stanu wojennego” w Polsce. Nauka w szkole zostaje zawieszona 
do 4 stycznia 1982 r.;  

 8 marca, zgodnie z tradycją odbywa się uroczysta akademia dla uczczenia wszystkich Kobiet 
naszej szkoły;  

 1 maja, z okazji Święta Pracy w szkole odbywa się uroczysta akademia dla środowiska 
Drzewicy, podczas której uczniowie występują w montażu  słowno-muzycznym „Dla Ciebie 
Polsko”; 

Rok szkolny 1982 / 83 

Naukę rozpoczyna: 109 uczniów ZSZ, 20 uczniów TM (ponownie w trybie dziennym, klasa 
pierwsza Technikum zastępuje dotychczasową klasę pierwszą Liceum Zawodowego), 64 uczniów 
Liceum Zawodowego, 17 uczniów TM dla pracujących (ostatnia klasa). W sumie - 210 osób.  

Pracę w szkole podejmują: dyr. szkoły inż. Leonard Gąsiorowski, mgr Anna Król, mgr Wanda 
Dziurzyńska, mgr Zofia Gwieździńska, mgr Franciszka Pacierpnik, Urszula Solewska, mgr Jerzy 
Szwajda, mgr Władysław Rokicki, mgr Artur Świątek.  

Główne wydarzenia: 

 1 września, udział młodzieży z wychowawcami w uroczystym odsłonięciu Obelisku (w lesie  
„Parchowiec”) ku czci Poległym, którzy walczyli we Wrześniu ’39 r. w obronie okolicznych 
terenów. 
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 13 października, Dzień Nauczyciela, uroczysta akademia. W pięknych strojach ludowych naszego 
regionu po raz pierwszy występuje Zespół Ludowy założony przez  mgr Wandę Dziurzyńską. 

 8 listopada, TPPR organizuje uroczysty apel poświęcony 65 Rocznicy Wielkiej Socjalistycznej 
Rewolucji Październikowej.  

 29 stycznia, Samorząd Szkolny organizuje dla młodzieży Choinkę Noworoczną. 

 8 marca, uroczysty apel z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, urozmaicony programem 
Zespołu Ludowego. Powtórka programu -  dla Kobiet z Drzewicy - w kinie „Śnieżka”.  

 8 kwietnia, artyści estrady warszawskiej prezentują poezję młodego pokolenia lat wojny                     
i okupacji hitlerowskiej.  

 1 maja, Święto Pracy. Młodzież szkolna wraz z wychowawcami bierze udział w uroczystym 
pochodzie. Zespół Ludowy bawi społeczeństwo Drzewicy wiązanką przyśpiewek i tańców 
naszego regionu występując w kinie „Śnieżka” oraz na scenie w rynku drzewickim. 

 20 maja, Zespół Ludowy bierze udział w przeglądzie zespołów tanecznych woj. radomskiego              
w Radomiu, gdzie otrzymuje - wyróżnienie. 

Rok szkolny 1983 / 84 
 

Naukę rozpoczyna: 39 uczniów TM (klasy: I i II), 35 uczniów LZ (klasy: III i IV), 155 uczniów 
ZSZ.  Pracę w pełnym wymiarze godzin podejmują: dyr. szkoły inż. Leonard Gąsiorowski, mgr 
Wanda Dziurzyńska, mgr Zofia Gwieździńska, mgr Anna Król, mgr Franciszka Pacierpnik, Urszula 
Solewska, mgr Jerzy Szwajda, mgr Władysław Rokicki, mgr Artur Świątek, mgr Ireneusz 
Będkowski.  

Główne wydarzenia: 

 7 listopada, Szkolne Koło TPPR przygotowało uroczysty apel z okazji 66 Rocznicy Wielkiej 
Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. Program został powtórzony w kinie „Śnieżka” dla 
miejscowej publiczności. Urozmaicony - występem Zespołu Ludowego; 

 maj-czerwiec, Zespół Ludowy uczestniczy w Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Zespołów 
Stylizowanych w Szydłowcu, gdzie otrzymuje wyróżnienie. W Przysusze daje występ w ramach 
obchodów Dni Kolbergowskich i tu otrzymuje I miejsce. W programie – „Kusaki”; 

 9 maja, udział młodzieży w wiecu zorganizowanym z okazji Dnia Zwycięstwa.  

