
Historia 

Szkoła Podstawowa Nr 22 przy Szpitalu Miejskim  

im. M. Domańskiego w Tarnowie powstała 1 września 1971 roku.  

Wcześniej, bo od 1 grudnia 1969 r. pracę pedagogiczną w tym szpitalu 

zapoczątkowała mgr Zofia Wiśniewska oddelegowana w tym celu  

ze Szkoły Podstawowej Specjalnej w Tarnowie.  

Do zorganizowania szkoły przyszpitalnej obligowały przepisy 

oświatowe a także ciągle rosnąca liczba dzieci hospitalizowanych nie tylko 

na oddziałach dziecięcych /wewnętrznym i zakaźnym/, ale także  

na oddziale chirurgii i ortopedii /dzienna liczba dzieci wynosiła ponad  

100 osób/. 

Do powstania szkoły przyczynili się głównie  

dr n.med. Stanisław Ksyk, lek.n.med. Adam Dorosz, lek.n.med. Barbara 

Krupińska oraz inspektor szkolny mgr Stanisław Sak. Szkołę wyposażono 

w sprzęt i pomoce dydaktyczne dzięki darom tarnowskich szkół 

podstawowych i zakładów azotowych, drzewnych, spółdzielni „Kamionka”, 

domu kultury „Tamel”. 

Do 1993r szkoła przyszpitalna funkcjonowała w Wojewódzkim 

Szpitalu Zespolonym w Tarnowie, ul. Szpitalna 11, tam też miała swoją 

siedzibę. Uczniowie – pacjenci z oddziału dziecięcego wewnętrznego, 

zakaźnego a także chirurgicznego, ortopedycznego, laryngologicznego  

i dermatologicznego uczyli się w zespołach klas I-IV i V-VIII  

/6 oddziałów/ i oddziałach przedszkolnych /2 oddziały/.  

W tym okresie w szkole przyszpitalnej pracowało od 8 do 10 nauczycieli. 

Systematycznie prowadzono remonty pomieszczeń szkolnych będących 

własnością szpitala, doposażono w sprzęt audiowizualny i różnego rodzaju 

materiały konieczne do prowadzenia pracy pedagogicznej.  

Nauczyciele  szkoły przyszpitalnej prowadzili lekcje pokazowe, z których 

korzystali także nauczyciele innych placówek szpitalnych ówczesnego 

województwa tarnowskiego /Brzesko, Bochnia, Dąbrowa Tarnowska, 

Dębica/.  

Z funduszy oświatowych powstała biblioteka szkolna, która aktualnie 

jest dobrze wyposażona, do jej zbiorów zalicza się także woluminy 

stanowiące własność szpitala specjalistycznego – służą uczniom – pacjentom. 

            



 

            Efektem pracy pedagogicznej Szkoły Podstawowej przy 

Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Tarnowie było nadanie jej imienia 

św. Brata Alberta Chmielowskiego w dniu 17 czerwca 1993 roku.  

Od tego czasu co roku dzień ten jest obchodzony uroczyście jako święto 

szkoły.    

 

 

Od 1 grudnia 1993 roku wraz z przeniesieniem oddziału dziecięcego 

wewnętrznego do nowo wybudowanego Szpitala Wojewódzkiego  

w Tarnowie, ul. Lwowska 178a zmieniła się siedziba szkoły.  

Stanowi ją do chwili obecnej Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza  

w Tarnowie. Wraz z powstawaniem nowych oddziałów w tym szpitalu 

powstawały kolejne zespoły klas. Rosła więc liczba uczniów, a malała  

w „starym” szpitalu – tj. Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika  

w Tarnowie, ul. Szpitalna 11. 

            Od 1 września 1999 roku funkcjonuje Zespół Specjalnych Szkół 

Przyszpitalnych obejmujący swym działaniem dzieci i młodzież obu 

tarnowskich szpitali - oddziały dziecięce: chorób wewnętrznych, chorób 

zakaźnych, chirurgii oraz ortopedii laryngologii, okulistyki i dermatologii. 

Zespół stanowi zreformowana szkoła podstawowa i gimnazjum.  

             Na przestrzeni ponad trzydziestoletniej działalności szkoły 

przyszpitalnej liczba uczniów rosła zaczynając od 100 do około 1700 rocznie. 

 



Kadra pedagogiczna wahała się od 8 do 15 osób, zmiany personalne 

następowały w związku z przejściem nauczycieli na emeryturę  

i zmianami na stanowisku dyrektora szkoły.  

SZKOŁĄ KIEROWALI:  

 Aleksandra Węglarz /Sęk/ - 12 lat /1971-1983/,  

 mgr Krystyna Domska – 3 lata /1983-1986/,  

 mgr inż. Stanisław Kurtyka – 3 lata /1986-1989/,  

 mgr Kazimiera Sitko – 15 lat /1989-2004/.    

 mgr Renata Król - Pałucka - 13 lat / 2004 -2017/ 

 mgr Joanna Michna –p.o /2017-2018/ 

 

Funkcję głównej księgowej od 1994r pełni Pani Dorota Potempa.  

Szkoła przyszpitalna nawiązała współpracę ze szkołami specjalnymi  

w regionie a także szkołami szpitalnymi w Rzeszowie, Krakowie, Przemyślu, 

Lublinie i Bydgoszczy.  

