
 

Dziękujemy wszystkim za prawdziwe, emocjonalne wspomnienia o Pani Profesor 

Ciężko, żegnaj Alu ... 

Prof. Alicja Zięba - nauczycielka języka polskiego i wychowawca wielu pokoleń młodzieży. Uczyła w Czackim w latach 

1987-2019. W ostatnich latach "specjalizowała" się w klasach o profilu mat.-inf. Przez te lata z zaangażowaniem i 

oddaniem wspierała uczniów i towarzyszyła im w wielu przedsięwzięciach. "Cenzurowała" sztuki do niemal 

wszystkich Festiwali Teatralnych, przez wiele lat przyznawała swoją festiwalową nagrodę MASAKRY, za najbardziej 

nieszablonową interpretację oryginału. Kilkanaście lat tworzyła razem z prof. B. Swobodą niepowtarzalne kroniki 

szkolne, kilkanaście ogromnych ksiąg z autorskimi zdjęciami i komentarzami. 

Publikowała w czasopiśmie "Nowa Szkoła", zakładała lata temu w Czackim sekcję PTTK i wydawała z młodzieżą 

tematyczną gazetką Grań. Piękny, bogaty życiorys. I te słynne testy ze znajomości lektury. Człowiek legenda. Z pasją 

podróżowała, z pasją fotografowała. 

Ciężko,  

żegnaj Alu ... 

Są osoby, które poza naszą świadomością, mimo naszej woli, konsekwentnie, inteligentnie, z charyzmą, często pod 

prąd i z licznymi słowami krytyki zmieniają nas w ludzi, myślących, widzących więcej, szerzej, głębiej, broniących 

własnych myśli, przekonań. Wpływ takich osób w pełni poznajemy po latach. Nie mam wątpliwości, że to jak mówię, 

jak piszę i jak wyrażam swoje myśli - w dużej mierze zawdzięczam Pani profesor. Jedne z najlepszych wspomnień z 

Czackiego: „uroczy” terror i partnerskie podejście. I niekonwencjonalne metody powodujące, że u Zięby nie można 

było nie czytać � i nigdy nie było nudno. Bardzo bardzo szkoda bo takich jasnych i wyraźnych postaci nie ma wiele. 

Może jednak, gdzieś jeszcze, ten koncert zamówiony, u wrony... Smutno. Bardzo smutno. Na zawsze w mojej pamięci 

Rok 1990. Końcówka roku szkolnego, bardzo zależy mi na 5 na świadectwie - bo to świadectwo maturalne. Z Prof. 

Zięba mialem mieszane doświadczenia przez 3 lata, kiedy miała z nami polski, czasami się nie zgadzaliśmy w 

interpretacjach. Złapałem ja na korytarzu już po dzwonku i mecze moja prośba o 5. Jakaś dodatkowa praca, 

wypracowanie? Odwraca się do mnie w biegu: „Szewców czytałeś?”. Oczywiście. Rok czy półtora wcześniej. „To 

chodź ze mną”. I wprowadza mnie do klasy (nr5 wtedy). Jakaś trzecia klasa (wtedy jeszcze matura była w 4) czeka już 

w ciszy. „Groteska w Szewcach. Andrzej poprowadzi lekcje” I usiadła w ostatniej ławce... Poprowadziłem lekcje z 

marszu, pamietam, ze przeskoczyłem w pewnym momencie na ulubiony w tym czasie Surrealizm, wyciągnąłem 

książkę z plecaka, pokazywałem Ukrzyżowanie Dalego. No i dostałem moja 5. Ciekawe, czy ktoś z tej 3 klasy 

pamięta?... 

Profesor była osobą, która mi uświadomiła pewne istotne zasady które do dzisiaj pełnią kluczową rolę w zakresie 

mojego skutecznego działania zawodowego i osobistego... 

Wielka strata, odszedł świetny pedagog i prawdziwy autorytet 

Wielki żal. Byłam jej rocznikiem maturalnym. Uczyła nas w 3 i 4 klasie. Oj, łatwo nie było. Widziałam się z nią na dniu 

otwartym Szkoły dwa lata temu. Pamiętała mnie i moją klasę. Mojej córce odpowiadała, jak się musiała z nami 

"użerać"... 

Profesor Zięba nauczyła mnie czytać...ze zrozumieniem. I do dziś pamiętam wymiary Arki Noego, chociaż zapewniała, 

że nie będzie o to pytania. Lekcje w sali numer 5, w Katedrze Misiologii i Misizmu były jednymi z najlepszych i 

najważniejszych spędzonych w Czackim. 