Rok szkolny 1984 / 85 
 

Naukę rozpoczyna: 124 uczniów ZSZ, 38 uczniów TM (klasy I i II), 15 uczniów Liceum 
Zawodowego (ostatnia - IV klasa LZ), W sumie - 177 osób. 

Pracę w pełnym wymiarze godzin podejmują: dyr. szkoły inż. Leonard Gąsiorowski, mgr Wanda 
Dziurzyńska, mgr Zofia Gwieździńska, mgr Franciszka Pacierpnik, mgr Anna Król, Urszula 
Solewska, mgr Jerzy Szwajda, mgr Władysław Rokicki, mgr Artur Świątek, mgr Ireneusz 
Będkowski. Z nauczycieli dochodzących zatrudnieni są: W. Kwaśkiewicz, mgr inż. L. Solewski, 
mgr M. Zaręba, K. Kowalski.  

Główne wydarzenia: 
 

 1 września, jak co roku w dniu rozpoczęcia Roku Szkolnego młodzież bierze udział w manifestacji 
z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej, składa kwiaty w miejscach Pamięci Narodowej; 

 9 września, Szkolny Zespół Ludowy pod kierownictwem mgr Wandy Dziurzyńskiej rozpoczyna 
swą działalność uczestnictwem w wojewódzkich Dożynkach, które odbyły się na stadionie                
w Drzewicy! Program artystyczny złożony z tańców i przyśpiewek naszego regionu. W tym 
roku najwięcej imprez młodzież przygotuje tańcząc na ludowo: 

 w Radomiu na konferencji z okazji wręczenia sztandaru dla Wojewódzkiego 
Zarządu Kółek i Organizacji Rolniczych; 

 w Drzewicy z okazji 75 rocznicy powstania Banku Spółdzielczego; 
 w Nowym Mieście nad Pilicą z okazji Dnia Wojska Polskiego; 
 w naszej szkole z okazji Dnia Nauczyciela.  
 w Urzędzie Gminy - podczas uroczystości 555 rocznicy nadania Drzewicy praw 

miejskich, 160-lecia „Gerlacha”, 40 rocznicy powstania Polski Ludowej; 
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 7 listopada, młodzież Szkolnego Koła TPPR prezentuje program poświęcony 67 Rocznicy 
Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej; 

 21 grudnia, Samorząd Szkolny przygotowuje z okazji zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia paczki dla pensjonariuszy Domu Opieki Społecznej. Piękna, nowa inicjatywa dała 
dużo zadowolenia obu stronom.  

Rok szkolny 1985 / 86 
 

Naukę rozpoczyna: 110 uczniów ZSZ, 38 uczniów TM (klasy I i II), 31 uczniów TM dla 
Pracujących. W sumie – 179 osób. 

Pracę w pełnym wymiarze godzin podejmują: dyr. szkoły inż. Leonard Gąsiorowski, mgr Wanda 
Dziurzyńska (wych. kl. II ZSZ, TMdP), mgr Zofia Gwieździńska (wych. kl. IV TM), mgr Franciszka 
Pacierpnik (wych. kl. Ib ZSZ), mgr Anna Król (wych. kl. III TM), mgr Władysław Rokicki (wych. kl. 
IIIb ZSZ), mgr Artur Świątek (wych. kl. Ia ZSZ), mgr Ireneusz Będkowski (wych. kl. IIIa ZSZ.  

Z nauczycieli dochodzących zatrudnieni są: W. Kwaśkiewicz, mgr inż. L. Solewski, 
mgr M. Zaręba, mgr inż. J. Michałowski, Danuta Stańczyk.   

