
12 listopada 2021 roku mszą świętą rozpoczęto obchody 60-lecia Medycz-
nej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli. Celebrans 
nawiązał do słów kard. Karola Wojtyły, który pożegnał naszą patronkę w dniu 
jej pogrzebu słowami: „dziękujemy Ci Pani Hanno za to, że byłaś wśród nas 
taka, jaka byłaś, z tą Twoją wielką prostotą, dobrocią, z tym wewnętrznym 
spokojem, a zarazem z tym wewnętrznym żarem, że byłaś wśród nas jakimś 
wcieleniem Chrystusowych błogosławieństw z Kazania na Górze, zwłaszcza 
tego, które mówi: błogosławieni miłosierni (…)”. Kadra szkoły, dyrektorzy, pra-
cownicy administracji i obsługi, uczniowie w tym zacnym momencie również 
dziękowali „Pani Hannie”, iż od 60 lat rozpala naszą szkołę wewnętrznym żarem 
i spokojem; mimo iż różne były jej koleje, różne nazwy i kierunki kształcenia. 
Wielu nauczycieli i wielu uczniów spotkało się w jej murach. Dla niektórych 
uczących bycie nauczycielem było drugim niewyuczonym zawodem. Pracowali 
tu lekarze różnych specjalności, farmaceuci, pielęgniarki i pielęgniarze, położne, 
 zjoterapeuci, dietetycy i żywieniowcy, psychologowie, ekonomiści, prawnicy, 

ratownicy, strażacy, muzycy i plastycy. Pozostawili po sobie wspomnienia i do-
kumenty na pożółkłych kartkach. Trudno po latach odtworzyć wszystko, co 
wydarzyło się przez te 60 lat działalności szkoły. Niektórych ludzi już nie ma, 
inni z trudnością odtwarzają wspomnienia. 

Miała szkoła swoje lata „tłuste”, kiedy od uczniów wprost „pękała 
w szwach” i lata „chude”, kiedy przestało się kształcić pielęgniarki na poziomie 
szkoły średniej a inne kierunki nie były popularne i zdawało się, że wszystko 
chyli się ku upadkowi. Jednak mimo trudności, młodzież chętnie kształci się 
na kierunkach medycznych i szkoła znów tętni życiem. 

Od 60 lat swych gościnnych murów użycza szkole medycznej Liceum 
Ogólnokształcące im. KEN przy ulicy Staszica, mieszczące się w bezpośrednim 
sąsiedztwie szpitala. I mimo, że nie ma tzw. „naszego budynku” to czujemy, 
że tu jest nasza szkoła. Tu nadal są uczniowie i nauczyciele oraz wspomnienia 
z najpiękniejszych lat młodości. 
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Fot.1. Budynek Liceum Ogólnokształcącego im. KEN, w którym mieści się nasza szkoła 

Nie sposób pisać o szkole w oderwaniu od historii miasta, w którym 
została utworzona. W latach 30. XX w. powstał zamysł utworzenia w Polsce 
Centralnego Okręgu Przemysłowego. W 1937 r. plan ten zatwierdzono, a już 
w 1938 r. w okolicach wsi Pławo rozpoczęła się budowa Zakładów Południo-
wych. Jeszcze przed II wojną światową powstała duża część zakładów oraz 
przyfabryczne osiedla mieszkaniowe. Powstające przy zakładach miasto nazwano 
Stalową Wolą. Po wojnie nastąpił wzmożony rozwój zakładów, a tym samym 
i miasta. Zakłady przemysłowe stały się potężnym pracodawcą, a to pociągnęło 
za sobą szybki przyrost liczby mieszkańców, głównie ludzi młodych i zdrowych. 
Rozwój miasta był nierozerwalnie związany z Zakładami Południowymi, które 
w 1948 r. nazwano Hutą Stalowa Wola. Drugim co do wielkości zakładem, 
powstającym w Stalowej Woli w ramach COP-u, była Elektrownia Stalowa 
Wola. Rozrastały się zakłady przemysłowe, rozrastało się także miasto i rosły 
potrzeby mieszkańców. 