Cześć jej pamięci! 

Och nie, nie, nie! Moja ulubiona polonistka! Tak strasznie mi teraz smutno . To dzięki niej nauczyłam się pisać 

porządne, zwięzłe rozprawki, dzięki niej dbam o poprawność swoich wypowiedzi. Nigdy nie zapomnę, jak mówiła, że 

współczuje nam, że musimy czytać "Nad Niemnem". To dla niej moja klasa robiła oryginalne sztuki, bo zawsze 

marzyliśmy, żeby zdobyć "masakrę literacką" na Festiwalu. Tyle wspomnień... Wielka szkoda 



Jest mi smutno. Pani Profesor nauczyła mnie dyskutować z Nią, spierać się z Nią, myśleć, wyrażać swoje zdanie. I 

oduczyła mnie pisania zdań wielokrotnie złożonych o długości tasiemca. Dała mi poczucie, że dorosły powinien 

słuchać 16 letniego szczyla. Nauczyła mnie precyzji wypowiedzi, znaczenia i wagi SŁOWA. Za każdym razem, gdy 

poprawiam moje dzieci, żeby mówiły "unikatowy", a nie "unikalny", przypominam im o "mojej Pani Profesor". I cóż z 

tego, że przeczytałem dwukrotnie Stary i Nowy Testament, żeby zdać "sprawdzian z lektury", i Kordiana, i ... 

Pamiętacie rozmiar rękawiczek Pani Łęckiej? Teraz to już wspomnienia. Ale cieszę się, że "moja Pani Profesor" jest i 

będzie przez cały czas obecna w tym jak mówię, jak piszę, jak myślę. I dzięki temu troszkę w głowach moich dzieci. 

Nadal jest mi smutno. 

 

Kiedy decydowałem się na profil informatyczny ostatnie czego się spodziewałem, to że z taką sympatią i szacunkiem 

będę wspominał lekcje języka polskiego... a jednak. Bardzo smutna wiadomość. 

Tak jak nauka przychodziła u niej z trudem, tak wycieczki były cudowne. Podobnie jak spotkania po latach w czasie 

FT. Smutno  

Pani Profesor? ... Jak to się stało? A przecież syntezy z Polskiego były tak samo pewne jak śmierć i podatki. To motto 

wisiało na drzwiach klasy pani Zięby... 

Najlepsze wspomnienia! Najlepsza Polonistka! Jestem szczęśliwa, że mogłam być " pod Jej opieką", bo nie tylko 

nauka była ważna! Dziękuję, pamiętam! 

Nie mogę w to uwierzyć. Przecież prof. Zięba miała być zawsze. Ogromnie mi przykro. 

Prawdziwa Profesor i wielka osobowość. Uczyła nie tylko języka polskiego, ale i myślenia, patrzenia na świat. 

Dziękujemy 

Wielka strata, wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich. 

Nie uczyła mnie, ale to była wyjątkowa postać. Bardzo mi przykro. 

Pamiętam jak zaczęła uczyć w Czacki i założyła PTTK. Strasznie przykro 

Proszę dajcie znać jak będzie wiadomo, co z pogrzebem. Nie mogę uwierzyć 

Tak strasznie, ogromnie smutno. 

 

Dla Niej poszłam do Czackiego. Nie mogłam odżałować, gdy zmieniono nam nauczyciela polskiego w drugiej klasie. 

Zawsze, w każdym licealnym kryzysie, mogłam do Niej zadzwonić, przyjechać, wyżalić się - i dostawałam bezcenne 

wsparcie. Tyle rozmów, tyle śmiechu, tyle prostowania pogmatwanych nastoletnich myśli. Dziękuję, Pani Profesor. Za 

wszystko. Ten świat tak wiele dziś stracił. 

Nie mogę uwierzyć. Nie. 

Była wyjątkowa, wielka strata. 

Nie mogę uwierzyć... Moja absolutnie najulubieńsza Polonistka przez ogromne P. Z ogromnym poczuciem humoru, 

dystansem, energią do działania. A jednocześnie niemożebna "piła" i gnębicielka nieszczęsnych uczniów - do dzisiaj 

mam przed oczami swoje kilkustronicowe, cyzelowane starannie wypracowanie, przekreślone na czerwono i 

opatrzone wielką jedynką z adnotacją - WODA. Pomimo, że uczennicą w liceum byłam raczej... hmmm... mało 

zdyscyplinowaną, uwielbiałam Ją bezgranicznie (i ośmielę się zaryzykować stwierdzenie, że z pewną dozą 

wzajemności). Gdyby nie Ona nie przeczytałabym nawet połowy tego, co przeczytałam, a już z pewnością nie ze 

zrozumieniem, stawiałabym przecinki w kompletnie idiotycznych miejscach i nie zobaczyłabym Beskidu Wyspowego, 

dokąd zabrała nas z Profesor Swobodą. 



