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 Październik w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 17 Specjalnych w Kielcach to 
czas uroczystości i wspomnień. Obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej i rocznicę nadania 
imienia placówce. Na 23 października uczniowie przygotowują szczególną uroczystość. 
Wspominać będziemy Patrona Szkoły, jak również Panią Urszulę Kołdę, wieloletnią dyrek-
tor, dzięki której szkoła nosi imię Karola Wojtyły – papieża Polaka. 

 Urszula Kołda pracowała w 
szkolnictwie ponad 40 lat. Od roku 
1972 uczyła dzieci specjalnej troski – 
w Państwowym Zakładzie Wycho-
wawczym w Kielcach, a od 1983r. w 
Szkole Podstawowej Nr 14 Specjal-
nej. Od roku 1989 była dyrektorem 
tej placówki, która przekształciła się 
później w Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących Nr 17 Specjalnych w Kiel-
cach.  

 Jako dyrektor szkoły troszczyła 
się o rozwój uczniów, ich przygoto-
wanie do dalszego kształcenia i ak-
tywności społecznej. Wyczulona była 
na problem zaspakajania potrzeb so-
cjalnych swoich wychowanków. 

 Urszula Kołda była osobą bar-
dzo aktywną, wymagającą od siebie i 
innych. Była nauczycielem dyplomo-
wanym, ekspertem w dziedzinie oli-
gofrenopedagogiki i zarządzania 
oświatą. Swoim zapałem i zaangażo-
waniem mobilizowała nauczycieli do 
twórczej działalności oraz wdrażania 
nowoczesnych metod pracy. Pozyska-
ła środki na realizację dodatkowych 
zajęć pozalekcyjnych i międzynaro-
dowych programów unijnych.  
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 Zorganizowała obchody 50-lecia 
Szkoły Podstawowej Nr 14, a uwieńcze-
niem jej pracy było nadanie Zespołowi 
Szkół Ogólnokształcących Nr 17 Specjal-
nych imienia Karola Wojtyły – papieża 
Polaka oraz ufundowanie sztandaru. 
 

 Była autorką artykułów w 
prasie ogólnopolskiej i wojewódz-
kiej na tematy nauczania dzieci z 
niepełnosprawnością intelektualną.  

 Za pracę zawodową Urszula 
Kołda nagradzana była przez Mini-
stra Oświaty i Wychowania, wielo-
krotnie przez Kuratora Oświaty i 
Prezydenta Miasta Kielc. 
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 W marcu 2012r. Urszula Kołda 
zmarła po ciężkiej chorobie. Odeszła 
za wcześnie i za szybko. Pożegnaliśmy 
wspaniałego człowieka i cenionego 
pedagoga oraz zasłużonego dyrektora 
szkolnictwa specjalnego. Na długo po-
zostanie w naszej pamięci. 
 