Główne wydarzenia: 

 11 września, spotkanie z oficerem wojsk lotniczych w związku z rocznicą powstania LWP; 

 12 października, akademia z okazji Dnia Nauczyciela oraz rocznicy powstania LWP;  

 7 listopada, z okazji 68 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej Szkolne 
Koło TPPR przygotowało uroczystą akademię z częścią artystyczną; 

 16 stycznia, w związku z rocznicą wyzwolenia Drzewicy i rocznicą powstania ORMO we 
wszystkich klasach zorganizowane zostały zajęcia z wychowania obywatelskiego; 

 24 marca, w odpowiedzi na apel Społecznego Komitetu Budowy Sali Widowiskowo - Kinowej 
w Drzewicy nauczyciele i uczniowie przekazali na ten cel 11 tys. zł oraz zobowiązali się 
przepracować społecznie po 20 „roboczogodzin” (każdy uczeń i nauczyciel); 

 4 kwietnia, szkolny finał konkursu Recytacji Poezji Radzieckiej połączony z konkursem 
plakatów pod hasłem: „Przyjaźń – Braterstwo – Współpraca”; 

 kwiecień, „Miesiąc Pamięci Narodowej”, cztery klasy pojechały  na wycieczki do Warszawy 
pod hasłem: „Zwiedzamy miejsca pamięci narodowej” (Pawiak, Powązki, pomniki); 

 1 maja, uroczysta akademia  (Samorząd Szkolny), pochód, występy Szkolnego Zespołu Ludowego; 

 maj, na Mistrzostwach Polski w Kajakarstwie Górskim uczniowie naszej szkoły wywalczyli 
piękne wyniki - srebrne medale: Agata Więckowska (III TM) i Robert Pacierpnik (IV TM); 

 28 czerwca,  uroczyste zakończenie roku szkolnego. Pożegnanie dyr. Leonarda Gąsiorowskiego 
(25 lat pracy w zawodzie, w tym 19 lat na stanowisku dyrektora naszej szkoły), odchodzącego 
na emeryturę.  

Rok szkolny 1986/87 

Mgr Ireneusz Będkowski – Dyrektor ZSZ od 1986 roku 
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W pełnym wymiarze godzin  pracę podejmują: mgr Franciszka Pacierpnik (wych. kl. Ic, IIa i IIb 
ZSZ), mgr Wanda Dziurzyńska (wych. kl. IIIa ZSZ i II TMdP), mgr Zofia Gwieździńska (wych. kl. 
I i V TM), mgr Anna Król (wych. kl. Ia i Ib ZSZ oraz IV TM), mgr Władysław Rokicki (wych. kl. I 
TMdP), mgr Artur Świątek.  

Z nauczycieli dochodzących zatrudnieni zostali: mgr inż. Jacek Michałowski, mgr inż. Ryszard 
Bichta, mgr inż. Stanisława Zaborek, mgr inż. Wojciech Sworski, mgr inż. Marian Zaręba, mgr inż. 
Leszek Solewski, inż. Tomasz Elżanowski, inż. Mirosław Staniszewski, inż. Artur Bygar, mgr inż. 
Dariusz Olszewski, Kazimierz Kowalski, Wanda Kwaśkiewicz, Danuta Stańczyk. Na 1/2 etatu 
pracę podejmuje dawny dyrektor ZSZ – inż. Leonard Gąsiorowski.  

Naukę rozpoczyna: 155 uczniów ZSZ, 59 uczniów TM (klasy I, IV i V), 52 uczniów TM dla 
Pracujących. W sumie - 266 osób. 

Specjalności klas: 

Ia ZSZ – „ślusarz - mechanik”,  Ib – „elektromechanik”, Ic ZSZ – „wielozawodowa”; 
IIa ZSZ – ślusarz - mechanik, IIb ZSZ –  „elektromechanik”; 
IIIa ZSZ – „ślusarz – mechanik”; 
I  TMdP – „budowa maszyn”,  II  TM dP – „budowa maszyn”.  