W 1948 r. rząd podjął decyzję o budowie szpitala w Stalowej Woli, a w lip-
cu 1953 r. został on powołany do istnienia. Placówka miała wówczas 280 
łóżek, szpital był nowy i dobrze wyposażony, kadrę stanowili wspaniali lekarze 
i pielęgniarki. Te drugie po kursach pielęgniarskich i asystentki pielęgniarskie, 
nieliczne z pełnym wykształceniem. Oprócz szpitala w rozwijającym się mieście 
powstawały przychodnie rejonowe i specjalistyczne, a w okolicznych wioskach 

98



nowe ośrodki zdrowia. Trudno się dziwić, że w obliczu tak wielkiego bumu 
zaczęto odczuwać braki kadrowe dobrze wyszkolonych pielęgniarek dyplo-
mowanych. Włodarze miasta i powiatu zwrócili się do władz województwa 
rzeszowskiego z wnioskiem o powołanie na terenie Stalowej Woli placówki 
szkoleniowej dla przyszłych pielęgniarek. W 1961r. uchwałą prezydium Wo-
jewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie nr XX/285/61 z dnia 3.08.1961 r. 
zostało utworzone w Stalowej Woli 4-letnie Liceum Pielęgniarskie, po roku 
przekształcone w 5-letnie. 

Założycielem i pierwszym dyrektorem szkoły został matematyk mgr Adam 
Kantorek, pełniący jednocześnie obowiązki dyrektora Liceum Ogólnokształcą-
cego. Szkoła nie mogłaby istnieć bez placówki szkolenia praktycznego – szpitala 
miejskiego. Szkoła uzyskała tę możliwość dzięki poparciu i pomocy ówczesnej 
dyrekcji szpitala dr. Ignacego Hereckiego i dr. Stanisława Jaśkiewicza. Kie-
rownikiem szkolenia praktycznego została Anna Lemczyk, która przyjechała 
do Stalowej Woli z Przemyśla, gdzie przez kilka lat była nauczycielką zawodu.

Początki liceum były skromne, warunki pracy i nauki trudne. Do dyspo-
zycji szkoły przeznaczono dwa pomieszczenia biurowe. Nie było miejsca na sale 
ćwiczeń a bibliotekę stanowiły dwie szafy w dyżurce pana woźnego. 

