


„Są miejsca, czasy  

i ludzie,  

których się nie 

zapomina”  



Krótka historia szkoły 
  Pierwsza Szkoła w Sędowicach została otwarta w 1872 

roku. 

  Budynek szkolny był drewniany i  zbudowany  został  
na gromadzkich  nieużytkach. 

    W latach 1903-1904 zbudowano nowy budynek szkolny 
z kamienia  pińczowskiego. 

    Od 1904 do 1964 roku szkoła znajdowała się w byłym 

     Budynku Klubu Rolnika. Wobec rosnącej liczby 
uczniów na 

     Przełomie lat 50-tych i 60-tych zaszła konieczność 
wynajmu sal lekcyjnych w prywatnych domach. Lekcje 
odbywały się w 4 miejscach jednocześnie (w szkole 2 
sale, u p. J. Mitręgi 

       i p. A. Urbana ) . 



   W pierwszej połowie lat sześćdziesiątych –  
z inicjatywy kierowniczki szkoły  

    Wandy Kulińskiej i członka Komitetu 
Rodziców Wojciecha Stawiarza – rozpoczęto 
wznoszenie nowej szkoły. Budynek wykonało 
przedsiębiorstwo budowlane z Pińczowa. Jego 
przedstawicielem wykonawczym był mgr inż. 
Lucjan Białkiewicz a kierownikiem budowy 
Marian Czarnecki. W budowę szkoły 
zaangażowani byli także nauczyciele oraz 
rodzice. Jesienią 1964 r. szkoła została oddana 
do użytku.  
Jej pierwszym kierownikiem został Jan Wilk.  



Nauczycielami uczącymi  byli :  

Helena Kalska, Urszula Wolska i Danuta 

Staszowska. 

       Trzeba było włożyć wiele pracy w 

zagospodarowanie i uporządkowanie terenu 

wokół szkoły. 

 W 1965 roku kierownikiem szkoły został  

p. M.  Klamiński. On z pomocą rodziców, 

nauczycieli , woźnych i uczniów  założył park przy 

szkole, wybetonował chodnik, ogrodził cały 

plac. 



DYREKTORZY 

                 W DZIEJACH SZKOŁY W SĘDOWICACH 

 
 Kulińska Wanda      1953-1959 

 Sierakowski Tadeusz 1959-1962 

 Burek Jan   1962-1964 

 Jan Wilk     1964-1965 
 Marian Klamiński 1965-1977 

 Jan Wilk   1977-1981    

 Małgorzata Szalińska 1981-1983 

 Marian Klamiński 1983-1985 

 Halina Klamińska 1985-1990 

 Władysław Stępień 1990-1998 

Małgorzata Środa 1999-nadal 



Jan Wilk  

Po raz pierwszy trafił do Sędowic 

jesienią 1948 roku. 

Był wówczas bardzo młodym 

absolwentem Liceum Pedagogicznego 

skierowanym do pracy w tej szkole . 

Po trzech latach wyjechał, aby 

powrócić w 1962 roku, już jako 

dojrzały, doświadczony nauczyciel 

biologii .Przyniósł ze sobą marzenia  

i ideały oraz gorące, a nigdy do końca 

nie zaspokojone pragnienie wiedzy  

i piękna. Cieszyły go sukcesy uczniów, 

cieszyło ich dorastanie  

i dojrzewanie . 

Dla nich zbudował nową szkołę. 

Odszedł 13 marca 1990 roku.  



Małgorzata Szalińska- Matys-urodziła się w 1947r. w  

Kielcach .Absolwentka kieleckiego Liceum im. Hanki 

Sawickiej, a  następnie Uniwersytetu Jagiellońskiego w 

Krakowie (1971r.),gdzie w latach 1970-1973 studiowała 

również  filologię rosyjską. W 1968 r. za  działalność   w 

opozycyjnym ruchu studenckim była aresztowana i 

spędziła kilka miesięcy w więzieniu w Krakowie. Po 

studiach pracowała jako  nauczycielka języka polskiego i 

rosyjskiego w  kilku szkołach województwa kieleckiego 

,m.in.  Sędowicach ,gdzie prowadziła też bibliotekę szkolną. 