Główne wydarzenia: 

 1 września, młodzież wraz z wychowawcami udaje się pod obelisk do „Parchowca”, aby złożyć 
wiązanki kwiatów ku czci Poległych w obronie naszych terenów; 

 7 listopada, Szkolne Koło TPPR prezentuje program artystyczny poświęcony 69 rocznicy 
Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. Na uroczystości obecny jest I sekretarz 
Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR; 

 30 listopada, Zabawa Andrzejkowa z udziałem gości - nauczycieli i uczniów z ZSZ w Lipinach. 
Samych uczniów uczestniczy 198. Finansuje - Komitet Rodzicielski. 

 8 stycznia, Szkolny Zespół Ludowy pod kierownictwem mgr Wandy Dziurzyńskiej wystąpił            
z programem folklorystycznym na uroczystej sesji Rady Narodowej w związku z nadaniem 
praw miejskich Drzewicy. 

 luty, szkolne eliminacje Turnieju Wiedzy o Partii. W eliminacjach wojewódzkich nasz 
reprezentant zajmuje V miejsce.  

 8 marca, tradycyjny Dzień Kobiet: uroczysty apel, część artystyczna, kwiaty.  

 1 maja, uczniowie wraz z wychowawcami biorą udział w pochodzie 1-Majowym. 

 5 maja, ucz. Dariusz Witecki, zdobywa III miejsce w finale wojewódzkim konkursu 
marynistycznego „Polska leży nad Bałtykiem” i reprezentuje województwo na szczeblu centralnym. 

Rok szkolny 1987 / 88 
 

Naukę rozpoczyna: 142 uczniów ZSZ, 69 uczniów TM (klasy I, IV i V), 39 uczniów TM dla 
Pracujących. W sumie – 250 osób. 

W pełnym wymiarze godzin  pracę podejmują: dyr. szkoły mgr Ireneusz Będkowski, mgr Franciszka 
Pacierpnik (wych. kl. IIIa, IIIb ZSZ), mgr Wanda Dziurzyńska (wych. kl. Ib ZSZ i II TMdP), mgr Zofia 
Gwieździńska (wych. kl. II TM), mgr Anna Król (wych. kl. IIa i IIb ZSZ oraz V TM), mgr Artur 
Świątek (wych. kl. IIb ZSZ), mgr Władysław Rokicki (wych. kl. Ia ZSZ,  II TMdP).  

Z nauczycieli dochodzących zatrudnieni zostali: mgr inż. Michałowski Jacek, mgr inż. Bichta 
Ryszard, mgr inż. Zaborek Stanisława, mgr inż. Sworski Wojciech, mgr inż. Zaręba Marian, mgr 
inż. Solewski Leszek, inż. Elżanowski Tomasz, inż. Staniszewski Mirosław, inż. Bygar Artur, mgr 
inż. Olszewski Dariusz, Kowalski Kazimierz, Kwaśkiewicz Wanda, Stańczyk Danuta.  

Główne wydarzenie: 

 6 lutego 1988, uroczystości związane z obchodami XX-lecia powstania Technikum 
Mechanicznego oraz spotkanie pierwszych jego absolwentów.  

Rok szkolny 1988 / 89 

Naukę rozpoczyna: 165 uczniów ZSZ, 78 uczniów TM (klasy I, IV i V), 17 uczniów TM dla 
Pracujących. W sumie – 256 osób. 
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W pełnym wymiarze godzin  pracę podejmują: dyr. szkoły mgr Ireneusz Będkowski, mgr Wanda 
Dziurzyńska (wych. kl. I TM i III TMdP), mgr Zofia Gwieździńska (wych. kl. III TM), mgr Anna 
Król (wych. kl. IIIa ZSZ),  mgr Franciszka Pacierpnik (wych. kl. II TM,  Ia ), mgr Urszula 
Solewska, mgr Władysław Rokicki (wych. kl. IIa ZSZ,  III TMdP), mgr Artur Świątek. 

Z nauczycieli dochodzących zatrudnieni zostali: inż. Leonard Gąsiorowski, mgr inż. Jacek 
Michałowski, mgr inż. Ryszard Bichta, mgr inż. Stanisława Zaborek, mgr inż. Wojciech Sworski, 
mgr inż. Marian Zaręba, mgr inż. Leszek Solewski, inż. Elżanowski Tomasz, inż. Mirosław 
Staniszewski, inż. Artur Bygar, mgr inż. Dariusz Olszewski, Kazimierz Kowalski, mgr Wanda 
Kwaśkiewicz, Danuta Stańczyk.  

