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Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia  

przyniosą nam wszystkim wiele radości i siły.  

Niech ten szczególny czas minie nam w niepowtarzalnej atmosferze, 

 w zdrowiu i szczęściu płynącym ze spotkania z bliskimi. 

Życzę wszystkim Słuchaczom , Nauczycielom i Pracownikom szkoły  

wytchnienia od codziennych trosk, zwolnienia tempa i odpoczynku  

a nadchodzący Nowy 2022 Rok niech będzie wyjątkowym rokiem dla każdego z nas.  

Dyrektor szkoły  

Małgorzata Szyszkowska  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Boże Narodzenie to cudowny czas.  

Wszyscy już czekają na choinki blask.  

Na jej świeży zapach i kolorów moc.  

Na tę pierwszą gwiazdkę w wigilijną noc...  

 
 

Staropolskim obyczajem, kiedy w Wigilię gwiazda wstaje,  

Nowy Rok zaś cyfrę zmienia, wszyscy wszystkim ślą życzenia.  

Przy tej pięknej sposobności i my życzymy Wam radości,  

aby wszystkim się darzyło, z roku na rok lepiej było.  

Wielu miłych chwil, spędzonych w ciepłej i rodzinnej atmosferze  

życzy  

Zespół redakcyjny Eskulapa 



  

 

„Kto zna i rozumie przeszłość,  

Ten z korzyścią kształtuje 

przyszłość”                      L.J. 

Okoń  

 

 

 

 

 

 

 

Święto szkoły  jest okazją do wspomnień, a one, choć minione, na zawsze pozostają w naszej 

pamięci. Trudno bowiem pozostać obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część życia. 

Dostrzeganie czasu jest cudownym darem i dopiero z perspektywy lat doceniamy to, co dała nam szkoła 

i pracujący w niej ludzie. Czuję się zaszczycona, że mogę jako dyrektor szkoły, wrócić do minionych lat 

i nie ukrywam, że jest to dla mnie ogromne wyróżnienie i wyjątkowe przeżycie, tym bardziej, że jestem 

absolwentką tej szkoły. W tym szczególnym dniu wracamy pamięcią do miejsc, ludzi i wydarzeń.  

Budynek, w który mieści się szkoła jest miejscem szczególnym. Na początku miał być pałacem 

rosyjskiego gubernatora. Miał on wchodzić w skład zespołu budynków publicznych zaprojektowanych na 

potrzeby powstałej w 1912 guberni.  Po ewakuacja władz rosyjskich i  zajęciu ziem przez armię austriacką, 

w budynku zorganizowano szpital wojskowy.  

W 1918 budynek  znalazł się pod zarządem władz miasta. W 1927 podjęto decyzję o utworzeniu 

w nim Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego. W 1932 roku, szpital przyjął pierwszych chorych. 

Podczas II wojny światowej w szpitalu utworzono koszary niemieckie, a pacjentów wymordowali 

członkowie SS. Już samo miejsce chociaż  naznaczone tragicznymi wydarzeniami wskazuje , że spoczywała 

na nim jakaś misja, nakierowana na ludzi, misja służenia ludziom. 

 Przez 74 lata działalności do rozwoju szkoły przyczyniło się wiele osób, którzy tworzyli ją dzień po 

dniu z pełnym oddaniem, nie szczędząc swojego czasu i sił.  Przede wszystkim kolejni dyrektorzy szkoły: 

Pani Władysława Szoc, Krystyna Łysakowska, Jan Labędzki, Elżbieta Zając, Krystyna Szpak-Lipińska,  

v-ce dyrektorzy: Kazimierz Tracz, Romuald Jankowski, Jan Guczoł, Ferdynand Kosiba, Janina Lopałło, 

Wiesława Tarnas, Bogusława Czuba, Małgorzata Szyszkowska; kierownicy szkolenia praktycznego: 

Aleksandra Kochanowska, Anna Ginalska, Wiesława Szczebacz, Jadwiga Przybylska, Anna Pasieczna, 

Bogusława Czuba, Magdalena Czerniakiewicz-Kostecka, Anna Rachoń, Jadwiga Woźniak, a także wielu 

nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.  

Szkoła przeszła wiele reorganizacji, początkowo kształciły się w jej murach wyłącznie pielęgniarki, 

szkoła znana była chełmskiemu środowisku jako szkoła pielęgniarska – Państwowa Szkoła Pielęgniarstwa, 

Liceum Medyczne, Studium Medyczne. Później zaczęto identyfikować szkołę z innymi zawodami 

medycznymi: pracownikami socjalnymi, położnymi, fizjoterapeutami, ratownikami medycznymi, 

dietetykami, analitykami medycznymi, instruktorami higieny, aktualnie z zawodami branży medycznej, 

społecznej i fryzjersko-kosmetycznej.  

W dzisiejszych czasach nasza Szkoła - policealna musi sprostać, wyzwaniom XXI wieku, zmianom, 

jakie dokonują się w polskim systemie kształcenia zawodowego, wdrażać politykę oświatową państwa 

w odniesieniu do edukacji zawodowej. Mogę z całą pewnością stwierdzić, że dajemy naszym Absolwentom 

mocne podstawy do realizacji i pracy w wyuczonych przez nich zawodach. To nasi słuchacze i absolwenci 

utwierdzają nas w przekonaniu, że kształcimy w zawodach poszukiwanych na rynku pracy.  

