
„Miałam to szczęście, że wykonywałam zawód, który był moją pasją  

i sprawiał mi przyjemność.” 
 

Z panią Anną Miśków, emerytowaną nauczycielką i dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach w latach 
1990-1999, rozmawia Jakub Kazanców 

 

J.K. - W jakich latach była Pani Dyrektorem naszej szkoły? 

A.M. - Dyrektorem naszej szkoły byłam w latach 1990-1999.  

J.K  - Czy pracowała Pani tylko w naszej szkole? 

A.M. - Pracę zawodową rozpoczęłam w 1964 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Gorzycach, następnie  

 w 1965 roku w związku ze zmianą miejsca zamieszkania przeniosłam się do Szkoły Podstawowej 

 w Dzierżnie, w której pracowałam w latach 1965-1973. W koku szkolnym 1973/1974 podjęłam pracę 

 w „Piątce”. 

J.K  - Dlaczego wybrała Pani zawód nauczyciela? 

A.M. - W czasach mojego dzieciństwa szkoła była ważnym ośrodkiem kultury, zwłaszcza na wsi. 

 Nauczyciele wyróżnili się w środowisku wiedzą, zachowaniem, elegancją. Ludzie darzyli ich 

 szacunkiem. Podziwiałam ich i może dlatego wybrałam ten zawód 

J.K  -Kim chciała Pani być będąc dzieckiem? 

A.M. -Będąc jeszcze dzieckiem marzyłam o tym, aby zostać właśnie nauczycielką. Podczas zabaw  

 z koleżankami w „szkołę” najczęściej to ja odgrywałam rolę nauczyciela. Myślę, że duży wpływ na tę 

 decyzję mieli również nauczyciele w mojej podstawówce. Moja wychowawczyni oraz kierownik 

 szkoły zasugerowali moim rodzicom, abym wybrała zawód nauczyciela. W 1964 roku zrealizowałam 

 swoje marzenie-otrzymałam dyplom ukończenia Studium Nauczycielskiego w Gliwicach. Zostałam 

 NAUCZYCIELKĄ! 

J.K  -Czy lubiła Pani pracę w szkole? 

A.M. -Tak, bardzo lubiłam pracę w szkole. Miałam to szczęście, że wykonywałam zawód, który był moją 

 pasją i sprawiał mi przyjemność.  

J.K  -Dlaczego została pani Dyrektorem, i jak się Pani pracowało na tym stanowisku? 

A.M. -Na pełnienie funkcji dyrektora namówiła mnie ówczesna dyrektorka, Pani mgr Janina Machnicka 

 oraz koleżanki i koledzy z pracy. Na dyrektora zostałam wybrana w tajnym głosowaniu podczas 

 konferencji Rady Pedagogicznej. Nadmieniam, że 100% nauczycieli oddało glos na mnie. Po czterech 

 latach przystąpiłam do konkursu na dyrektora i wygrałam. Pozostałam na tym stanowisku na 

 następną kadencję.  

 Praca na stanowisku dyrektora bardzo mnie absorbowała. Przecież dyrektor odpowiada za 

 organizację pracy placówki i sprawne kierowanie nią, za reprezentowanie jej na zewnątrz   

 w kontaktach z organem prowadzącym i nadzorującym, za tworzeniem życzliwej atmosfery. Pełni nie 

 tylko obowiązki dydaktyczne, ale realizuje program wychowawczy i opiekuńczy. Poświęcałam szkole 

 dużo czasu. Starałam się znajdować go zawsze i dla wszystkich. 



J.K  - Czy miała Pani ulubioną klasę? 

A.M. - Tak, miałam. Byłam wychowawczynią tej klasy aż przez osiem lat- od pierwszej do ósmej klasy,  

 w latach 1981-1989. W klasie było dużo uzdolnionych uczniów. Brali oni aktywny udział w życiu 

 szkoły,  występowali na akademiach i imprezach, pomagali w prowadzeniu drużyn zuchowych.  

 W czasie przerw prowadzili zabawy i pląsy harcerskie dla uczniów z młodszych klas. Wielu 

 absolwentów tej  klasy ukończyło studia wyższe i pracują jako nauczyciele, informatycy, technicy, są 

 pracowniami samorządów i służby zdrowia. 

J.K - Najlepsze pani wspomnienie związane ze szkołą to…? 