Główne wydarzenia: 

 6 listopada,  Szkolne Koło TPPR organizuje uroczystą akademię poświęcony 71 rocznicy 
wybuchu Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. [Po raz ostatni]; 

 11 listopada 1988r., tego dnia obchodziliśmy [po raz pierwszy od 50 lat] Rocznicę Odzyskania 
Niepodległości Polski.  Klasa II TM pod kierunkiem mgr F. Pacierpnik przygotowała montaż 
słowno-muzyczny; 

Rok szkolny 1989 / 90 

Naukę rozpoczyna: 121 uczniów ZSZ, 73 uczniów TM .  W sumie – 194 osoby. 

W pełnym wymiarze godzin  pracę podejmują: dyr. szkoły mgr Ireneusz Będkowski, mgr Wanda 
Dziurzyńska (wych. kl. I TM i III TMdP), mgr Zofia Gwieździńska (wych. kl. III TM), mgr Anna Król 
(wych. kl. IIIa ZSZ),  mgr Franciszka Pacierpnik (wych. kl. III TM, IIa ), mgr Urszula Solewska, mgr 
Władysław Rokicki (wych. kl. IIa ZSZ,  III TMdP), mgr Artur Świątek (wych. kl. Ia). 

Z nauczycieli dochodzących zatrudnieni zostali: inż. Gąsiorowski Leonard, mgr inż. Bichta Teresa, 
mgr inż. Zaręba Marian, mgr inż. Solewski Leszek, inż. Staniszewski Mirosław, mgr Kwaśkiewicz 
Wanda, mgr Stańczyk Danuta.  

Od tego momentu kolejne lata nauki  urozmaicą imprezy szkolne o innym niż w poprzednich 
dekadach charakterze. Jesienią - zamiast kolejnych rocznic Rewolucji Październikowej młodzież 
przygotowuje akademie z okazji Święta Niepodległości Polski (zwanego z początku ostrożnie – 
„Rocznicą Odzyskania Niepodległości”).  Zimą – nie obchodzi się Wyzwolenia (?)Warszawy, 
natomiast cała społeczność szkoły integruje się przy Jasełkach Bożonarodzeniowych, Opłatku i 
śpiewie kolęd. Wiosną – nie ma już hucznych pochodów 1-Majowych, ani nawet akademii 
szkolnych poświęconych Świętu Klasy Robotniczej, są natomiast – skazane przez poprzednie 50 
lat na zapomnienie obchody rocznic uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  Rozwiązaniu ulega TPPR, 
powstaje zaś Klub Ekologiczny. Dla młodzieży przejście to jest zapewne naturalne, natomiast             
u dorosłych – budzić musi niejedną refleksję. 

Niezmiennie częścią obyczajowości szkolnej pozostają uroczyste inauguracje roku szkolnego, 
obchody Dnia Nauczyciela (lub – Dnia Edukacji Narodowej), jesienne porządki wokół szkoły, 
otrzęsiny klas pierwszych, zabawy andrzejkowe, prezenty mikołajkowe, choinka, studniówka, 
dzień wagarowicza (tzn. Powitanie Wiosny), dzień dziecka (a – jeśli czuje ono  już dorosłe – to 
Dzień Sportu Szkolnego), no i – przede wszystkim – Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego. 

Rok szkolny 1990 / 91 

 Rok 1990 wnosi do szkoły wiele zmian,  m.in. : 

•  do szkół wraca religia (jako przedmiot nadobowiązkowy), 
•  zmieniają się programy nauczania niektórych przedmiotów, 
•  młodzieży oddaje się przywilej większej samorządności. Czy z niego skorzysta? 

W pełnym wymiarze godzin  pracę podejmują: dyr. szkoły mgr Ireneusz Będkowski, mgr Wanda 
Dziurzyńska, mgr Anna Król,  mgr Zofia Gwieździńska, mgr Bożena Mastalerz, mgr Franciszka 
Pacierpnik, mgr Urszula Solewska, mgr Władysław Rokicki, mgr Artur Świątek. 