Ze względów lokalowych i dużej liczby uczniów w obu liceach, uczennice 
liceum pielęgniarskiego zmuszone były uczęszczać do szkoły na tzw. „drugą 
zmianę”. Było to duże utrudnienie dla uczennic, gdyż większość z nich dojeż-
dżała z okolicznych wiosek. Zajęcia praktyczne prowadzone były w Szpitalu 
Miejskim im. M. Nowotki; tam też odbywały się ćwiczenia w dwóch salach 
ćwiczeniowych. Marzeniem dyrektora A. Kantorka było wybudowanie nowej 
szkoły pielęgniarskiej z internatem. Kiedy od 1963 r. został pełnoetatowym 
dyrektorem, rozpoczął intensywne starania w tym kierunku. W 1969 r. do-
prowadził do opracowania projektu budowy i lokalizacji szkoły. Szkoła miała 
powstać na zapleczu Komitetu Miejskiego przy ul.1-go Maja. Wszyscy czekali 
na realizację. W lutym 1973 r. Okręgowa Dyrekcja Inwestycji Miejskich w Ja-
rosławiu opracowała wstępny projekt budowy. Wydawało się, że po 12 latach 
istnienia szkoły w końcu rozpocznie się jej budowa. Niestety, decyzją władz 
miejskich z maja 1973 r. wstrzymano budowę szkoły. Kolejni dyrektorzy także 
próbowali zdobyć lokal dla szkoły, niestety wszelkie starania „spaliły na panew-
ce” i do dnia dzisiejszego szkoła nie posiada własnego budynku. 
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Tuż po II wojnie światowej szkolnictwo pielęgniarskie przedstawiało się 
bardzo różnorodnie. Potrzeby kraju zmuszały do szybkiego przygotowania kadry 
pielęgniarskiej. Powstawały zatem placówki prowadzące kursy pielęgniarskie, 
kursy dla sióstr PCK, szkoły dla asystentek pielęgniarskich, powstawały też 
szkoły pielęgniarskie. Na mocy Uchwały z 1961 r. zostały ujednolicone formy 
kształcenia pielęgniarek. Wówczas to określono jednakową dla wszystkich sumę 
wiedzy i umiejętności umożliwiających wykonywanie zawodu. Na terenie wo-
jewództwa rzeszowskiego, podobnie jak w całym kraju, brakowało fachowego 
personelu średniego. W początkach funkcjonowania Liceum Pielęgniarskiego 
w Stalowej Woli do szkoły przyjmowano kandydatki po IX klasie szkoły pod-
stawowej. Na mocy uchwały 186/65 z dnia 1.08.1965 r. 4-letnie liceum na 
podbudowie IX klasy zostało zlikwidowane a zarządzeniem 21/71 Prezydium 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie Liceum Medyczne Pielęgniarstwa 
zostało przekształcone w Liceum Medyczne w Stalowej Woli. System kształce-
nia licealnego trwał do 1996 r. i ukończyło go 1762 adeptów pielęgniarstwa. 

Zapotrzebowanie regionu na wykwali  kowanych pracowników służby 
zdrowia różnych specjalności nie słabło, dlatego powołano nowe kierunki 
kształcenia o różnym cyklu nauczania. Urząd Wojewódzki w Tarnobrzegu 
z dniem 01.09.1976 r. uruchomił Medyczne Studium Zawodowe z Wydziałem 
Pielęgniarskim. Studium szkoliło pielęgniarki w 2-letnim cyklu nauczania na 
podbudowie szkoły średniej, po maturze. 

W MSZ powstał także Wydział Opiekunka Dziecięca kształcący w rocz-
nym cyklu nauczania, w 1982 r. przyjęto pierwsze słuchaczki do Medycznego 
Studium Zawodowego na Wydział Higieny Stomatologicznej, zaś Wydział 
Fizjoterapii z 2-letnim cyklem nauczania działał w latach 1987–2007, kiedy to 
zakończono szkolenie na tym kierunku na poziomie szkoły średniej. W 1990 r. 
dokonano naboru na Wydział Opiekunka Dziecięca o 4-letnim cyklu nauczania 
na podbudowie szkoły podstawowej. W 1999 r. otwarty został nowy, dwulet-
ni kierunek kształcenia – dietetyk, ostatni absolwenci opuścili mury szkoły 
w 2005 r. Następnym nowym kierunkiem kształcenia była wprowadzona 
w 2000 r. terapia zajęciowa w 2-letnim cyklu kształcenia. Kształcenie na tym 
kierunku trwało do 2008 r. W latach 2001–2011 prowadzono nauczanie na 
kierunku ratownik medyczny o 2-letnim cyklu kształcenia. W 2005 r. powo-
łany zostaje następny kierunek – technik masażysta, również o 2-letnim cyklu 
kształcenia. Kierunek ten realizowany jest do chwili obecnej.  W 2008 r. otwar-
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to nowy, roczny kierunek kształcenia – opiekun medyczny. W historii naszej 
szkoły jest to pierwszy kierunek kształcenia w systemie zaocznym. W 2011 r. 
utworzony został następny zaoczny kierunek, kształcący w cyklu rocznym, tj. 
technik usług kosmetycznych. W 2014 r. utworzono nowy kierunek kształ-
cenia w systemie dziennym, w  2,5-letnim cyklu kształcenia – technika elek-
troradiologa, a w 2015 r. powołano kierunek technik sterylizacji medycznej 
w zaocznym cyklu kształcenia. Na dzień dzisiejszy prowadzimy edukację także 
na kierunku podolog. 