A.M. -Wspomnień związanych ze szkołą mam bardzo dużo. Pierwsze spotkanie z „Piątką” było już w 1964 

 roku. To tutaj odbywałam praktykę pedagogiczną jako studentka Studium Nauczycielskiego. W szkole 

 szczególnie spodobała mi się rodzinna atmosfera. Wówczas nie wiedziałam, że zwiążę się z tą szkołą 

 na wiele lat i będę pracować tu jako nauczycielka , a następnie zostanę dyrektorem.  

 Najlepsze wspomnienia dotyczą ważnych uroczystości szkolnych  z udziałem władz oświatowych oraz 

 samorządowych. Oto niektóre z nich: 

 - uroczystość z okazji 30-lecia działalności szkoły, 

 - uroczystość dla nauczycieli ze wszystkich szkól gliwickiej Delegatury Kuratorium Oświaty z  okazji 

 Dnia Edukacji Narodowej, która miała miejsce 13.10.1995 roku, 

 - ekologiczne przedstawienie „Ratuj Ziemię –Ziemia ginie” w pyskowickim MOK-u . 

 Wzruszająca była specjalna uroczystość pożegnania mnie i koleżanki Ewy Ślusarczyk w związku  

 z odejściem na emeryturę. Uroczystość tą prowadziłam zastępca dyrektora Pani Krystyna Siepiela. 

 Bardzo gorąco i serdecznie powitał przybyłych gości , wśród których byli : 

 - Kierownik Delegatury Nadzoru Pedagogicznego Śląskiego Kuratorium Oświaty Pani Zdzisława 

 Waniek, 

 - Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych mgr inż. Grażyna Wiszniewska- Mistur, 

 - dyrektorzy pyskowickich szkól  oraz ich zastępcy , 

 - przewodnicząca i członkowie Rady Rodziców- panie Jolanta Szewczyk, Dorota Grosz oraz pan 

 Ireneusz Cieślik; 

 - grono pedagogiczne, 

 - pracownicy administracji i obsługi, służby zdrowia, 

 - delegacje uczniów ze wszystkich klas. 

 Prowadząca w swoim wystąpieniu wspominała lata spędzone razem w tej właśnie szkole. Wielkie  

 i małe sprawy przeżywane wspólnie doprowadziły do wytworzenia się szczególnych więzi  łączących 

 bliskich sobie ludzi. Dziękowała za wspólnie spędzone lata pracy i wysiłku  za wspaniałą atmosferę, 

 dobro, uśmiech i życzliwość. Życzyła dużo zdrowia i miłych wspomnień. Wystąpienie to przeplatało 

 się z występem uczniów, którzy wyrażali swą wdzięczność i podziękowania słowami znanych 

 poetów. Fragmenty poezji umilały nam chwile rozstania. Były tez kwiaty i podziękowania od gości za  

 trud włożony w wychowanie i nauczanie. Piękne podziękowała nam również młodzież, życząc 



 wspaniałych dni w życiu osobistym i wręczając duże pluszowe, czerwone serca. Pozwolę sobie 

 przytoczyć życzenia młodzieży: 

  Drogiej Pani Dyrektor Szkoły Annie Miśków z życzeniami wspaniałych dni w życiu osobistym , 

 by czas ocalił od zapomnienia wspólne spędzone chwile i „przedeptane ścieżki”, wspólne radości ,  

 a czasem i smutki. Z prośbą o zachowanie nas w sercu i pamięci. 

      Pyskowice, dn. 26.06.1999r. 

Oj...zakręciła się łezka w oku niejednemu uczestnikowi spotkania.  

 Warto zaznaczyć, że bardzo miłe wspomnienia związane są również z moją pracą w Związku 

Harcerstwa Polskiego. Harcerstwo to moja druga pasja. Byłam harcerką w szkole podstawowej liceum,  

a następnie drużynową w Szkole Podstawowej w Dzierżnie. W naszej szkole prowadziłam drużynę harcerską  

i byłam komendantem szczepu. Poznawaliśmy zwyczaje i obrzędy harcerskie, wyjeżdżaliśmy na rajdy, biwaki, 

obozy. Na pracę w organizacji poświęcałam dużo wolnego czasu. Radość i szczęście na twarzach zuchów  

i harcerzy były najlepszą nagrodą za pracę. 

J.K - Wspaniałe wspomnienia...A czy pamięta Pani największe sukcesy swoich uczniów? 