Z nauczycieli dochodzących zatrudnieni zostali: inż. Gąsiorowski Leonard, mgr inż. Bichta Teresa, 
mgr inż. Zaręba Marian, mgr inż. Solewski Leszek, inż. Staniszewski Mirosław, mgr Kwaśkiewicz 
Wanda, mgr Stańczyk Danuta.  

Koniec części drugiej Historii Szkoły 

 
Opracował: mgr Andrzej Kwiecień  
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SŁOWO O ŚP. STEFANII NOWAK 

 
„Ci, których kochamy i szanujemy są niezastąpieni” 

 

 

W dniu 2 maja br. zmarła nasza koleżanka Stefania Nowak. 

Pożegnaliśmy osobę, która w pełni zasłużyła na nasz szacunek           
i uznanie. Odeszła od nas przeżywszy 82 lata. Śp. Stefania Nowak 
urodziła się 7 listopada 1920 roku w Łodzi. W wieku 17 lat 
rozpoczęła pracę zawodową w fabryce „Gerlach” przy obsłudze 
szlifierek w Dziale Żyletkarni. Całe swoje dorosła życie 
poświęciła dla dobra rodziny, dla dobra współpracowników, dla 
społeczeństwa. Pracując na Wydziale Żyletkarni i Noży Żniwnych 
była długoletnim członkiem Oddziałowej Rady Zakładowej               
i działaczem Związku Zawodowego Metalowców. 

Kiedy nadeszła chwila rozstania się z Jej osobą, uprzytomniliśmy 
sobie ze smutkiem, że nigdy już nie spotkamy Jej na alejkach 
cmentarnych, nie ujrzymy Jej przy grobach, o które nikt nie dbał, 
o których nikt nie pamiętał. Stefania Nowak przyjeżdżała na 
cmentarz od wiosny do jesieni codziennie z dobrej woli, własnej 

chęci. Pracowała tu, sprzątała, kierując się myślą, „że nikt nie powinien być zapomniany              
i nic nie powinno pójść w zapomnienie”. Szanowała to miejsce, szanowała to drugie miasto, 
miasto ludzi zmarłych. Kiedy powstało Koło Przyjaciół Drzewicy i Stefania Nowak została 
jego członkiem, stała się inspiratorką sprzątania starych, zapomnianych mogił                               
i zabytkowych grobów, zabiegając o ich konserwację.  

Przyjaciele i znajomi zmarłej! Kiedy będziecie na cmentarzu odwiedzać groby swoich bliskich, 
kiedy będziecie przechadzać się cmentarnymi alejkami, ujrzycie ślad po śp. Stefanii Nowak. Ten 
ślad to odrestaurowane pomniki, to posprzątane stare groby, na których w Dzień Zmarłych palą 
się znicze i leżą skromne wiązanki kwiatów. To Ona nas tego nauczyła i zakorzeniła w nas to 
byśmy „czcili to miejsce tak, jakbyśmy chcieli, by nas szanowano po śmierci”. 

Z chwilą śmierci Koleżanki Stefanii pusto się zrobiła  w Kole Przyjaciół Drzewicy ale            
w naszych sercach zawsze znajdziemy miejsce na pamięć o Niej. 

Śp. Stefania Nowak za działalność społeczną i pracę zawodową odznaczona była: Srebrnym 
Krzyżem Zasługi i Srebrną Odznaką „Zasłużony działacz ZZM”. 

Zmarła przekraczając bramę, która zaprowadziła Ją do Boga, zabrała ze sobą miłość   i tęsknotę  
najbliższych oraz szacunek i pamięć koleżanek i kolegów z Koła Przyjaciół Drzewicy. 

 

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

BOGUMIŁY CZERSKIEJ 

córki Marii i Augusta Kobylańskich 

R O D Z I N I E  

składamy wyrazy najserdeczniejszego współczucia 
 

Redakcja kwartalnika 

Członkowie Koła Przyjaciół Drzewicy 
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