 Dzisiejsza uroczystość przypomina, że w naszej Szkole najważniejszy zawsze był i będzie słuchacz, 

duszą Szkoły – nauczyciel, a dumą – jej absolwenci.  

 

Małgorzata Szyszkowska  

Dyrektor 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gubernia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szpital
https://pl.wikipedia.org/wiki/1918
https://pl.wikipedia.org/wiki/1927
https://pl.wikipedia.org/wiki/1932
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szpital
https://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szpital
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koszary
https://pl.wikipedia.org/wiki/Schutzstaffel


  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
1947 – podjęcie przez władze województwa lubelskiego 
i miasta Chełma decyzji o utworzeniu szkoły pielęgniarskiej  
w Chełmie. 
 
11.X.1947 – pierwsza oficjalna konferencja z udziałem 
władz wojewódzkich, miejskich oraz  W. Szoc mianowanej 
przez Ministerstwo Zdrowia na stanowisko dyrektora 
szkoły. 
 
6.XI.1948 – rozpoczęcie nauki w Wojewódzkiej Szkole 
Pielęgniarsko - Położniczej w Chełmie przez 32 uczennice  
 l Kursu.  
 
12.XII.1949 – zmiana podporządkowania i nazwy szkoły. 
Przyjęto nazwę – Państwowa Szkoła Pielęgniarstwa 
 w Chełmie.  
 
25.X.1950 - pierwszy w dziejach szkoły egzamin 
dyplomowy.  
 
1.III.1959 – odejście W. Szoc ze stanowiska dyrektora szkoły 
(Pani Szoc podejmuje pracę w Bydgoszczy) przejęcie 
obowiązków dyrektora szkoły przez Annę Lizer.  
 
1.IX.1959 – utworzenie 4-letniego Liceum Pielęgniarstwa  
na podbudowie 9 klas liceum ogólnokształcącego, - 
powierzenie obowiązków dyrektora szkoły Krystynie 
Łysakowskiej.  
 
1.IX.1965 – kolejna reorganizacja kształcenia – utworzenie 
 5-letniego Liceum Medycznego Pielęgniarstwa na 
podbudowie szkoły podstawowej. 
 
1.IX.1966 – powierzenie obowiązków dyrektora szkoły 
Janowi Łabędzkiemu. 
 
1.IX.1976 - utworzenie Medycznego Studium Zawodowego 
– Wydział Pielęgniarstwa o 2-letnim cyklu kształcenia na 
podbudowie szkoły średniej. 
 
1.IX.1977– kolejna reorganizacja — utworzenie, decyzją 
Kuratora Oświaty i Wychowania w Chełmie Zbiorczego   
Zakładu pod nazwą Zespół Szkół Medycznych. Zespół Szkół 
tworzą: 5-letnie Liceum Medyczne Pielęgniarstwa;  
Medyczne Studium Zawodowe – Wydział Pielęgniarstwa. 
 
X.1978  – powierzenie obowiązków dyrektora szkoły 

Elżbiecie Zając. 
18.XI.1978 – ufundowanie przez Radę Rodziców Sztandaru 
Szkoły, utworzenie Izby Tradycji Szkoły. 
 
1.IX.1983 – rozpoczęcie kształcenia położnych w 2,5 letnim 
cyklu kształcenia na podbudowie Liceum Ogólnokształcące-
go;  
 
1.IX.1984 — zorganizowanie, przy współpracy 
Wojewódzkiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Wydziału 
Pracowników Socjalnych Medycznego Studium Zawodowe-
go kształcącego w cyklu 2-letnim, systemem zaocznym. 
 
1.IX.1987  — utworzenie Wydziału Analityki Medycznej  
o 2 letnim cyklu kształcenia w systemie stacjonarnym,  
na podbudowie Liceum Ogólnokształcącego. 
 
 I.1988  – przyjęcie Zespołu Szkół Medycznych w Chełmie do 
Klubu Szkół Przodujących, jako jedynej szkoły medycznej 
 w kraju.  
 
1.IX.1988 – uruchomienie, przy  współpracy WSSE, 
kształcenia Instruktorów Higieny w 2-letnim cyklu, nauki  
w systemie zaocznym.  
 
18.XI.1988 – nadanie Szkole imienia jej pierwszej dyrektorki 
Władysławy Szoc; ustanowienie uchwałą Rady 
Pedagogicznej dnia 18 listopada Dniem Patrona -Świętem 
Szkoły. 
 
IV. 1990 – zakończenie kształcenia położnych. 
 
IX.1991 – powierzenie obowiązków dyrektora szkoły 
Krystynie Szpak-Lipińskiej; - rozpoczęcie próbnego 
wdrażania programu 2,5 letniej szkoły pielęgniarskiej, 
wspólnie ze szkołą szczecińską jako dwie pierwsze szkoły  
w kraju. 
 
1.IX.1993 – uruchomienie kształcenia Opiekunek 
Dziecięcych w 2-letnim cyklu nauki w systemie 
stacjonarnym na podbudowie Liceum Ogólnokształcącego. 
 