Reforma służby zdrowia, a także szkolnictwa przyniosła w 1991 r. duże 
zmiany, wprowadzono ustawę o systemie oświaty. Spowodowało to w szkol-
nictwie medycznym przejście z systemu kształcenia licealnego na policealny. 
W związku ze zmianami w szkolnictwie także w naszej szkole doszło do 
reorganizacji. Aktem założycielskim nr 1 z dnia 12.01.1994 r. Ministerstwo 
Zdrowia utworzyło z połączenia Liceum Medycznego i Medycznego Studium 
Zawodowego Zespół Szkół Medycznych. Jednocześnie ZSM otrzymał imię 
Hanny Chrzanowskiej – wybitnej polskiej pielęgniarki. W 2005 r. Zespoł Szkół 
im. Hanny Chrzanowskiej przekształcono w Medyczną Szkołę Policealną im. 
Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli. W 2014 r. w województwie podkar-
packim powstawały medyczno-społeczne centra, nasza szkoła znów zmieniła 
nazwę – powstało Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Stalowej Woli, w skład którego weszły: Medyczna Szkoła 
Policealna im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli oraz Policealna Szkoła 
Medyczno-Społeczna dla Dorosłych.

W 2015 r. do Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Stalowej Woli włączono Podkarpackie Centrum Kształce-
nia Ustawicznego. W 2019 r. szkoła znów przechodzi zmiany. Zlikwidowano 
Policealną Szkołę Medyczno-Społeczną dla Dorosłych, nazwę a nie szkołę, 
a w MSCKZiU pozostała Medyczna Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanow-
skiej w Stalowej Woli i pod tą nazwą istnieje do dziś.

Dumni, iż od 28 kwietnia 2018 r. w Bazylice Miłosierdzia Bożego w Kra-
kowie-Łagiewnikach Służebnica Boża Hanna Chrzanowska została ogłoszona 
błogosławioną, nosimy logo jej szkoły na piersi munduru szkolnego.

Od 1961 r. szkoła była dobrze zorganizowaną jednostką, co potwierdza 
prowadzona od samego początku jej istnienia dokumentacja dydaktyczno-
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-wychowawcza i administracyjno-  nansowa. Organem prowadzącym szkołę od 
1961 do 1975 r. było Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej. Następnie 
szkoła przeszła pod zarząd Ministerstwa Edukacji Narodowej, by powtórnie 
w 1991 r. przejść pod opiekę Ministerstwa Zdrowia. Proces nauczania i wy-
chowania w szkole odbywa się zgodnie z zasadami zawartymi w Konstytucji 
Rzeczpospolitej Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Międzyna-
rodowej Konwencji Praw Dziecka. Podstawą działalności szkoły są ustalenia 
ministerstwa dotyczące systemu oświaty w Polsce, zarządzenia wojewódzkich 
jednostek nadrzędnych, plan dydaktyczno-wychowawczy szkoły, uchwały rady 
pedagogicznej i statut szkoły. 

Jednym z istotnych elementów w kształceniu przyszłych pracowników 
służby zdrowia jest praktyczna nauka zawodu. Odbywa się ona w salach ćwi-
czeniowych (dawniej nazywanych salami demonstracyjnymi) i w placówkach 

Fot. 2. Zajęcia w pracowni pielęgniarstwa (uczennice z mgr Jadwigą Berbecką i Panią Dyrektor mgr Aurelią Wojciak).

szkoleniowych, tzn. w  rzeczywistych warunkach. Od 1961 r. zajęcia 
praktyczne odbywały się na bazie Szpitala Miejskiego w Stalowej Woli oraz od 
1967 r. Przemysłowego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej przy 
Hucie Stalowa Wola. Dyrekcja szpitala w miarę swoich możliwości starała się 
stworzyć odpowiednie warunki szkoleniowe na terenie swojej placówki (fot. 2). 