W latach 1981-1983 była Dyrektorem Szkoły Podstawowej 

w Sędowicach, następnie Dyrektorem Zbiorczej Szkoły 

Gminnej i Inspektorem Oświaty w Morawicy k/Kielc-

obecnie jako polonistka w Liceum Ekonomicznym. Stale 

podnosi swoje kwalifikacje, korzystając z rozmaitych form 

dokształcania nauczycieli, prowadzi lekcje pokazowe 

,publikuje artykuły w czasopismach pedagogicznych. Jej 

zainteresowania to: muzyka poważna (i nie tylko), kultura i 

religie innych narodów, literatura, teatr, film. Hobby 

:krótkofalarstwo (od wielu lat pełni społeczną funkcję  

Sekretarza Świętokrzyskiego Polskiego Związku 

Krótkofalowców) oraz hodowla roślin doniczkowych i 

uprawianie przydomowego  ogródka . 



Halina  Klamińska- urodziła  się 1 

stycznia 1949 roku. Ukończyła w 1966 

roku Liceum Ogólnokształcące w 

Kielcach a w 1967 roku v klasę Liceum 

Pedagogicznego w Końskich. W 1980 

roku ukończyła  Studium Nauczycielskie 

w Jędrzejowie o kierunku nauczanie 

początkowe. Pracę rozpoczęła w 1967 

roku w Szkole Podstawowej w 

Sędowicach i pracowała do emerytury 

do 1996 roku w swojej rodzinnej 

miejscowości. W latach 1985-90 pełniła 

funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej 

w Sędowicach. W 1990 roku ustąpiła po 

koleżeńsku miejsca na stanowisku. 

Swym zaangażowaniem i postawą 

zyskała sobie autorytet w środowisku  

oświatowym, wśród rodziców i uczniów. 

Nagrodzona wyróżnieniami Inspektora 

oraz Kuratora Oświaty. 



Marian  Klamiński- urodził się 10 grudnia 1937 roku. W 1954 roku 

ukończył jednocześnie Liceum Ogólnokształcące i Liceum 

Pedagogiczne w Działoszycach. W 1962 roku został absolwentem 

Studium Nauczycielskiego-kierunek matematyka z fizyką. W 1980 

ukończył WSP w Kielcach i zdobył tytułmagister matematyki. 

Pracę rozpoczął w 1954 roku w  Kołkowie. W latach 1955-58 

pracował w Górach Pińczowskich i znów do 1965 roku w 

Kołkowie na stanowisku kierownika szkoły. W 1965 roku został 

mianowany kierownikiem Szkoły  Podstawowej w Sędowicach do 

1977 roku i ponownie od 1983 do 1989 roku. Podczas pełnienia 

funkcji dyrektora szkoły wykonywał wiele ważnych prac z pomocą 

dzieci, nauczycieli, Komitetu Rodzicielskiego oraz   

organizatorów kolonii letnich. W pierwszych latach pracy w 

Sędowicach zorganizował kurs oświaty dla dorosłych 

umożliwiający ukończenie Szkoły Podstawowej.  

Zorganizował 2-letnią Szkołę Przysposobienia Rolniczego dającą 

uprawnienia kwalifikowanego rolnika.  



 Przez cały czas kierowania szkołą 
uczył matematyki, okresowo  fizyki, 
chemii, historii, plastyki, ZPT, 
wychowania fizycznego. Prowadził 
kółko matematyczne i 
filatelistyczne a ich  członkowie 
często zdobywali I miejsca w 
gminie i kwalifikowali się do 
olimpiad w rejonie. Został 
nagrodzony za całokształt pracy 
pedagogicznej licznymi 
wyróżnieniami Inspektora Oświaty 
oraz Kuratora Oświaty. Odznaczony 
Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyże 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski,  

    Złotą Odznaką    Związku 
Nauczycielstwa Polskiego, Złotą 
Odznaką Polskiego Związku 
Filatelistów. Odszedł na emeryturę 
w 1985 roku.   

