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Nauczyciele z misją i pionierzy 
gorzowskiego szkolnictwa 



- Mama uwielbiała Kraszewskiego, pisała też pamiętnik. Ojciec 

często o niej mówił  żartobliwie „Moja Konopnicka”  

– wspominają córki 



 

Genowefa, z domu Wolska, urodziła się  

29 lipca 1910 roku w Drohobyczu  



 

Rodzice Genowefy Rzeźniczek 

Ewa i Ludwig Wolscy, rodzice Genowefy 
Rzeźniczek 



 
 Ukończyła Szkołę Powszechną. 

 Ukończyła Szkołę Handlową „Merkur”.  

 W 1925 roku w tajemnicy przed najbliższymi zdała do Polskiego 

Prywatnego Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego  

w Drohobyczu.  

 W 1930 roku zdała maturę w Polskim Prywatnym Seminarium 

Nauczycielskim Żeńskim w Drohobyczu.  

 

Lata szkoły: 



 
 W 1932  roku pracowała jako nauczycielka kontraktowa w publicznej 

szkole powszechnej w Psarach, potem w Pomoniętach.  

 Od 1 marca 1933 roku była nauczycielką w szkole powszechnej  

w Rohatynie. 

  Od 1 września 1933 roku była nauczycielką w szkole powszechnej  

we Fradze.  

 Od 1 sierpnia 1936 roku była nauczycielką trzyklasowej szkoły 

powszechnej w Sarnkach Górnych, powiat Rohatyn. 

 Do 1 lipca 1941 roku pracowała w radzieckiej szkole.  

Praca zawodowa: 



 

 Od 1 października 1945 roku pracowała jako nauczycielka  

w szkole powszechnej w Baranowicach, gmina Lipki Wielkie, 

powiat Gorzów.  

 Od 1946 roku pracowała w szkole powszechnej w Polichnie 

Nowym, powiat Gorzów.  

 Od 1 sierpnia 1947 roku do 1970 roku pracowała jako 

nauczycielka w publicznej szkole powszechnej w Wieprzycach. 

Genowefa Rzeźniczek w październiku 1945 roku.  

z trójką dzieci przyjechała do Gorzowa Wlkp.  



- Babcia była bardzo opiekuńcza i smacznie gotowała – 

opowiada Anna Jodko, wnuczka. - Chodziłam do niej 

przed szkołą, po szkole. Rysowałam,  wyklejałam  

i bawiłam się z Misiem….  



 

Tata  interesował się historią 

i wszystkim tym,  co dzieje 

się w świecie.  Był 

wymagającym nauczycielem  

i wymagającym ojcem  

– wspominają córki 



 

Marian Rzeźniczek urodził się 27 października 1906 r.  

w Tarnopolu na Ukrainie w rodzinie rzemieślniczej. 



 

Lata szkoły: 

 W 1929 roku ukończył  Państwowe Seminarium Nauczycielskie 

Męskie im. Henryka Sienkiewicza w Tarnopolu.  

 Następnie Szkołę Podchorążych  Piechoty w Jarosławiu. 



 

Praca zawodowa: 

 Do 1941 roku pracował jako nauczyciel w szkołach powiatu 

rohatyńskiego.  

 W czasie okupacji pracował jako księgowy w Ubezpieczalni 

Społecznej w Drohobyczu. 

 W 1944 roku został wywieziony do Związku Radzieckiego  

i aż do zakończenia wojny pracował w kopalni karnej  

za kołem podbiegunowym. 

 



Marian Rzeźniczek, Czercze,1936 

Marian Rzeźniczek, lata 30. 



Marian Rzeźniczek na kursie wakacyjnym  
w Tarnopolu, lata 30. 

Marian Rzeźniczek na wycieczce , 1936 r. 



 

14 sierpnia w 1934 roku w Parafii św. Elżbiety  

we Lwowowie Genowefa i Marian zawarli związek małżeński 

Genowefa i Marian Rzeźniczkowie, lata 30. 



 

 zorganizował szkołę w Ludzisławicach, powiat 

Gorzów. 

 Od 1 września 1947 roku pełnił obowiązki 

kierownika Publicznej Szkoły Powszechnej  

w Wieprzycach. 

 

 

 

W 1946 roku przyjechał do żony i dzieci  
do Gorzowa Wlkp. 

 



Kwestionariusz osobowy Mariana Rzeźniczka,  

1947 r., (strony: 1, 2, 3) 





 

Rzeźniczkowie po wojnie osiedlili się w Wieprzycach  

w lipcu 1947 roku i to był przełom w dziejach szkoły 

Część klas umieszczono w stojącym w podwórzu budynku po 

drukarni nutowej.  Stojący opodal drewniany barak przeznaczono 

na świetlicę, która to z czasem stała się centrum życia kulturalno-

rozrywkowego Wieprzyc. (…). Brakowało dosłownie wszystkiego 

ławek, zeszytów, przyborów do pisania, podręczników i pomocy 

naukowych (…).  