Specy  ka kierunków kształcenia stwarzała sytuacje do ciągłego poszuki-
wania przez kierowników szkolenia praktycznego placówek, które mogłyby 
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przyjąć na praktyki uczniów określonego kierunku. Stąd różnorodność placó-
wek szkolenia praktycznego w Stalowej Woli.

Podstawę nauki zawodu stanowią ćwiczenia i wykłady, które odbywają się 
w szkole w  coraz to lepiej wyposażonych pracowniach. 

Godło szkoły medycznej inspirowane było od zawsze symbolem medycyny. 
W mitologii rzymskiej Eskulap, w greckiej Asklepios, to Bóg sztuki lekarskiej – 
jego atrybutem była laska podróżna opleciona wężem. W godle szkoły znajduje 
się też kielich – czara z lekarstwem podawanym choremu. Od 1961 r. szkoła 
miała swoje godło. Było ono wizytówką świadczącą o przynależności do służby 
zdrowia a jednocześnie symbolem niesienia pomocy chorym i potrzebującym. 
Na początku godło miało kształt tarczy szkolnej z kielichem oplecionym wężem; 
dziś jest to okrągły kształt, pośrodku znajduje się kielich opleciony wężem na 
tle otwartej książki, u góry umieszczono napis z nazwą szkoły. 

Fot. 3. Aktualne godło szkoły.

„Hymn Pielęgniarski” od 1961 r. do pożegnania ostatniego rocznika pielę-
gniarek w 2000 r. towarzyszył młodzieży naszej szkoły. Był on bardzo ważnym 
elementem uroczystości ze względu na jego głęboko humanitarną treść. Stwarzał 
szczególną atmosferę i wzruszał, kiedy uczennice w mundurkach i postawie na 
baczność śpiewały jego strofy. Według danych komisji historycznej ZG PTP 
hymn został skomponowany w 1935 r. przez Jana Kielarskiego na zamówienie 
ZG PCK. Nuty i słowa zaginęły w powstaniu warszawskim i zostały odtworzone 
z pewnymi poprawkami przez pielęgniarkę Danutę Zachaczewską-Sobolewską 
w 1948 r. Melodia od zawsze pozostała niezmieniona. 

Mundur był nieodzownym elementem obrzędowości szkoły. Młodzież wystę-
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powała w mundurkach na wszystkich uroczystościach zawodowych, uczęszczała 
w nich na ćwiczenia i na zajęcia praktyczne. Jedna z emerytowanych nauczycielek 
naszej szkoły pani Stanisława Gonkowska tak w kronice szkoły wspomina swoje, 
szkolne umundurowanie: „Byłam uczennicą 2-letniego studium w Przemyślu 
w latach 1960-62. Miałyśmy szare mundury, białe, płócienne, dobrze wykroch-
malone fartuchy krzyżaki  czarne grube siatki na włosy, naciągnięte prawie do 
samych oczu”. 

Obecnie panuje duża dowolność w ubraniach medycznych. Masażyści zakła-
dają mundurki białe, niebieskie lub dwukolorowe, technicy sterylizacji bordowe, 
opiekunowie medyczni białe lub niebieskie, elektroradiolodzy granatowe lub też 
dwukolorowe, najbardziej kolorowe stroje zakładają opiekunki dziecięce. 

Czepkowanie było bardzo ważną uroczystością na wydziałach pielęgniar-
skich. Odbywała się ona w II kl. liceum i na I roku studium po ukończeniu 
pierwszego semestru. Dzień nałożenia na głowę symbolu pielęgniarstwa – 
czepka – był jednym z najważniejszych dni życia szkolnego a uroczystość pod-
niosła i wzruszająca. Uroczystość czepkowania była przyrzeczeniem wierności 
zawodowi. Biały czepek był symbolem zawodu, jego godności, wyrazem opieki 
silniejszego nad słabszym.