A.M. - Minęło 20 lat odkąd odeszłam z pracy i wiele wydarzeń zatarło się w mojej pamięci. Pamiętam tylko 

  niektóre osiągnięcia moich uczniów. Oto one: 

 - finaliści etapu wojewódzkiego olimpiad z języków niemieckiego, rosyjskiego i polskiego, 

 -finalistka wojewódzkiego konkursu „Nudna Matematyka”, 

 - nagroda w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”, 

 - I miejsce w wojewódzkim etapie Międzynarodowego Konkursu  Matematycznego  „Pikomat”, 

 - wyróżnienie I-go stopnia dla zespołu wokalno- instrumentalnego na V Festiwalu Młodzieży Szkolnej 

  w Gliwicach, 

 - I miejsce dla zespołu teatralnego w Przeglądzie Jasełek w Dąbrowie Górniczej, 

 - Puchar Burmistrza Miasta za zwycięstwo w Turnieju Wiedzy o Pyskowicach, 

 - Puchar Burmistrza Miasta za szerzenie wiedzy ekologicznej. Było to   przedstawienie „ Ratuj Ziemię 

  – Ziemia ginie”, które nasi uczniowie wystawili w MOK-u w Pyskowicach, z okazji Międzynarodowego 

  Dnia  Ziemi. 

 Za sukces uważam również redagowanie gazetki „Szkolna Plotka”.  Były również liczne dyplomy oraz 

  puchary za zwycięstwa w zawodach sportowych. 

J.K  - Z czego była pani najbardziej zadowolona pracując w szkole? 

A.M. - Najbardziej byłam zadowolona kiedy społeczność szkolna, czyli  nauczyciele, pracownicy 

 administracji i obsługi, uczniowie sumiennie wykonywali swoje obowiązki, kiedy w szkole panowała   

 życzliwa i koleżeńska  atmosfera i mogłam liczyć na wsparcie koleżanek i kolegów w trudnych 

 chwilach. Cieszyło mnie, kiedy uczniowie mieli możliwość rozwijania swych uzdolnień, zainteresowań  

 i odnosili sukcesy zdobywając nagrody w różnych konkursach i zawodach. Również, kiedy udało się 

 pozyskać pozabudżetowe środki, np. za wynajem sali gimnastycznej, basenu i wzbogacać bazę 

 pomocy dydaktycznych szkoły. Dużą radość przynosiła również współpraca z rodzicami, która 

 układała się na płaszczyźnie wzajemnego zrozumienia i  częstych kontaktach. 



J.K -A teraz kilka pytań przygotowanych przez uczniów naszej szkoły. Oto pierwsze z nich: jaki kolor 

 lubi Pani najbardziej? 

A.M. - Najbardziej lubię kolor zielony. Jest to kolor nadziei, kojarzy się z przyrodą, naturą. 

J.K  - Czy ma Pani lub miała jakieś zwierzątko w domu? 

A.M. -Tak, miałam pieska, był to czarny kundelek, wabił się Nika, ale niestety odszedł już dawno temu. 

J.K  - Co lubi Pani najbardziej jeść? 

A.M. -Bardzo lubię jeść pierogi oraz krokiety. Do  tego oczywiście barszcz. Lubię również chrupiące placki   

                ziemniaczane z cukrem. 

J.K - Dlaczego odeszła Pani z pracy w szkole? 

A.M. - Z pracy odeszłam w 1999 roku. W szkole przepracowałam 35 lat i mogłam odejść na emeryturę. 

J.K  - Czy Tęskni Pani za swoją pracą ? 

A.M. - Na początku bardzo tęskniłam...ale w międzyczasie moje wnuki zaczęły chodzić do szkoły  

 i zamieniłam dom w szkołę ( z uśmiechem). 

J.K  - Czyli prowadziła Pani edukację domową? 

A. M. - Tak, miałam własnych uczniów w domu, uczucia nauczycielskie przelałam na wnuki. 

J.K  - I ostatnie pytanie - czego życzy Pani uczniom i pracownikom naszej szkoły z okazji Jubileuszu? 

A.M.    Z okazji Jubileuszu naszej szkoły życzę wszystkim uczniom oraz pracownikom przede wszystkim dużo 

 zdrowia oraz sukcesów w życiu zawodowym oraz osobistym. 

J.K.  - Bardzo dziękuję za interesujący wywiad, za to, że podzieliła się Pani z nami tak wzruszającymi 

 wspomnieniami. 

A.M. - Ja również bardzo dziękuję. 

 

        Jakub Kazanców, klasa 8a 

 







 