Zeszyty związywano z zadrukowanych po jednej stronie kartek 

znalezionych w magazynach drukarni. Dzięki ofiarnej pomocy 

rodziców i wytrwałym staraniom pierwszych nauczycieli udało się 

zapewnić  dość znośne warunki do nauki. Nieoceniona była też 

pomoc ks. Antoniego Kąska, pracownika tejże szkoły i zarazem 

pierwszego powojennego proboszcza tamtejszej parafii – napisała 

w swoim artykule Anna Jodko. 



Klasa ze Szkoły Podstawowej na 
Wieprzycach (w środku Genowefa  
i Marian Rzeźniczkowie), ok. lat 50. 

Szkoła Podstawowa na 
Wieprzycach, klasa V  
z nauczycielami, koniec lat 40. 



Szkoła podstawowa na Wieprzycach (stary budynek) 



 

- Rodzice żyli szkołą. I nas jako dzieci też szkołą zarazili. W niedzielę 

braliśmy klucze, schodziliśmy do pustych klas i godzinami bawiliśmy 

się w lekcje – opowiadają córki Mariana i Genowefy Rzeźniczków, 

pionierów Gorzowa i zasłużonych pedagogów. 



 

Rodzina 

Rzeźniczkowie z córką Ireną, Sarnki Górne, 1937 r. 

Rzeźniczkowie z córką Ireną, lata 30. 



 

Rzeźniczkowie z córkami Basią i Krysią przed 
szkołą na Wieprzycach, Gorzów Wlkp., lata 50. 

 

Rzeźniczkowie z dziećmi, koniec lat 40. 



Rzeźniczkowie z dziećmi, Wieprzyce, lata 50. 

Córki państwa Rzeźniczków: Basia, Ewa, Krysia 
przed szkołą na Wieprzycach, lata 50. 



Marian Rzeźniczek z córkami przed budynkiem 

Szkoły Podstawowej nr 12, Gorzów Wlkp., ok. lat 60. 



Genowefa i Marian Rzeźniczkowie, 
Wieprzyce, lata 60. 



Pod koniec lat 50. zbiorcza szkoła w Wieprzycach stała się zbyt ciasna dla 

uczniów i nauczycieli.  27 listopada 1957 roku został powołany Społeczny 

Komitet Budowy Szkoły w Wieprzycach.  Grupa zapaleńców, na czele  

z Romanem Bukartykiem, przewodniczącym  Gromadzkiej Rady 

Narodowej, Bogdanem Drozdą  i wieloletnim kierownikiem szkoły 

Marianem Rzeźniczkiem rozpoczęła w czynie społecznym budowę nowej 

szkoły, jeszcze przed rzuceniem znanego hasła : tysiąc szkół na tysiąclecie   

- opisuje Anna Jodko, wnuczka państwa Rzeźniczków. 



Zgromadzone środki i materiały pozwoliły rozpocząć prace budowlane. 

Komitet usilnie wspierany przez rodziców, Gromadzką Radę Narodową, 

władze powiatowe i  wojewódzkie, doprowadził do wybudowania szkoły 

przy ulicy Dobrej 16. Ośmioklasowa szkoła w nowym budynku rozpoczęła 

swoją działalność we wrześniu 1960 roku.  

  

 

Z dniem 1 stycznia stała się Szkołą Podstawową nr 12 w Gorzowie Wlkp. 



Nowy budynek Szkoły Podstawowej nr 12, Gorzów Wlkp. 



 

Podziękowania dla Mariana Rzeźniczka za pracę społeczną  

na rzecz szkoły i działalność w upowszechnianiu oświaty i kultury 



Genowefa i Marian Rzeźniczkowie  

za swą ofiarną pracę zostali odznaczeni 

Krzyżem Kawalerskim Orderu 

Odrodzenia Polski 



 

Marian Rzeźniczek zmarł  
31 sierpnia 1979 roku w wieku 73 lat 

Genowefa Rzeźniczek zmarła  
28 listopada 1994 roku w wieku 84 lat 



Źródła: 

1. Biogramy Genowefy i Mariana Rzeźniczków opracowany na podstawie artykułów  
Anny Jodko 

2. Fotopolska.eu [online], [dostęp: 20 października 2017]. Dostępny w Internecie: 
<http://lwowskie.fotopolska.eu/foto/711/711182.jpg?m=1433163258> 

3. Jodko A., W czynie społecznym, „Głos Gorzowa” 2006, IV 
4. Wikimedia.org [online], [dostęp: 20 października 2017]. Dostępny w Internecie: 

<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tarnopol-Polish_period.jpg> 
5. Wikimedia.org [online], [dostęp: 20 października 2017]. Dostępny w Internecie: 

<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pr-avers.jpg> 
 

 
 

http://lwowskie.fotopolska.eu/foto/711/711182.jpg?m=1433163258
http://lwowskie.fotopolska.eu/foto/711/711182.jpg?m=1433163258
http://lwowskie.fotopolska.eu/foto/711/711182.jpg?m=1433163258
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tarnopol-Polish_period.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tarnopol-Polish_period.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tarnopol-Polish_period.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tarnopol-Polish_period.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tarnopol-Polish_period.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pr-avers.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pr-avers.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pr-avers.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pr-avers.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pr-avers.jpg