1.IX.1994  – uruchomienie kształcenia Instruktorów Higieny 
w 2-letnim cyklu nauki  w systemie stacjonarnym na 
podbudowie Liceum Ogólnokształcącego . 
 
 

 

Kalendarium  szkoły 

1947 - 2021 
 



  

 
VI.1995 – zakończenie kształcenia pielęgniarek  w liceum 
 i przejście wyłącznie na policealny system kształcenia. 
 
IX.1995 – utworzenie kolejnych wydziałów: Terapii 
Zajęciowej o 2-letnim cyklu kształcenia i Fizjoterapii o 2,5-
letnim cyklu kształcenia w trybie stacjonarnym. 
 1.IX.1996  – rozpoczęcie, jako innowacji pedagogicznej, 
wdrażania dokumentacji programowej 3–letniej szkoły 
pielęgniarskiej, zgodnie ze standardami Unii Europejskiej 
i porozumieniem europejskim w sprawie kształcenia 
pielęgniarek, podpisanym przez nasz kraj, podpisanie 
współpracy z Telemark College w Skien w Norwegii. 
 
18.XI.1996 – nadanie pracowni pielęgniarstwa imienia 
zasłużonej nauczycielki pielęgniarstwa Marianny Kimak. 
 
1997 – zakończenie kształcenia Instruktorów Higieny  
w 2-letnim cyklu nauki  w systemie stacjonarnym na 
podbudowie Liceum Ogólnokształcącego . 
 
6–8.XI.1998 – Jubileusz 50-lecia Szkoły, l Zjazd 
Absolwentów i Wychowawców. 
 
1.IX.1998 – rozpoczęcie kształcenia pielęgniarek w 2,5 
letnim cyklu kształcenia. 
 
1.IX.1999  –  utworzenie nowego kierunku kształcenia 
Ratownik Medyczny w 2 letnim cyklu nauki w trybie 
stacjonarnym. 
 
VI.2000 – zakończenie kształcenia pielęgniarek 3 letnim 
cyklu kształcenia w Medycznym Studium Zawodowym. 
 
I.2001 – zakończenie kształcenia pielęgniarek w 2,5 letnim 
cyklu kształcenia. 
  
IX.2001 – utworzenie Collegium Zamiejscowego w Chełmie 
Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Akademii 
Medycznej w Lublinie. 
 
1.IX.2003 – Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 24 czerwca 
2003 roku Zespół Szkół  Medycznych im. W. Szoc w Chełmie 
z dniem 1 września 2003 roku przyjmuje nową nazwę 
Medyczne Studium Zawodowe im. W. Szoc w Chełmie;  
 
1.IX.2003 –  utworzenie kolejnych wydziałów Medycznego 
Studium Zawodowego:   Dietetyk  o 2 letnim cyklu 
kształcenia i Masażysta o 2 letnim cyklu kształcenia. 
 
1.IX.2004 – utworzenie nowego kierunku kształcenia  
Technik Usług Kosmetycznych  o 2 letnim cyklu nauki  
w systemie stacjonarnym. 
 
VI.2005 – zakończenie kształcenia pielęgniarek  w Collegium 
Zamiejscowym w Chełmie na Wydziale Pielęgniarstwa 
 i Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej   w Lublinie. 
 
1.IX.2005  – utworzenie nowego kierunku kształcenia 
Higienistka Stomatologiczna o 2 letnim cyklu nauki  
w systemie stacjonarnym. 
 

1.IX.2006 – inauguracja obchodów 60 – lecia powstania 
Szkoły. 
 
l.2007 - zakończenie kształcenia na kierunku Technik 
Fizjoterapii. 
 
2007–  po raz pierwszy przeprowadzono  w szkole 
zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe  
uczniów kończących cykl kształcenia na danym kierunku 
nauczania, nadzorowany przez OKE  w Krakowie. 
 
VI.2008 – zakończenie kształcenia na kierunku Dietetyk. 
 
1.IX.2008 –  uruchomienie nowego kierunku kształcenia 
Asystentka Stomatologiczna o rocznym cyklu nauki  
w systemie stacjonarnym. 
 
2009– zakończenie kształcenia na kierunku Asystentka 
Stomatologiczna o rocznym cyklu nauki  w systemie 
stacjonarnym. 
 
25.IV.2008 –  z inicjatywy nauczycieli szkoły utworzono 
Chełmskie Stowarzyszenia Medyczne „Zdrowie i Edukacja” . 
Funkcję prezesa objęta mgr Lilia Płachecka. 
 
1.IX.2009 – uruchomienie nowych kierunków kształcenia: 
Technik Farmaceutyczny o 2-letnim cyklu nauki i  Technik 
Dentystyczny o 2,5 letnim cyklu nauki z w systemie 
stacjonarnym. 
 
1.VII. 2009 –  uczestnictwo w projekcie „Zawodowa 
Przyszłość Lubelszczyzny ” współfinansowanego  przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego (w ramach realizacji projektu systemowego 
Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. 
 