 



Władysław Stępień-absolwent Liceum 

Pedagogicznego w Jędrzejowie i WSP w Kielcach na 

wydziale  humanistycznym, gdzie uzyskał   tytuł mgr 

historii. Obecnie na emeryturze. Ostatnio 

sprawował funkcję członka Zarządu Powiatu.  

A tak pan W. Stepień mówi o sobie… 

,,Całe swoje zawodowe życie spędziłem na  Ponidziu  

pracując jako nauczyciel szkół podstawowych. Od 

1972 roku mieszkam i pracuje na terenie gminy 

Michałów.   Pracowałem   na stanowisku dyrektora 

szkoły w Turze, gminnego dyrektora szkół w 

Michałowie, a od 1990 roku jako dyrektor szkoły w 

Sędowicach. W okresie, w którym miałem zaszczyt 

kierować tą placówką, spotkałem w niej wielu ludzi 

ofiarnych i rozumiejących potrzebę edukacji 

młodzieży. Sądzę, iż  udało mi się utrzymać szkołę 

na dobrym poziomie, szczególnie dzięki 

nauczycielom tu pracującym. Mieliśmy sukcesy, 

były też porażki. Jestem pewien, że szkoła dalej 

dobrze służy miejscowemu społeczeństwu.  



Małgorzata Środa 
 Małgorzata Środa-ur.19.09 1965 r. w Pińczowie  

gdzie  ukończyła Szkołę Podstawową oraz 
Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja- 
profil matematyczno -fizyczny. Absolwentka 
WSP W Kielcach ,  gdzie uzyskała tytuł mgr  
Biologii Od  początku swej pracy zawodowej 
związana ze szkołą Podstawową w  Sędowicach. 
Od stycznia 1999 roku jest jej dyrektorem. 
,,Szczególnie  cenne są dla mnie  kontakty z 
dziećmi i praca z nimi nie tylko na terenie 
szkoły, ale i poza nią. Zależy mi na tym, aby 
warunki, w których dziecko wiejskie zdobywa  
wiedzę  i  doświadczenie życiowe nie odbiegały 
od szkół miejskich ,aby były na  miarę czasów, 

w których żyjemy.,,  





Mieszkańcy Sędowic własnymi siłami zbudowali drogę do 

szkoły. 



Prace  przy budowie naszej szkoły 



Uroczyste otwarcie budynku szkoły  

1964 rok 



Pierwsi nauczyciele  

Szkoły Podstawowej w Sędowicach 

 

Rok 1969 

D. Staszowska, R. Szych, H. Klamińska, J. Panek i W. 

Turlej 



Rok 1965 

M. Klamiński, J. Kalska, J. Panek,  

J. Wilk i U. Wolska 





Lekcję prowadzi pan J. Wilk 



Pan Klamiński prowadzi lekcję 



Klasa –rocznik 1976 



Lekcję prowadzi pani J. Jędrszczyk 



Lekcję prowadzi M. Klamiński 



Lekcję prowadzi U. Wolska 



Lekcja w terenie- p. M. Klamiński 



Lekcję prowadzi pani H. Klamińska 



Lekcję prowadzi J. Panek 



Lekcja chóru z panią B. Wolniarską 



Pani Daniela Staszowska z klasą 



Pani Basia Królikowska z klasą 



Pani H. Klamińska z klasą 



Pani H. Klamińska z klasą  



Wycieczka do Krakowa 



Pan W. Maj z klasą 



Pani E. Biała (Pochyła), M. Klamińki, H. Gajerska, 

W. Łach, D. Staszowska i W. Maj z klasą rocznik 

1976- 1984 



Rocznik 1977-1985 



Klasa rocznik 1979-1987 



Wystawa kaktusów 



Wycieczka do Trójmiasta 



Kraków 



Zakończenia 

roku szkolnego 



Najlepsi czytelnicy rok szkolny 

1978/1979 



Zakończenie roku szkolnego 

1977/1978 



Wręczenie nagród najlepsi uczniowie 





Występy w remizie 















Wszyscy uczniowie szkoły z gronem 

pedagogicznym 1995 



Pani H. Gajerska 1983- 1991 







Pani Małgorzata Środa ( obecna dyrektor szkoły) 

