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Żywa historia Gorlic — wywiad z panią Wandą
Zachariasz
Wywiad z panią Wandą Zachariasz dotyczący jej pracy nauczycielskiej w szkołach podstawowych w Banicy,
Kwiatonowicach i Siarach.

Wanda Zachariasz (z domu Konieczna)

Urodzona 30 maja 1934 roku w Siarach. Uczęszczała do przedszkola założonego w Siarach przez Władysława
Długosza. Do V klasy uczyła się w Siarach, natomiast od klasy VI uczyła się w szkole podstawowej w Gorlicach, którą
ukończyła w 1948 roku. Naukę kontynuowała w Szkole Pedagogicznej w Gorlicach (obecny Zespół Szkół Zawodowych
im. Kazimierza Pułaskiego przy ul. Niepodległości). Po ukończeniu szkoły została skierowana przez inspektora
szkolnego Słowika do pracy w szkole w Banicy koło Izb. Na skutek usilnych starań rodziców przeniesiono ją do
Kwiatonowic, gdzie przepracowała dwa lata. Potem przeszła do pracy w Sękowej, jako wychowawca świetlicy, a
później do szkoły w Siarach jako nauczycielka. W szkole podstawowej w Siarach pracowała do emerytury, na którą
przeszła w 1989 roku w trzydziestym dziewiątym roku pracy. Pracując w Siarach ukończyła studia nauczycielskie w
Jaśle i Rzeszowie. Przez ponad dwadzieścia lat, aż do końca kariery zawodowej pełniła funkcję dyrektora szkoły.
Obecnie na emeryturze.

Wywiad z panią Wandą Zachariasz przeprowadzony 2 sierpnia 2021 roku przez Urszulę Karasińską w
Sękowej.

Spis treści:
00:00:00 — „Najwięcej swojego życia nauczycielskiego spędziłam w Siarach, w Szkole Podstawowej”
00:00:25 — „Kierowniczką szkoły była Maria Gabryel (siostra Stanisława)” — wspomnienie o nauczycielskiej rodzinie
Gabryelów
00:02:30 — „Przyszłam do pracy w Siarach w 1954 roku” — utworzenie specjalnej autobusowej linii szkolnej
dowożącej uczniów po likwidacji szkoły w Owczarach
00:04:00 — opis szkoły podstawowej w Siarach w roku 1954 (dwie izby lekcyjne, mieszkanie dyrektora i
wynajmowane 3 izby lekcyjne w Domu Ludowym)
00:04:45 — przebieg pracy zawodowej Wandy Zachariasz (Banica koło Izb — opis dojazdu półkoszką z Florynki,
zerwane mosty, Kwiatonowice — nauka we dworze, Siary — pomoc inspektora Kuczka w uzyskaniu etatu)
00:17:55 — rodzina Koniecznych mieszkająca na tzw. Szlabancie (ojciec — krawiec męski, szyjący m.in. dla popów)
00:21:25 — „W Siarach uczyłam bardzo długo i było mi bardzo dobrze” — nazwiska nauczycieli
00:22:10 — „Kochałam swoją pracę, przeuczyłam 39 lat” — uczniowie Wandy Zachariasz
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