2009 – utworzenie pracowni protetyki dentystycznej dla 
nowo utworzonego kierunku kształcenia technik 
dentystyczny w ramach projektu „Zawodowa Przyszłość 
Lubelszczyzny ”. 
 
25.XI.2009 – przekazanie sztandaru Medycznemu Studium 
Zawodowemu im . W. Szoc przez Zarząd Chełmskiego 
Stowarzyszenia Medycznego „Zdrowie i Edukacja”.  
 
30.VI.2010 – likwidacja internatu funkcjonującego  
w  szkole. 
 
1.IX.2011 – wznowienie kształcenia na kierunku Opiekunka 
Dziecięca o 2-letnim cyklu nauki. 
 
XI.2011 – w ramach obchodów Dnia Patrona/Święta Szkoły  
po raz pierwszy przyznano Honorowy Tytuł Ambasadora 
 panu Janowi Szoc, synowi naszej Patronki za promowanie 
naszej  szkoły w kraju i za granicą.  
1.IX.2012 — uruchomienie nowego kierunku kształcenia 
Technik Sterylizacji Medycznej  o 2 – letnim cyklu nauki    
w systemie stacjonarnym dla dorosłych.  
 
 
1. XI. 2013 - uruchomienie nowych kierunków kształcenia: 



  

 
Opiekun Medyczny w systemie zaocznym, Technik 
Masażysta dla dorosłych. 
 
2013– zakończenie kształcenia na kierunku Opiekunka 
Dziecięca o 2-letnim cyklu nauki. 
 
VI. 2014 – zakończenie kształcenia na kierunku Ratownik 
Medyczny. 
15.IX. 2015 – uruchomienie I Kwalifikacyjnego Kursu 
Zawodowego  dla kosmetyczek  z  kwalifikacji  K2. A.62. 
Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp.  
 
31.VIII.2017 – odejście pani dr Krystyny Szpak-Lipińskiej ze 
stanowiska dyrektora szkoły ( przejście na emeryturę). 
 
1.IX.2017 – powierzenie obowiązków dyrektora szkoły pani 
mgr Małgorzacie Szyszkowskiej. 
 

20.XI.2017 -  Szkoła zmieniła nazwę na  Szkoła  Policealna – 
Medyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc  
w Chełmie 
 
01.IX.2017 – początek realizacji projektu: ”Czas na 
profesjonalistów” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-
2020. 
 
31.X.2020 – zakończenie realizacji projektu: ”Czas na 
profesjonalistów” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-
2020. 
 
                rozpoczęcie kształcenia na kierunku opiekun 
medyczny w 1,5 letnim cyklu nauki. 

 

 

Razem tworzymy historię naszej szkoły… 



  

 

 

O Patronce naszej 
szkoły słów kilka 

 

 

  

   
 

 

Władysława Szoc z d. Goch  
(ur. 18 sierpnia 1911 r. w Łychowie 
Szlacheckim, zm. 23 listopada 1979 r.  
w Belgii) – polska pielęgniarka, 
pedagog, działaczka społeczna  
i samorządowa, pionierka szkolnictwa 
pielęgniarskiego na Lubelszczyźnie. 

Dzieciństwo spędziła w Łychowie 
Szlacheckim (k. Kraśnika), gdzie jej rodzice (Walenty Goch 
i Józefa z d. Grabczak) zajmowali się prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego (4,5 h). Wykształcenie średnie 
uzyskała w koedukacyjnym gimnazjum w Kraśniku (1928). 
W 1929 r. rozpoczęła edukację w Szkole Pielęgniarstwa PCK 
w Warszawie. Po uzyskaniu tytułu pielęgniarki 
dyplomowanej podjęła pracę w szkole jako instruktorka 
zawodu (od 1 stycznia 1932 r. do sierpnia 1933 r.). W 1933 
r. wyjechała do Lwowa gdzie była zatrudniona  
na stanowisku instrumentariuszki w szpitalu wojskowym 
(do 1936 r.). 

W 1936 r. w Przemyślu poślubiła Maksymiliana Szoca, 
oficera Wojska Polskiego. Następnie zamieszkała  
w Jarosławiu. W latach 1939-1940 przebywała w Łychowie 
Szlacheckim. W 1942 r. w wyniku działań wojennych zmarła 
jej siostra i jedno z trójki dzieci. W tym samym roku 
wyjechała z synami (5-letnim Maksymilianem i 4-letnim 
Antonim) do Warszawy. Zajmowała się tam dzieckiem 
zmarłej siostry. Podjęła pracę dorywczą pełniąc prywatne 
dyżury pielęgniarskie w Sanatorium Świętego Józefa.  
W ramach zdobywania funduszy na utrzymanie zgodziła się 
na przeprowadzanie doświadczeń na sobie w Instytucie 
Weigla. Podczas powstania warszawskiego opatrywała 
powstańców w szpitalu Świętego Łazarza na Woli. 

Po zakończeniu wojny pracowała w domu dziecka. W 1946 
r. została kierowniczką szkolenia praktycznego w Śląskiej 
Szkole Pielęgniarstwa PCK w Zabrzu. Następnie decyzją 
Ministerstwa 

Zdrowia i Opieki Społecznej została powołana  
na stanowisko dyrektorki Wojewódzkiej Szkoły 
Pielęgniarsko-Położniczej w Chełmie. 