Fot. 4. Artykuł w miesięczniku ,,Pielęgniarka i położna” 1978, nr 1.

Z założeniem czepka wiążą się najlepsze tradycje wielu pokoleń pielęgnia-
rek. Czepkowanie to moment, który wspomina się ze szczególnym wzruszeniem 
przez wiele lat. Czepek to symbol, który jednoczy wszystkie pielęgniarki na 
świecie w kierunku działań dla dobra człowieka. „Noście czepek, jak koronę, 
z godnością i szacunkiem…” – mówiła podczas uroczystości czepkowania pani 
dyrektor mgr Jadwiga Berbecka. 
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Fot. 5. Słuchacze kierunku technik masażysta w pracowni masażu z mgr Katarzyną Przybysz.

Fot. 6. Słuchacze kierunku opiekun medyczny na zajęciach w pracowni zabiegów higienicznych z mgr Anną Piędel. 

Uroczystość paskowania miała miejsce w klasie III liceum i po II semestrze 
nauki w studium medycznym. Był to moment dopięcia do białego czepka 
paska wąskiej, czarnej aksamitki (opiekunki niebieskiej). Było to świadectwem 
osiągnięcia następnego etapu wiadomości i umiejętności zawodowych. Akt 
paskowania, poprzez dopinanie kolejnych pasków, odbywał się w liceum przed 
zakończeniem roku szkolnego a w studium po zakończeniu semestru nauki. 
Uroczystość paskowania nie była aż tak podniosła jak czepkowanie, jednak 
zawsze wiązała się z uroczystą akademią i częścią artystyczną przygotowaną 
przez uczniów. 

Uroczystość wręczenia indeksów ma miejsce w pierwszym semestrze nauki 
w szkole policealnej. Niezależnie od kierunku kształcenia przez lata miała ona 
swoistą oprawę. Dzień ten można nazwać „pasowaniem na słuchacza szkoły 
policealnej”. Otrzymanie indeksu jest symbolem łączności ze szkołą a jednocze-
śnie przypomnieniem, że to, czego szkoła uczy jest sprawdzone i pod postacią 
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stopnia szkolnego udokumentowane w indeksie. Po latach ten dokument może 
stać się pretekstem do wspomnień i dumy z własnych osiągnięć. 

Bardzo ważną, ze względu na treść i ładunek emocjonalny, jest ceremonia 
nadania tytułu zawodowego i pożegnania absolwentów. To ważny moment 
włączenia absolwentów do szerokiego grona personelu medycznego, przygo-
towanego do pracy we wszystkich placówkach Służby Zdrowia. 

Historia szkoły medycznej to nie tylko budynek, nazwa szkoły, obrzędo-
wość, zajęcia praktyczne, ale przede wszystkim ludzie, którzy od 60 lat „roz-
palają wewnętrzny żar” Medycznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanow-
skiej w Stalowej Woli. Na przestrzeni tych lat szkołą kierowało 8 dyrektorów, 
a szkolenie nadzorowało 4 kierowników szkolenia praktycznego. Przez ten czas 
szkołę ukończyło ponad 4 tysiące uczniów różnych kierunków kształcenia. Są 
wśród nich tacy, którzy znaleźli pracę w wyuczonym zawodzie i tacy, dla których 
szkoła ta była jednym z wielu życiowych doświadczeń. Wielu absolwentów 
skończyło studia wyższe, są tacy, którzy nie stracili kontaktu ze szkołą, gdyż 
po latach zostali nauczycielami w ,,swojej szkole”. Absolwenci naszej szkoły 
rozsiani są po całym świecie, czasem dają o sobie znać na społecznościowym 
portalu, czasem któryś nauczyciel dostanie ,,egzotyczną” kartkę, a czasem dy-
rekcja otrzymuje o  cjalną prośbę o dokumentację potrzebną do nostry  kacji 
dyplomu w obcym kraju.
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