oraz absolwentka Anna Leśnicka jako nauczyciel 

matematyki w swojej macierzystej szkole 







Klasa VIII z nauczycielami 





Wanda Kulińska 1950-1959 

Kazimierz Kuliński 1950-1959 

Władysław Zasada 1950-1954 

Mieczysław Grzywacz 1950-1954 

Maria Środa 1953-1955 

Anna Prażuch 1953-1954 

Sabina Kilian 1954-1955 

Felicja Godzisz 1955-1956 

Sabina Mitręga 1955-1956 

Daniela Sajon 1959-1960 

Aniela Bukowska 1959-1960 

Tadeusz Sierakowski 1959-1962 

Jan Burek 1962-1964 

Daniela Sajan-Staszowska 1960-1990 

Helena Kalska 1963-1974 

Jan Wilk 1948-1951, 1962-1977 

J. Sosińska 1963-1964 

Janina Jędrszczyk 1963-1994 

Urszula Wolska 1964-1966 

Jadwiga Łakota 1966-1967 

Marian Klamiński 1965-1989 

Janina Panek 1965-1974 

Halina Klamińska 1967-1971, 1973-1996 

Wiesława Turlej-Szczerba 1968-1970 



Ryszard Szych 1968-1970 

Ewa Kruk 1970-1971 

Witold Cira 1978-1982 

Ewa Pawlusek 1971-1973 

Krystyna Wcześniak 1974-1975 

Helena Matuszczyk Schab 1974-1988 

Maria Łach 1975-1989 

Helena Matuszewska 1975-1976 

Teresa Wojtal 1975-1976 

Barbara Pękala Wilk 1980-pracuje nadal 

Małgorzata Szalińska 1979-1983 

Marian Nowak 1976-1977 

Barbara Królikowska 1983-pracuje nadal 

Witold Maj 1982-2004 

Helena Różalska Czerw 1984-1987 

Tadeusz Warzecha 1985-1987 

Krystyna Chojnacka Kucybała 1987-pracuje nadal 

Jan Karcz 1987-1988 i 2013 – pracuje nadal 

Olga Gęsiarz 1988-2002 

Elżbieta Biała  1991-1999 

Władysław Stępień 1990-1999 

Maria Grażyna Stępień 1992-1999 

Małgorzata Kempkiewicz Środa 1989-pracuje nadal 



Michał Klamiński 1996-1999 

Anna Gorla Leśnicka 1995-pracuje nadal 

Renata Pasek 1992-pracuje nadal 

Renata Gajos 1999 - pracuje nadal 

Dorota Morton 2000 - pracuje nadal 

Bożena Szymańska 1999 - 2012 

Katarzyna Puchała Drogosz 2001 – pracuje nadal 

Ewa Bielaś-Ryczek II-VI 2001 

Sebastian Drogosz 2004-2011 

Marcin Salamon 2005 – pracuje nadal 

Marta Gajewicz  1999-2000 i 2004-2013 

Magdalena Sajan 2002 - 2005 

Marzena Kosałka  2006-2007 

Teresa Celary I-VI 2009 

Marek Różak I-VI 2009 

Ewelina Mucha 2011-2012 

Sylwia Dumin 2012-2013 

Jadwiga Lniany 2013 – pracuje nadal 



40 lat minęło….. 

 



 



 



 



WPISY DO KSIĘGI PAMIĄTKOWEJ 



Projekt Szkół Jagiellońskich 

„Obudź to, co w Tobie drzemie”  





 









SPORT W NASZEJ SZKOLE 

Każdy rodzaj sportu niesie ze sobą 
bogaty skarbiec wartości.  

Ćwiczenie uwagi, kształcenie woli, 
wytrwałości, odpowiedzialności, 

znoszenie trudu i niewygód, duch 
wyrzeczenia i solidarności, wierność 

obowiązkom –  

to wszystko należy do cnót sportowca.  









CYKLICZNE  

SPOTKANIA WIGILIJNE  

DLA OSÓB  

SAMOTNYCH I STARSZYCH 





 



















Życie jest wielkim 

podróżowaniem dookoła. 