Do Chełma przyjechała 1 października 1947 r. Pierwsze 
zajęcia w szkole rozpoczęły się 6 listopada 1948 r.  
(32 uczennice). W 1949 r. dołączył do niej jej mąż.  
25 stycznia 1950 r. Władysława Szoc złożyła rezygnację 

 z pełnienia obowiązków dyrektorki szkoły. Powodem były 
problemy zdrowotne. Rezygnację odrzucono. 

W latach 1952-1955 pełniła funkcję radnej w Miejskiej 
Radzie Narodowej w Chełmie. Działała w Związku 
Zawodowym Pracowników Służby Zdrowia oraz była jedną  
z założycielek Związku Zawodowego Pracowników Służby 
Zdrowia w Chełmie i Związku Okręgu w Lublinie. Była jedną 
z inicjatorek powstania Wojewódzkiego Oddziału Polskiego 
Towarzystwa Pielęgniarskiego w Chełmie. 

W 1957 r. uczestniczyła w I Zjeździe Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarskiego, gdzie została członkiem Zarządu 
Głównego. 

1 czerwca 1959 r. w związku z decyzją Ministra Zdrowia 
została przeniesiona do Bydgoszczy, aby tam pełnić funkcję 
wizytatora średnich szkół medycznych w Wydziale Zdrowia 
Prezydium Wojewódzkiego Rady Narodowej. 

1 listopada 1959 r. wyjechała do Torunia gdzie była 
dyrektorką Państwowego Liceum Pielęgniarstwa.  
31 sierpnia 1961 r. w wyniku złożonej rezygnacji przestała 
pełnić obowiązki dyrektorki. Pracowała tam nadal  
na stanowisku kierownika nauczania praktycznego zawodu. 

Ze względu na pogarszający się stan zdrowia w 1970 r. 
przeszła na emeryturę. Następnie wyjechała do Belgii, gdzie 
przebywał jej najmłodszy syn Jan i tam zmarła. „Nie mogła 
już wrócić do kraju, a nie chciała leżeć w obcej ziemi” – 
powiedział po jej śmierci syn. Prochy jej zostały rozrzucone 
na wietrze. 
 
Wyróżnienia i medale 

 1949 – Srebrny Krzyż Zasługi 

 1952 – Odznaka honorowa „Za wzorową pracę 
 w służbie zdrowia”; 

 1958 – Złoty Krzyż Zasługi 

18 września 1988 r. Władysława Szoc została patronką 
Medycznego Studium Zawodowego w Chełmie. 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nad głębiami /      

Przeszłość nie wraca jak żywe zjawisko, 

W dawnej postaci — jednak nie umiera: 

Odmienia tylko miejsce, czas, nazwisko, 

I świeże kształty dla siebie przybiera. 

 

Zmarłych pokoleń idealna sfera 

W żywej ludzkości wieczne ma siedlisko, 

A grób proroka, mędrca, bohatera 

Jasnych żywotów staje się kołyską. 

 

Zawsze z tej samej, życiodajnej strugi 

Czerpiemy napój, co pragnienie gasi; 

Żywi nas zasób pracy plemion długiej, 

 

Ich miłość, sława, istnienie nam krasi; 

A z naszych czynów i z naszej zasługi 

Korzystać będą znów następcy nasi. 

Adam Asnyk 

 



  

 

 

 

 

 

 

„Śmierć zawsze przychodzi nie w porę…” 

 
25 września 2021r. odeszła  

na miejsce wiecznego spoczynku 

Pani mgr Elżbieta Zając, 

zasłużona postać w historii 

Chełmskiej Szkoły Pielęgniarskiej, 

dzisiaj Szkoły Policealnej 

Medycznego Studiu Zawodowego 

im. Władysławy Szoc w Chełmie.  

 

Urodziła się 12 lutego 1938 roku  

w Klemensowie powiat zamojski. Do 1948 roku 

mieszkała z rodzicami Władysławem i Kazimierą 

Cichosz w Klemensowie, gdzie uczęszczała do 

Szkoły Podstawowej. W roku 1948 przeniosła się 

wraz z rodzicami do Rejowca. Tu w roku 1955 

ukończyła Szkołę Podstawową i Liceum 

Ogólnokształcące.  

W latach 1955-1956 pracowała jako 

sekretarka  w Cukrowni Rejowiec. Od września 

1956 r. do sierpnia 1958 r. była słuchaczką 2-letniej 

Państwowej Szkoły Pielęgniarstwa w Warszawie. 

Od 1958r. do 1961r. pracowała jako pielęgniarka  

w Przychodni Reumatologicznej w Chełmie.  

W 1961 r. rozpoczęła pracę w 4-letnim 

Liceum Pielęgniarstwa w Chełmie jako nauczyciel 

zawodu. Pracując w szkole podjęła studia 

pedagogiczne na Wydziale Pedagogiki 

Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, 

które ukończyła 15 czerwca 1968 r. po złożeniu 

 z wynikiem bardzo dobrym egzaminu 

magisterskiego.  