             Do niewątpliwych osiągnięć szkoły przyszpitalnej zaliczyć należy 

realizację celów terapeutycznych. Nauczyciel szkoły przyszpitalnej to jedna 

z niewielu osób, która nie kojarzy się dziecku  

z cierpieniem, a więc zmianą opatrunku czy innymi koniecznymi zabiegami 

warunkującymi powrót do zdrowia. Stąd jego szczególna rola pedagoga – 

terapeuty wspomagająca działania pracowników służby zdrowia.  

            By tym zadaniom sprostać nauczyciele ciągle doskonalą swoje 

umiejętności zawodowe, 70 % kadry pedagogicznej to mistrzowie zawodu 

nauczycielskiego – nauczyciele dyplomowani, 15 % nauczyciele mianowani, 

pozostali kontynuują rozpoczętą drogę awansu zawodowego: 15 % 

nauczyciele kontraktowi.  

 

 

 

 



 

NAUCZYCIELE SZKOŁY PRZYSZPITALNEJ   

NA PRZESTRZENI LAT 1971 – 2018 to:  

 mgr Magdalena Adamczyk 

 ks. mgr Bogumił Bednarek 

 mgr Anna Burnat 

 mgr Wanda Długosz 

 mgr Krystyna Domska 

 mgr Beata Duda 

 mgr Kinga Dulęba 

 mgr Julia Gliwa 

 mgr Urszula Górska 

 mgr Dorota Gucwa 

 mgr Marta Iwaniec 

 mgr Anna Jóźwikowska 

 mgr Janina Kłosińska 

 mgr Eliza Kosoń 

 mgr Anna Kołodziejczak 

 ks. mgr Marek Krupa 

 mgr Renata Król – Pałucka 

 mgr Stanisława Kumorek 

 mgr inż. Stanisław Kurtyka 

 mgr Katarzyna Lasota 

 Helena Lechowska 

 mgr  Joanna Michna 

 mgr Bernadetta Noga 

 mgr Kinga Nosal 

 mgr Alicja Nowak 

 mgr Barbara Polak 

 Jadwiga Partyka 

 ks. mgr Andrzej Pawlik 

 mgr Anna Prażuch 

 Teresa Roik 

 Aleksandra Sęk 

 mgr Kazimiera Sitko 

 mgr Alicja Socha 



 Jolanta Sumara 

 mgr Jadwiga Trędota 

 ks. mgr Marek Truś 

 Irena Tyka 

 Anna Waleszczyńska 

 ks. mgr Krzysztof Wąchała 

 ks. mgr Stanisław Wąchała 

 ks. mgr Antoni Węc 

 mgr Jadwiga Wielgus 

 mgr Zofia Wiśniewska 

 mgr Ilona Wiśniewska 

 ks. mgr Marek Zaborowski 

 Emilia Zyder 

 Halina Żółtańska 

  

PRACOWNICY OBU TARNOWSKICH SZPITALI, 

którzy przyczynili się do prawidłowego funkcjonowania szkoły szpitalnej: 

 dyrektor szpitala mgr Anna Czech 
 dyrektor szpitala mgr Marcin Kuta 
 dr.med Bogdan Józefowicz 
 dyrektor szpitala lek.n.med. Mirosław Januszek 
 wicedyrektor lek.n.med. Jerzy Kapusta 
 dyrektor mgr Jerzy Marcinkiewicz 
 wicedyrektor mgr inż. Włodzimierz Grabarz 
 wicedyrektor lek.n.med. Adam Wójcikiewicz 
 inż. Henryk Mazurkiewicz 
 zastępca dyrektora ds.Pielęgiarstwa - Zdzisław Wolak 
 Pan Robert Karagicz 

 

 

 

 

 



ORDYNATORZY I KIEROWNICY ODDZIAŁÓW: 

 dr.med Ireneusz Kotela 
 dr.med Grzegorz Sterkowicz 
 lek. n. med. Joanna Piotrowicz  
 dr.med. Stanisław Ksyk 
 dr.med. Antoni  Kobylarz 
 dr.med. Barbara Furmaniuk 
 dr.med. Czesław Legieć 
 dr.med. Zdzisław Cibor 
 lek.n.med. Adam Czekaj 
 lek.n.med. Anna Sipiora 
 lek.n.med. Grażyna Zawada-Skrobisz 
 lek.n.med. Marta Laska-Różańska 
  dr.med. Stanisław Czyrny 
 lek.n.med. Mieczysław Nowakowski 
  dr. hab. n. med. Wiesław Dobroś 
 lek.n.med. Adam Mikołajczyk 
 lek.n.med. Maria Ostafil 
 lek. med. Krystyna Sośniak 
 lek. med. Ewa Ramżyńska 
 lek. med. Mirosława Danek – Ziaja 
 dr n. med. Witold Zieńczuk 

 oraz:    

 lek.n.med. Krystyna Kordos 
 lek.n.med. Urszula Mróz  

a także pielęgniarki oddziałowe oraz pracownicy oświaty.  

Ponad 46 lat funkcjonowania szkoły szpitalnej skłania do refleksji, bo w tym 
okresie wiele razy zmieniała się organizacja pracy szkoły, sama jej nazwa, jak 
również nazwa szpitali, także programy i plany nauczania. Ale potrzeby  
- również edukacyjne - dziecka chorego nie uległy zmianie, należy mieć  
je wciąż przed oczyma, bo jak mówił św. Brat Albert Chmielowski /patron 
szkoły/:  

 
„Im więcej kto opuszczony, 

tym większą miłością służyć mu trzeba”.     

 