Pelagia Majewska 
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Kołda Urszula Barbara 
 Urodziła się 29 kwietnia 1945r. w Kielcach. Była córką Eugeniusza Putowskiego i Eu-
genii z Wojteckich. Ukończyła Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Podstawowego im. Stani-
sława Staszica nr 1 w Kielcach oraz Szkołę Muzyczną I i II stopnia w klasie fortepianu. Na-
ukę kontynuowała w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym Zgromadzenia Sióstr Naj-
świętszej Rodziny z Nazaretu w Kielcach. Świadectwo dojrzałości uzyskała 11 czerwca 196-
1963r. w Liceum Ogólnokształcącym nr 4. W latach 1964-1966 była słuchaczką Studium 
Nauczycielskiego im. Władysława Spasowskiego - kierunek wychowanie muzyczne. Po 
ukończeniu studium podjęła pracę zawodową w Szkole Podstawowej w Łącznej, gdzie 
zgodnie z wykształceniem uczyła muzyki. W latach 1969-1972 pracowała w Szkole Podsta-
wowej nr 16 w Kielcach. Prowadziła również chór i zespół muzyczny. Od 1972r. do 2007r. 
związana była ze szkolnictwem specjalnym. 1 września 1972r. została zatrudniona w Pań-
stwowym Zakładzie Wychowawczym (obecnie Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 1 w 
Kielcach) jako wychowawczyni w internacie, a następnie nauczycielka muzyki w Szkole 
Podstawowej nr 17 Specjalnej wchodzącej w skład zakładu. W trakcie pracy zawodowej, 
studiowała w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, 
którą ukończyła 18 maja 1987r. z tytułem magistra pedagogiki specjalnej. Od 1 września 
1983 r. była nauczycielką muzyki, prowadziła zespół muzyczny w Szkole Podstawowej nr 
14 Specjalnej. Od 1 września 1989r. objęła stanowisko dyrektora tej szkoły. Zgodnie z zało-
żeniami reformy oświatowej w 1999r. szkoła została przekształcona w Zespół Szkół  Ogól-
nokształcących nr 17 Specjalnych. Do przejścia na emeryturę w 2007r. była dyrektorem tej 
placówki. W 2001r. została wpisana na listę ekspertów w dziedzinie oligofrenopedagogiki i 
zarządzania oświatą. Służbę instruktorską pełniła od 1969r. Prowadziła drużynę harcerską w 
Szkole Podstawowej nr 16 oraz drużyny „Nieprzetartego Szlaku” przy Szkołach Podstawo-
wych nr 17 i 14. W latach 1975-1982 była etatową instruktorką ZHP, pełniła funkcję szcze-
powej Szczepu Drużyn „NS” przy Państwowym Zakładzie Wychowawczym w Kielcach. 
Prowadzone przez nią drużyny zajmowały wysokie lokaty na przeglądach i festiwalach arty-
stycznych. Uczestniczyły w rajdach, obozach, uroczystościach i imprezach organizowanych 
przez Komendę Kieleckiej Chorągwi ZHP. Była instruktorką na obozach dla dzieci niepeł-
nosprawnych organizowanych w Białogórze. Uczestniczyła w pracach Wydziału Nieprzetar-
tego Szlaku Kieleckiej Komendy Chorągwi. Współorganizowała wojewódzkie przeglądy 
harcerskich i szkolnych zespołów artystycznych „NS”, które od kilkunastu lat odbywają się 
w Sielpi. Rozkazem Komendanta Chorągwi L.8/78 z 28 listopada 1978 otrzymała stopień 
harcmistrza. Była autorką artykułów dotyczących problematyki dzieci upośledzonych umy-
słowo publikowanych w „Inspiracjach”, „Echu Dnia”, „Słowie Ludu”. Za działalność zawo-
dową i społeczną wyróżniona była nagrodami Ministra Oświaty i Wychowania, Kuratora 
Oświaty, Prezydenta miasta Kielce. Otrzymała: Złoty Krzyż Zasługi (1987), Medal Komisji 
Edukacji Narodowej (2004), Krzyż „ZA Zasługi dla ZHP” (1983), Brązową Odznakę im. 
Janka Krasickiego (1977). Zmarła 2 marca 2012 r. w Kielcach. Spoczywa na Cmentarzu Sta-
rym w Kielcach. W pogrzebie obok rodziny i przyjaciół uczestniczyło liczne grono ZHP. 
Źródła: 
Notatki biograficzne na temat życia i działalności Urszuli Barbary Kołdy udostępnione autorce w 
kwietniu 2012 przez córkę Annę Janik. 
Bibliografia: 
Judycki Z., Siwek J.: Kto jest kim w Kielcach, Informator biograficzny, T. 1, Oficyna wydawnicza 
Kucharski, Toruń 2002, s. 77. 

Anna Kateusz 
 

Biogram zamieszony w Harcerskim Słowniku Biograficznym wydanym przez Komendę Kieleckiej Chorągwi 
ZHP im. Stefana Żeromskiego w październiku 2012 r. 



6 

 Pamiętamy... 

„Pani Dyrektor Urszula Kołda była wspa-
niałym nauczycielem, wychowawcą dzieci i 
młodzieży, świetnym organizatorem, dbają-
cym o rozwój szkoły, dla którego priorytetem 
zawsze było dobro dziecka.” 