 

- Zgodnie z tą dewizą w naszej 

szkole co roku dobywają się 

wycieczki małe i duże  





 



 











PROJEKTY REALIZOWANE W SZKOLE 

 Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do 
wiedzy” – dla klas I-III;  

 „Radosna szkoła” – umożliwił on wyposażenie 
miejsca zabaw dla dzieci;  

 „Indywidualizacja nauczania”; 

  „Świętokrzyski Program Wspierania Rozwoju 
Edukacji na Obszarach Wiejskich”- tablica 
interaktywna wraz z odpoweidnim 
wyposażeniem 

 Rządowy Program „Cyfrowa Szkoła”- nowa 
pracownia komputerowa 



Uroczystości 

szkolne 



Unijna wycieczka po Polsce 



Zakończenia roku 



Dzień Edukacji Narodowej 





 







WAŻNI 

GOŚCIE 





 





 





 



 



 



 





 



Sprawdzian 

Szóstoklasisty-2014 

Średnia klasy- 28,67- I 

miejsce w gminie 



 W dniach 5-17 grudnia odbyła się Ewaluacja Zewnętrzna w naszej szkole, 
która objęła swoją kontrolą następujące obszary:  

 1. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, uwzględniając ich indywidualna 
sytuacje 
W szkole ukierunkowanej na rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej 
sytuacji podejmuje sie 
różnorodne działania, dostosowane do specyfiki i potrzeb środowiska. Powinny być one 
oparte na diagnozie, a ich skuteczność poddawana refleksji. Ich elementem jest 
przeciwdziałanie dyskryminacji. Organizując procesy edukacyjne, nauczyciele 
indywidualizują nauczanie i wspierają uczniów.  

 2.  Rodzice są partnerami szkoły lub placówki 
W efektywnych szkołach tworzy sie partnerstwo z rodzicami przede wszystkim dla 
wsparcia uczenia sie uczniów. 
Zaangażowanie rodziców w proces edukacyjny pozytywnie wpływa na rozwój uczniów, 
dlatego szkoły zachęcają rodziców do udziału w tym procesie. Celem organizowanych 
przez szkolę działań powinno być włączanie rodziców w proces podejmowania decyzji 
dotyczących istotnych aspektów pracy szkoły. 

 3. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy 
wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badan zewnętrznych i 
wewnętrznych 
Badania i dane mówiące o różnych aspektach funkcjonowania szkół są niezbędnym 
elementem zarządzania na poziomie organizacji, jak równie¿ prowadzenia polityki 
oświatowej. W efektywnych szkołach decyzje podejmuje sie, wykorzystując informacje 
na swój temat i systematycznie udostępniając dane służące refleksji nad efektywnością i 
planowaniem dalszych działań. Organizując procesy edukacyjne, uwzględnia sie 
wnioski z analizy danych pochodzących z różnych zródeł 



Ewaluacja zewnętrzna 

w naszej szkole 





Dzień Kobiet 





Dzień Babci i dziadka 





Dzień Mamy 





Nasze przedszkolaczki 







Angielski w przedszkolu 



Wyjazdy integracyjne  

naszego grona 



INTEGRACJA GRONA  



 



 



KONKURS – 

ABSOLWENCI NASZEJ 

SZKOŁY PT. 

 „W CZYM MOŻEMY ICH 

NAŚLADOWAĆ” 



MONIKA 

MROZIK 



 







Absolwent 

Szkoły Podstawowej w Sędowicach 

(1993-1999). 

       Kamil 

Strzałkowski 

 Ur. dnia 09.09.1986r.  

 



 Swoją edukację podstawową rozpoczął  we 
Wrocieryżu (lata 1992-1998) lecz tam było tylko 5 
klas , więc podstawówkę zakończył szóstą klasą w 
Sędowicach (lata 1998-1999).  

  Gimnazjum ukończył w Michałowie (lata 1999-
2001).  

 Jako szkołę średnią wybrał Technikum systemów i 
sieci komputerowych w Busku Zdroju (lata 2001-
2005).  