Na ślubowaniu pierwszaków, kiedy naukę w Czackim zaczynała córka, oświadczyła, że pora uciekać z tej szkoły, zanim 

ktoś powie: "Uczyła Pani moją babcię". Jeszcze w grudniu, na festiwalu, miałyśmy okazję się spotkać, porozmawiać. 

Pomimo upływu lat (klasa 24b) mój świat się dzisiaj zmienił :( 

Pani Zięba była wzorem inteligentnego i dojrzałego człowieka, autorytetem tak bardzo potrzebnym w kryzysie 

autorytetów jaki obecnie przeżywamy.  

Myślę że ja jaki i kilkaset czy kilka tysięcy zwariowanych nastolatków, zawdzięcza jej pomoc w określeniu własnej 

drogi w świecie.  

Pokazała mi i innym, jak w partnerski i pełen zaufania sposób, iść przez życie jako człowiek przyzwoity, szanujący 

ludzi, jednocześnie stojący na straży swoich przekonań i wartości. 

Osobiście nie widzieliśmy się już dawno i nie zobaczymy więcej, ale we wspomnieniach i jako autorytet moralny 

pozostanie na zawsze.  

Dziękuję Pani Profesor.  

(i przepraszam za błędy stylistyczne) 

To była tak niezwykła osoba... Muszę wierzyć w życie wieczne, bo w Jej całkowite odejście nie uwierzę. Żadna z 

licznych anegdot szkolnych nie odda tego, jaki to był dobry, mądry i aktywny człowiek, jak umiała wykrzesać z 

nastolatków talenty, chęci, pasję... obudzić dojrzałość z letargu dzieciństwa... Pokazywała, jak to robić, żeby 

rozumieć. Niewielu takich nauczycieli spotkałam na swojej drodze i myślę, że Jej uczniów mogłoby być jeszcze więcej. 

Ale nie będzie. My nauczyliśmy się wiele dobrego. Dziękuję, Pani Profesor 

Przykra wiadomość. Była fantastyczną nauczycielką, którą zawsze wspominałem z serdecznym uśmiechem. Wielka 

szkoda 

Bardzo smutna wiadomość. Prof. Zięba dawała nam przykład, ze po pierwsze trzeba być sobą. I lubić ludzi. Proste, a 

jednak. 

och... Ale smutna wiadomość!!!! doceniam że mogłam ją spotkać na swojej edukacyjnej drodze!!! wiele rzeczy 

pamiętam do dziś! 

Smutna wiadomość, wielka szkoda. Warto docenić, że mieliśmy możliwość być uczniami prof. Zięby. Podzielam 

zdanie Agaty o Jej dużym wpływie, na pewno była jedną z ważniejszych osób na mojej ścieżce edukacyjnej. 

Pamiętam do teraz chwile grozy z pierwszej lekcji polskiego - Pani Profesor umiała błyskawicznie zbudować 

autorytet. Równocześnie była przemiłą i wyjątkową osobą. Udało się jej wzbudzić  (a początkowo wręcz wymusić - 

przy pomocy kartkówek i systemu kropek za udział w lekcji) zainteresowanie literatura, co było nie lada wyzwaniem. 

“Nad Niemnem”, którego nie zdarzyłem  przeczytać, ostatecznie słuchałem od wczesnego rana w przyspieszonym 

tempie - po dwa rozdziały na raz, po jednym na każde ucho - licząc ze akurat usłyszę  jakiś szczegół,  który da mi 

punkt na teście... bo bryki był w tym przypadku bezużyteczne 

Nie pamiętam wielu spośród nauczycieli, ale Panią Alicję tak. Wyjątkowy, pozytywny unikat, wspaniała nauczycielka - 

dziękuję "Ziębo"! 

“Usiadła zięba na dębie: 

Na pewno dziś się przeziębię! 

Tym wierszem Pani Profesor Alicja Zięba rozpoczęła przedstawienie nauczycieli na III  Festiwalu Teatralnym.  26 

marca 2020 r. ziściły się ostatnie wersy wierszyka. 

"Zięba właśnie umarła, 

Na ciężką chorobę..." (przegrała z rakiem) 