Ilona Kot – Iwan 

„Była przede wszystkim człowiekiem, 
potem dyrektorem.” 

Anna Orlińska 

„Pamiętam pierwszą rozmowę z Panią Dyrektor Urszulą Kołdą, gdy przyszłam do 
Szkoły Podstawowej Nr 14 pytać o pracę. Pani Dyrektor przyjęła mnie i długo ze mną 
rozmawiała. Pytała o moją dotychczasową pracę i posiadane stopnie specjalizacji zawo-
dowej. Wyjaśniłam, że długo byłam na urlopie wychowawczym i teraz wracam do pracy. 
Pani Dyrektor uświadomiła mi, że praca w szkole specjalnej jest bardzo trudna, wymaga 
cierpliwości, że ze względu na specyfikę dzieci muszę podnosić swoje kwalifikacje, stale 
się doskonalić. Postanowiłam spróbować, gdyż spodobała mi się Pani Urszula Kołda 
jako dyrektor – konkretna, wymagająca, zatroskana o los swoich wychowanków. 
Wiedziałam, że stoję przed trudnym zadaniem, ale optymizm Pani Dyrektor udzielił się 
także mnie. Ja po tej rozmowie wyszłam pełna dobrych uczuć, z nadzieją i wiarą, że 
wszystko dobrze się ułoży, że mogę liczyć na Jej pomoc.” 

Pelagia Majewska 

„Była otwarta. Kochała ludzi. 
Nie marnowała czasu, ani ener-
gii. Patrzyła ciepło na ludzi, 
szczególnie tych zagubionych, 
nieporadnych. Dbała, by szkoła 
miała godne imię. Młoda du-
chem, z pasją wykonywała 
swoją pracę. 
Pamięć o pani Dyrektor Urszuli 
Kołdzie będzie –  i jest – ciągle. 
Nie zawsze można stać przy 
grobie. Nie zawsze – bo tak w 
życiu bywa. Lecz ci co znali ją 
w przeszłości mogą zaświad-
czyć jaka była.” 

Elżbieta Krakowiak 

„Pani Dyrektor Urszula Kołda była 
osobą niezwykle pogodną. Dla nas 
nauczycieli była jak matka, która 
dba o swoje dzieci.” 

Ewa Kręcicka 

„Na zawsze zapamiętam ją jako osobę lu-
biącą ludzi, zatroskaną o innych. Posiada-
ła niezwykłą energię, optymizm i wital-
ność.” 

Beata Długosz 

„Idź przez życie tak, aby ślady Twoich stóp przetrwały Cię”. 
ks. bp Jan Chrapek 
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Wpis  Pani Urszuli Kołdy do kroniki szkolnej 
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Gazetkę opracował zespół redakcyjny „Gadułka”. 
 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17 Specjalnych  
im. Karola Wojtyły  - papieża Polaka w Kielcach 

Nasza Pani Dyrektor 
 
Blisko dwadzieścia lat 
byłaś naszym kapitanem, 
zamartwiałaś się ciągle, 
co ze szkołą się stanie. 
 
O wyjazdy uczniów, 
ich powroty długie, 
gdy zadźwięczał telefon, 
zasypiałaś, lubo. 
 
Byłaś jak na straży, 
zawsze w pogotowiu, 
często zapominając 
nawet o własnym zdrowiu. 
 
Każdy uczeń, nauczyciel 
dobrze czuł się tutaj, 
bo opieką otoczony 
był on z każdej strony. 
 
 

Kierowałaś jak dyrektor, 
pomagałaś jak przyjaciel, 
stale zachęcając innych 
do wzmożonej pracy. 
 
Dzisiaj nasza szkoła 
chlubne nosi imię, 
wszystko dzięki Tobie, 
niech tak dalej słynie. 
 
Na pięknym sztandarze, 
litery się wiją: 
„Wielki Patron Papież” –  
to dodaje siły. 
 
Ukłon piękny Ci składamy, 
nisko chyląc czoła, 
i za upór podziwiamy, 
każdy dziś zawoła. 
 

Pelagia Majewska 