 Następnie odbył staż w PKO BP Pińczów (lata 2006-
2007).  

 Pracę zawodową rozpoczął w P.W. Pionier Kielce, 
jako przedstawiciel handlowy. Jego zadaniem było 
aktywne pozyskiwane klientów (lata 2007-2008).  
 



 W latach 2008-2010 pracował, jako asystent Menagera 
P.W Pionier Radom. 
Do jego obowiązków należało prowadzenie biura 
sprzedaży.  
W latach 2010-2012 pracował w ING Życie Radom, 
jako agent ubezpieczeniowy,  jego obowiązkiem było 
sprzedawanie ubezpieczeń na życie. Następnie został 
Doradcą do Spraw Produktów Bankowych DSA 
Warszawa i zajmował się sprzedażą kart kredytowych 
Banku Citi Handlowy (lata 2012-2013). Obecnie pracuje, 
jako Doradca Klienta Biznesowego w Banku 
Zachodnim WBK Piastów. 



Kamil Strzałkowski  to 

mój starszy o 15 lat 

brat.  

Dla mnie jest 

autorytetem pod 

względem wytrwałości 

w dążeniu do 

wybranego przez 

siebie celu w  

 życiu. 



















Absolwentka Szkoły 

Podstawowej  

    w Sędowicach 

Beata 

Szczepanik  

                        

( Oleksiak)  



Edukacja 

  Szkoła Podstawowa: 

 Kuźnia Raciborska -1971r-1975r 

  Sędowice – 1975r- 1979r 

 Liceum im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie  

  1979r – 1983r 

 Studia – kierunek chemia (1983r – 1988r) Wyższa 
Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w  
Kielcach 

 Magisterium w zakresie fotochemii – 1988r  

       Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana 
Kochanowskiego  

        w Kielcach 

 Doktorat – 1998 r. Uniwersytet Adama Mickiewicza  

 w Poznaniu  

 



 Temat pracy doktorskiej  

„Fotochemia p-chloroaniliny i jej N-

metylowych     pochodnych”. 

Wręczenie  

dyplomu   

Doktora nauk  

chemicznych. 



Praca  zawodowa 

 
 Od 1983 r. praca na stanowisku asystenta w Zakładzie Fizyki 

Chemicznej, Instytut Chemii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w 
Kielcach  

 Od 1999 r. praca na stanowisku adiunkta w Zakładzie Fizyki 
Chemicznej, Instytut Chemii Akademii Świętokrzyskiej w  
Kielcach 

  Aktualnie praca jako adiunkt w Zakładzie Fizyki Chemicznej, 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, w trakcie 
przygotowanie rozprawy habilitacyjnej dotyczącej opracowania 
nowych katalizatorów stosowanych podczas fotochemicznej 
degradacji zanieczyszczeń organicznych obecnych w środowisku 
naturalnym.  



Warsztaty laboratoryjne z 

gimnazjalistami, 24 - 25 maja 2014r.). 



Staże  naukowe 

 

 Instytut Chemii 

Teoretycznej i Molekularnej 

Biologii Strukturalnej 

Uniwersytetu Wiedeńskiego, 

Wiedeń, Austria  

  Instytut Chemii 

Uniwersytetu Humboldta, 

Berlin, Niemcy  



Dorobek naukowy 

 

 Publikacje oryginalne w czasopismach anglojęzycznych, 
współautorstwo podręcznika akademickiego. 

 Od maja do września 2014 r. udział w Programie Operacyjnym 
Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i 
kompetencji w regionach,  

 Działanie 9.1 Wyrównywanie Szans edukacyjnych i zapewnianie 
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 
oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 
„Świętokrzyski system wspierania talentów - fascynujący 
świat nauki” przeznaczonym dla laureatów konkursu 
chemicznego w gimnazjach. 





ŁUKASZ WÓJCIK 











Halina Klamińska 

Urodzona w styczniu 1949 roku. 

