
„ONI BYLI KIEDYŚ Z NAMI” 

Wspominamy nauczycieli naszej szkoły, którzy spoczywają na cmentarzach 







Paulina Papiorek 

Uczyła  najstarszych 
obywateli Olzy. Jak 
zapisano w kronice szkoły 
„od matury do emerytury 
w jednej szkole”.  Znali ją 
wszyscy i nazywali Panią 
Warzeszanką. Uczyła w 
młodszych klasach oraz 
starszych prac ręcznych. 
 
Jest pochowana na 
cmentarzu w Olzie. 



Jan Kozyra 

Był kierownikiem 
szkoły przez 13 lat. 
Uczył muzyki. 
Później 
zamieszkał w 
Pszowie i tam jest 
pochowany. 





Albert Mazur 

Najpierw był nauczycielem w 
naszej szkole i po kilku latach 
wrócił by zostać kierownikiem 
szkoły. Uczył  języka 
polskiego i matematyki 
najstarsze dzieci oraz muzyki. 
Grał na skrzypcach.  
 
Spoczął na cmentarzu w 
Olzie 



Ryszard Jeleń 

Był długoletnim 
nauczycielem 
fizyki, chemii, 
matematyki. 
Mieszkał w 
Gorzycach i tam 
jest pochowany. 



Józef Gonsior 

Najpierw uczył w 
Gorzyczkach, a 
później w Olzie. 
Starał się nauczyć 
dzieci historii i 
geografii, a że jego 
lekcje były bardzo 
ciekawe wszyscy 
słuchali z otwartą 
buzią. 
 
Jest pochowany na 
cmentarzu w Olzie. 





Alfred Śliwa 

Zanim przyszedł do szkoły w 
Olzie wychował pół Odry. Był 
następcą pana Gonsiora, więc 
uczył głównie historii, 
geografii, a nawet języka 
rosyjskiego. Słynął z surowej 
dyscypliny i na przerwach 
wszystkie dzieci spacerowały 
w parach dookoła korytarza. 
 
Jest pochowany na 
cmentarzu  
w Wodzisławiu Śląskim. 







Franciszek Pawlina 

Był długoletnim 
kierownikiem szkoły w 
Odrze, a potem krótko 
dyrektorem w Olzie. 
Szczególną sympatią 
darzył dzieci z Odry i 
uważał, że są 
najmądrzejsze. 
 
Jest pochowany na 
cmentarzu w Pszowie. 



Barbara Weiner 

Uczyła Wasze mamy i 
niektóre babcie. Posiadała 
wiele talentów, więc uczyła 
fizyki, chemii, niektóre 
klasy matematyki czy 
przyrody oraz prac  
ręcznych. 
 
 Jest pochowana na 
cmentarzu w Gorzycach. 







Joachim  
Władarz 

Krótko pracował w naszej 
szkole. Uczył języka 
polskiego, wiedzy o 
społeczeństwie, historii 
oraz chłopców 
wychowania fizycznego. 
Pamiętają o nim prawie 
wszyscy rodzice.  
Jest pochowany na 
cmentarzu w Olzie. 



Dla tych 
Którzy odeszli 
W nieznany świat, 
Płomień na wietrze 
Kołysze wiatr. 
Dla nich tyle kwiatów 
Pod cmentarnym murem 
I niebo jesienne 
U góry. 
 
Dla nich 
Harcerskie warty 
I chorągiewek gromada, 
I dla nich ten dzień - 
Pierwszy dzień 
Listopada.  
 


