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CIOCIA WODOREK JUŻ IDZIE

Urodziłam się 24 lipca 1947 roku w Pilicy - województwo katowickie, w przepięknej 
miejscowości, która od 1993 roku jest miastem. Pilica leży na szlaku Orlich Gniazd, 
wypływają tam źródła rzeki Pilicy. 

Jestem absolwentką Liceum Ogólnokształcącego w Pilicy (rok 1965). Studia che
miczne odbyłam w latach 1965-1970 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UJ. 

Podczas studiów były zajęcia, kóre lubiłam bardziej i te, których nie cierpiałam. 
Do tych drugich należały ćwiczenia rachunkowe z chemii fizycznej. Natomiast bardzo 
mile wspominam wykłady prof. Adama Bielańskiego, prof. Janiny Janikowej i prof. 
Jana Moszewa. Bardzo dużo zawdzięczam profesorom i asystentom (np. pani docent 
Elżbiecie Szczepaniec-Cięciak, prof. Maciejowi Leszko, dr. Ryszardowi Lehmanowi), 
którzy wpłynęli w pewien sposób na ukształtowanie mojej osobowości, za co bardzo 
serdecznie im dziękuję. 

Mile wspominam juwenalia. Podczas jednych nie było już biletów wstępu na bal do 
Rotundy i z dwoma kolegami weszliśmy tam po piorunochronie. Bawiliśmy się świetnie 
do białego rana. 

W czasie studiów należałam, jak większość moich koleżanek i kolegów, do Zrzeszenia 
Studentów Polskich (ZSP). 

Pracę magisterską z chemii fizycznej pt. „Własności elektrodowe membran ciekłych” 
wykonałam pod kierunkiem prof. Macieja Leszko. 

Pracę zawodową rozpoczęłam w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Chemicznych 
im. S. Ziai jako asystent Cyklu Chemii Wojskowej. Prowadziłam tam zajęcia ze stu
dentami I roku - ćwiczenia analityczne i III roku - wykłady z chemii fizycznej. W la
tach 1971-1973 pracowałam w Instytucie Technologii Nafty w Krakowie jako inżynier 
przy opracowywaniu norm na oleje. Od kwietnia 1973 roku przez okres jednego roku 
byłam pracownikiem Cementowni „Wiek” w Ogrodzieńcu koło Zawiercia na stanowi
sku starszego asystenta ds. odpylania. Następnie przez pięć miesięcy (do sierpnia 1974 
roku) pracowałam w Południowych Zakładach Przemysłu Elektrotechnicznego Ospel 
w Wierbce koło Pilicy na stanowisku samodzielnego technologa. 

1 września 1974 roku rozpoczęłam pracę jako nauczycielka chemii w Technikum 
Chemicznym w Wolbromiu. W roku szkolnym 1981/1982 uczęszczałam na Studia 
Podyplomowe dla nauczycieli, organizowane przez Wydział Chemii UJ.

Od 20 sierpnia 1980 roku do 31 sierpnia 1984 roku byłam nauczycielką i wycho
wawczynią w Szkole Podstawowej nr 29 w Krakowie. W placówce tej pełniłam funkcję 
męża zaufania ZNP i opiekuna szkolnego koła PCK.
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Od 1 września 1985 roku do chwili obecnej jestem nauczycielką chemii w Szko
le Podstawowej nr 117 w Krakowie. W szkole tej pełniłam funkcję prezesa ogniska 
ZNP, przewodniczącej Zespołu Matematyczno-Przyrodniczego, kierownika Komisji 
Funduszu Świadczeń Socjalnych itd. Byłam również przewodniczącą etapu szkolnego 
Olimpiad Chemicznych; obecnie corocznie pracuję jako członek Komisji Konkursów 
Chemicznych.

Praca w szkole daje mi dużo satysfakcji, chociaż jest to bardzo ciężki kawałek chleba 
i bardzo nisko płatny. Ciężko jest związać koniec z końcem.

Muszę przyznać, że jestem bardzo „ostrym” nauczycielem. Na dwudziestolecie na
szej szkoły (1995 r.) koleżanka z plastyki poleciła uczniom narysowanie karykatur na
uczycieli. Figurowałam na wielu rysunkach uczniów, najczęściej pod postacią „H2SO4”, 
„żyletki” lub „osy”.

Pewnego razu zdarzyło mi się przyjść do klasy dwie minuty po dzwonku. Uczniowie 
klasy VIII już niecierpliwie wyglądali na korytarz i gdy jeden z nich - Michał - zauwa
żył, że idę, krzyknął ostrzegawczo: „cicho, bo Ciocia Wodorek już idzie”. Udałam, że 
nie usłyszałam jego ostrzeżenia. Na następnej lekcji chemii w tej klasie, po otwarciu 
dziennika, powiedziałam: „Ciocia Wodorek proszę do tablicy”. Michał wiedział już, że 
o niego chodzi i stanął przy tablicy. Dostał oczywiście piątkę - był zresztą bardzo do
brym uczniem.
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