Przez 30 lat pracowała w naszej szkole 

jako nauczycielka przedmiotów zawodowych, 

historii, psychologii, pedagogiki i socjologii, nauki  

o społeczeństwie. Na trwale wpisała się  

w historię Szkoły, początkowo jako v-ce dyrektor 

ds. dydaktycznych w latach 1971   1977,  

a następnie  jako dyrektor w latach 1978-1991.  

Jaką zapamiętamy Panią Dyrektor Elżbietę 

Zając? We wspomnieniach w kronikach szkolnych 

czytamy: 

„Była wymagającym nauczycielem, ale te wysokie 

wymagania stawiała zarówno sobie, jak  

i uczennicom. Jej lekcje były pełne zaangażowania, 

ciekawe, pobudzały do myślenia i aktywności. 

Zawsze bardzo dobrze przygotowana, posiadała 

ogromną wiedzę, angażowała ucznia do myślenia”. 

 
„Jako absolwentka szkoły– wspomina obecna 

dyrektor szkoły -  wiem, że Pani Dyrektor Elżbieta 

Zając kochała młodzież, dbała o jej interesy, ale 

stawianym wysokim wymaganiom uczniowskim 

 i zawodowym, nie wszyscy mogli sprostać. Jestem 

w grupie wielu nauczycieli Grona Pedagogicznego 

szkoły, którym zmarła jest szczególnie bliska. 

Dawniej łączyły nas stosunki  dyrektor/ nauczyciel  

a  uczeń,  następnie  po  latach:  dyrektor, 

 a nauczyciel.  

 

Ostatnie pożegnanie  

Pani Elżbiety Zając - Dyrektora  

Chełmskiej Szkoły Pielęgniarskiej 



  

 

 

Była perfekcyjnym „szefem’, obdarzonym 

wrodzonym talentem kierowniczym. Bardzo dbała 

o rozwój Szkoły, o interesy pracowników. 

Uwielbiała swoją pracę, dawała temu wyraz  

w działaniach i rozmowach. Pamiętam kiedy 

mówiła: „Zanim zaczniesz wymagać od innych, 

siebie poddaj surowej ocenie i rób wszystko, jak 

najlepiej potrafisz” – tej dewizie  Pani Elżbieta 

Zając starała się być zawsze wierna: w pracy,  

w domu, w działalności społecznej.” 

 

 
 

Szkoła w okresie zarządzania przez Panią 

Elżbietę Zając była identyfikowana właśnie z jej 

osobą. Tradycyjnie w szkole kształciły się 

pielęgniarki, tutaj z jej rąk setki uczennic odebrało 

symbol zawodu – czepek pielęgniarski. Dzięki 

staraniom Pani Dyrektor, uruchomiono kształcenie 

w nowych zawodach: Wydział położnych, Wydział 

pracowników socjalnych, Wydział analityki 

medycznej, Instruktorów Higieny,  szkole w roku 

1988 nadano imię Władysławy Szoc. 

Praca w szkole była jej pasją. 

Za działalność szkoły  i osiągnięcia  w dziedzinie 

wychowania, inspirowane przez Panią Dyrektor, 

Zespół Szkół Medycznych, jako jedyna szkoła 

medyczna w kraju,  w 1988r.  została przyjęta do 

Klubu Przodujących Szkół.   

Posiadała niezwykły dar przemawiania, jej 

wystąpienia budziły zainteresowanie słuchaczy, 

żywe, pełne istotnych treści, skłaniały do refleksji. 

Swoją postawą i zachowaniem w pracownikach  

i uczniach budziła szacunek i respekt.  

 
Aktywnie włączała się w działalność 

społeczną, która zaowocowała kandydowaniem 

w 1989r. do  Senatu III RP. Jako kandydatkę na 

senatora w przyszłym Senacie wytypowały  

i poparły Elżbietę Zając trzy środowiska: szkolne 

wraz ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, 

medyczne i organizacje kobiece.  

Za zaangażowanie i działalność zawodową oraz 

społeczną została odznaczona: Brązowym Krzyżem 

Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Krzyżem 

Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, 

Medalem Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej 

”W uznaniu Dobrej Roboty”, Medalem za 

„Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia”, Medalem 

Ludziom Dobrej Roboty.  

 

 
Historia życia i pracy Pani Dyrektor 

Elżbiety Zając to historia chełmskiego 

pielęgniarstwa i chełmskiego Medycznego Studium 

Zawodowego.  Pracownicy i słuchacze SP - MSZ  

w dniu pogrzebu pożegnali  wychowawcę wielu 

pokoleń pielęgniarek, pedagoga i społecznika.  

Pani Dyrektor Elżbieta Zając na zawsze 

pozostanie w naszej pamięci i sercach.  

 

Małgorzata Szyszkowska  

Dyrektor Szkoły Policealnej – Medycznego Studiu 

Zawodowego im. Władysławy Szoc  w Chełmie 

 



  

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

Czas przemija nieubłaganie szybko, to już 31 lat jak 

opuściłam mury szkoły Liceum Medycznego im. Władysławy 

Szoc w Chełmie . 

 Od początku mojej drogi zawodowej od 1990 roku 

z dużym sentymentem wracałam myślami do lat 

spędzonych w tej szkole.  