     Szkołę Podstawową w Sędowicach ukończyła w 1962 r. 
Najmilej wspomina wychowawców i nauczycieli Wandę 
Kulińską, Sabinę Przybysławską, Stanisława Pitka, Tadeusza 
Sierakowskiego i Jana Burka. Po ukończeniu szkoły 
podstawowej uczęszczała do VI Liceum Ogólnokształcącego 
w Kielcach im. Juliusza Słowackiego. Mieszkała w internacie. 
Należała do koła matematycznego. Jej pasją była sztuka – jako 
członkini koła teatralnego brała udział w występach w teatrze 
im. Stefana Żeromskiego. Po maturze kontynuowała naukę w 
Szkole Pedagogicznej w Końskich, którą ukończyła w 1966 
roku. W 1980 roku ukończyła Studium Nauczycielskie w 
Jędrzejowie . Swą karierę związała ze Szkołą Podstawową w 
Sędowicach, gdzie pracowała od 1967 aż do emerytury. W 
latach 1985 pełniła funkcję dyrektora Szkoły. Jej prace były 
doceniane i nagradzane przez Inspektora Oświaty oraz Kurator 
Oświaty w Kielcach. Obecnie zażywa zasłużonego 
odpoczynku i realizuje się w roli kochającej babci. Chętnie 
odwiedza szkołę i bierze aktywny udział w jej życiu. 
 







Piotr Sadowski 

 
 

Absolwent szkoły podstawowej w Sędowicach z roku 1988. 
Piotr Sadowski urodził się 9.01.1973r. 

W Pińczowie. Przyszedł na świat jako 

dziewiąte dziecko Zenony i Stanisława Sadowskich.  

Od 1980 – 1988 r. uczęszczał do szkoły podstawowej w 

Sędowicach, następnie podjął naukę 

w szkole zawodowej w Sosnowcu.  

Po jej ukończeniu podjął pracę jako 

górnik w K W K Sosnowiec  

Stan cywilny zmienił w 1994 roku, gdy pojął za żonę Jolantę 

Matuszewską.  

Obecnie mieszka w Sosnowcu wraz z żoną i dziećmi Kamilem 
który ma 16 lat i Łukaszem 20 lat.  

Obaj jeszczesię uczą. 



















Michał Chatys 

Absolwent Szkoły Podstawowej w Sędowicach z roku 

1988-1996. 

 
Urodził się w 1981 roku w Pińczowie. Obecnie mieszka w Sędowicach. W 1988 roku 

rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej w Sędowicach. W 1996 roku skończył 8 klasę. 

Po ukończeniu 8 klasy, chodził do 3 letniej Szkoły Zawodowej w Pińczowie. Po 

ukończeniu szkoły zawodowej uczęszczał do Technikum Mechanicznego w Pińczowie 

. Został powołany do wojska. Służbę pełnił w Świętoszowie. Był kierowcą czołgu T 

91 twardy . Po wyjściu z wojska poznał żonę Ewelinę. W 2002 roku wziął ślub. W 

2003 roku urodziła sie córka Wiktoria. W 2004 roku wyjechał za granicę do Anglii. 

Pracował tam przez pół roku przy produkcji czekolady. Od roku 2006 wyjeżdżał do 

pracy za granicę do Austrii. Zajmował się tam zbiorem jabłek. Ukończenie Szkoły 

Zawodowej dało mu zawód i wykształcenie. 

Od 2008 roku pracuje w Euro-Cashu w Pińczowie . Zajmuje się ładowaniem towaru 

spożywczego jak również przemysłowego na palety do różnych hurtowni. Pracuje 

również w gospodarstwie rolnym, które odziedziczył po rodzicach. W roku 2006 

urodził się syn Dawid, a w 2014 roku syn Marcin. 







Jest na świecie tyle rzeczy, 

za które nie można zapłacić  

żadnymi pieniędzmi,  

  tylko radością, 

pamięcią i słowem  

"d z i ę k u j e m y". 



Prezentację 

przygotowała  

i opracowała  

Katarzyna Drogosz  
z pomocą pani Anny Leśnickiej  

na podstawie wiadomości  

i zdjęć archiwalnych z zasobów 

szkolnych i użyczonych przez 

państwo Klamińśkich  

i panią Renatę Zygan 