Początek mojej drogi zawodowej był bardzo łatwy, 

nie odczuwałam żadnego stresu przy podejmowaniu 

czynności zawodowych, a zawdzięczałam to z całą 

pewnością perfekcyjnemu przygotowaniu jakie otrzymałam  

w tej właśnie szkole. Widziałam to każdego dnia  

w pracy obserwując młode adeptki zawodu, moje 

rówieśniczki po innych szkołach, a przekrój regionów Polski 

był duży ponieważ pracę podjęłam w Warszawie. 

 Postać Ś.P. mgr Elżbiety Zając na zawsze pozostała 

w moim sercu, budziła respekt i szacunek jednocześnie, 

była damą ,,żelazną”, taką naszą Margaret Thatcher,  

a jednocześnie niezwykle ciepłą i wrażliwą na problemy 

innych.Doświadczyłam tego osobiście w trudnym 

momencie mojego wówczas młodego życia. 

 Ze smutkiem przyjęłam informację o śmierci Pani 

Dyrektor i chociaż zdaję sobie sprawę, że śmierć jest 

nieuniknioną oznaką przemijania to jednak odejście Ś.P. 

Elżbiety Zając odczułam bardzo emocjonalnie, to tak jakbym 

straciła kogoś bardzo bliskiego. 

 

 

W pamięci mam nasze spotkania na chełmskich 

ulicach, takie przypadkowe aczkolwiek szczególne, 

pamiętam jej uśmiech i dumę ze wszystkich absolwentek 

 i absolwentów, zarówno tych którzy pozostali w Chełmie 

jak i tych którzy rozjechali się po Polsce i świecie. 

Miała niezwykłą pamięć, nikt nie był dla Niej 

anonimowy i po wielu latach potrafiła absolwentkę 

przyporządkować do rocznika i wychowawcy. Miała 

świadomość, że była reżyserem naszych dróg zawodowych, 

każdego absolwenta widziała na szczytach, wiedziała 

dobrze, że jesteśmy świetnie przygotowani do ich 

zdobywania. 

 Wyrażam ogromną wdzięczność i szacunek Ś.P. 

mgr Elżbiecie Zając oraz wszystkim nauczycielom z tamtych 

lat za ukształtowanie perfekcyjnych, ambitnych, oddanych 

pacjentom wielu pokoleń pielęgniarek . 

 Dziękuję obecnej pani Dyrektor  

mgr Małgorzacie Szyszkowskiej za krótką serdeczną 

rozmowę oraz za kontynuację tradycji tej wyjątkowej 

szkoły. 

Aneta Niwicka 

Absolwentka Liceum Medycznego 
 im. Władysławy Szoc 

Rocznik 1985-1990 
 

 

 

 
 

 

Przemijanie... 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Terapeuta zajęciowy 

Cykl kształcenia – 2 lata. Formy kształcenia: dzienna, 
stacjonarna. Długość trwania praktyk zawodowych: 6 tyg. 
(210 godzin) Tytuł zawodowy po ukończeniu kształcenia: 
Terapeuta zajęciowy. Możliwości zatrudnienia : sanatoria, 
oddziały szpitalne, w tym np.: dziecięcy, rehabilitacyjny, 
psychiatryczny, domy pomocy społecznej, domy opieki, 
rodzinne domy pomocy, kluby seniora, warsztaty terapii 
zajęciowej, hospicja, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze. 

 
 

Technik masażysta 
Cykl  kształcenia – 2 lataFormy kształcenia: dzienna, 
stacjonarnaDługość trwania praktyk zawodowych: 6 tyg.  
(210 godzin)Tytuł zawodowy po ukończeniu kształcenia: 
Technik masażysta. Możliwości zatrudnienia : przychodnie 
rehabilitacyjne, gabinety odnowy biologicznej, sanatoria, 
salony SPA, kluby sportowe, gabinety masażu, gabinety 
lecznictwa uzdrowiskowego, turnusy rehabilitacyjne, 
prowadzenie własnej działalności gospodarczej. 

Technik usług kosmetycznych 
Cykl kształcenia – 2 lataFormy kształcenia: dzienna, zaoczna 
Długość trwania praktyk zawodowych: 4 tyg. (140 godzin). 
Tytuł zawodowy po ukończeniu kształcenia: Technik usług 
kosmetycznych. Możliwości zatrudnienia : prowadzenia 
własnej działalności gospodarczej lub podjęcia pracy 
m.in. w nowoczesnych firmach kosmetycznych, salonach 
odnowy biologicznej, gabinetach kosmetycznych, studiach 
paznokci i wizażu. 

 

Opiekun medyczny 
Cykl kształcenia – 1,5 rokuFormy kształcenia: dzienna, 
stacjonarnaDługość trwania praktyk zawodowych: 8 tyg. 
(280 godzin).Tytuł zawodowy po ukończeniu kształcenia: 
Opiekun medyczny. Możliwości zatrudnienia : zakłady 
opiekuńczo – lecznicze, oddziały szpitalne, ośrodki pomocy 
społecznej, hospicja, fundacje i stowarzyszenia działające na 
rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. 
 

 Kierunki kształcenia 
w roku 2021/22 



  

 

 

 
 

 

 

 

 
Akcja "Szkoła do hymnu" 

Społeczność szkoły wzięła udział  w kolejnej edycji akcji 
Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu”. Podobnie 
jak w ubiegłych latach wspólne odśpiewaliśmy hymn 
narodowy w ostatni dzień roboczy przed Narodowym 
Świętem Niepodległości o symbolicznej godzinie 11:11 

 
 

Akcja "Szkoła pamięta" 

Słuchacze kierunku Terapeuta  zajęciowy złożyli kwiaty przy 
mogile pod szpitalem upamiętniając ofiary mordu  
z 12 stycznia 1940 roku dokonanego przez niemieckich 
żołnierzy. W zbrodniczej akcji w brutalny sposób zostało 
zamordowanych 450 pacjentów  szpitala psychiatrycznego. 
Pamiętamy. 

 

 

 

Dzień Edukacji Narodowej 

W tym roku Dzień Edukacji Narodowej obchodziliśmy  
16 października2021r. W trakcie uroczystości wręczono 
nagrody Dyrektora Szkoły wyróżnionym pracownikom, 
. a klasy pierwsze odebrały indeksy i złożyły ślubowanie na 
sztandar szkoły 

 

 

Dzień urody 

4 października w naszej szkole odbył się Dzień urody. Wzięły 
w nim udział wszystkie kierunki kształcenia. Każdy z nich 
zaprezentował swoje umiejętności podkreślając dbanie  
o zdrowy styl życia. 

 

Z życia szkoły 
 



  

 

 

Szkolenie kosmetyczek 

1 października w pracowni kosmetycznej odbyło się 
szkolenie kosmetyczne firmy „Jadwiga”. Szkoleniowiec 
firmy zapoznała słuchaczki II roku z preparatami 
kosmetycznymi firmy i metodyką wykonywania zabiegów 
pielęgnacyjnych na skórze twarzy 

 

 

 

 

 

Wycieczka dydaktyczno-rekreacyjna 

Pod koniec lata, w ciepłym wczesno wrześniowym dniu 
nasza szkoła wraz z opiekunami wybrała się na wycieczkę 
do Krasnobrodu i Zwierzyńca.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Akcja "Narodowe czytanie" 

Akcja “Narodowe czytanie” – w dniu 6 września społeczność 
szkoły wzięła udział w akcji czytania utworu  Gabrieli 
Zapolskiej “Moralność Pa ni Dulskiej”. 

 

 



  

 

 

  

 

 

 

 

 

Higienistka stomatologiczna 
 

Cykl kształcenia – 2 lata 
Formy kształcenia: stacjonarna 
Długość trwania praktyk zawodowych: 6 tyg. (210 godzin), 
w tym 70 godzin w gabinetach dentystycznych, 70 godzin 
w gabinetach specjalistycznych (chirurgicznych, 
protetycznych, ortodontycznych, periodontologicznych, 
pedodontycznych, fizykoterapeutycznych), 70 godzin w 
szkole, przedszkolu, szpitalu, domu dziecka lub domu 
pomocy społecznej  
 

Tytuł zawodowy po ukończeniu kształcenia: Higienistka 
stomatologiczna 
Możliwości zatrudnienia: dowolny gabinet stomatologiczny 
 

 
 

Technik sterylizacji medycznej 
Cykl kształcenia – 1 rok 
Formy kształcenia: zaoczna 
Długość trwania praktyk zawodowych: 4 tyg. (140 godzin). 
Tytuł zawodowy po ukończeniu kształcenia: Technik 
sterylizacji medycznej 
 

Możliwości zatrudnienia : centrale sterylizacyjne, pracownie 
endoskopowe , gabinety dentystyczne i kosmetyczne, 
gabinety kontraktowe, niepubliczne zakłady opieki 
zdrowotnej , własna działalność 

 

Technik farmaceutyczny 
 

Cykl kształcenia – 2,5 roku 
Formy kształcenia: dzienna 
Długość trwania praktyk zawodowych: 6 tyg. (210 godzin), 
w tym4 tyg. (140 godzin) w aptece ogólnodostępnej i 2 tyg. 
(70godzin) w aptece szpitalnej. 
Tytuł zawodowy po ukończeniu kształcenia: Technik 
farmaceutyczny 
 

Możliwości zatrudnienia : apteki ogólnodostępne i 
szpitalne, hurtownie farmaceutyczne, zakłady przemysłu 
farmaceutycznego i kosmetycznego, laboratoria medyczne, 
firmy nadzorujące wytwarzanie leków, apteki, w których 
przygotowywane są leki, koncerny farmaceutyczne, stacje 
sanitarno – epidemiologiczne. 

 
 

Opiekunka dziecięca 
 

Cykl kształcenia – 2 lata 
Formy kształcenia: dzienna, zaoczna 
Długość trwania praktyk zawodowych: 4 tyg. (140 godzin) 
Tytuł zawodowy po ukończeniu kształcenia: Opiekunka 
dziecięca 
 
Możliwości zatrudnienia: ośrodki opieki nad małym 
dzieckiem, przedszkola, domy małego dziecka oraz 
indywidualna praktyka. 

 

Oferta w naborze 

zimowym 2021/22 



  

 

 

 


