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Cieślik -  Korbel Zofia

(17.11.1922 Tomaszów Mazowiecki - 9.07.1987 Ostrowiec Świętokrzyski)

Zofia Cieślik urodziła się 17 listopada 1922 roku w Tomaszowie Mazowieckim w 
rodzinie inteligenckiej. Ojciec Stanisław był inspektorem ruchu kolejowego, matka 
Janina z Głowackich -  nauczycielką szkoły podstawowej. Dziecięce lata Zofia spędziła w 
Tomaszowie. W 1931 roku rodzice przenieśli się do Skarżyska Kamiennej i tu Zofia 
Cieślik rozpoczęła naukę w gimnazjum koedukacyjnym im A. Witkowskiego. W 
czerwcu 1939 roku ukończyła I klasę liceum matematyczno-przyrodniczego. W 
Skarżysku Niemcy zakazali nauki w szkołach średnich, w innych szkołach ograniczyli ją 
do niektórych przedmiotów. Mimo tego zakazu Zofia naukę kontynuowała i zdała 
egzamin maturalny, Starsi nauczyciele zaangażowali młodziutką Zofię do pracy w 
tajnym zorganizowanym nauczaniu. Oparciem była doświadczona kadra nauczycielska 
Gimnazjum i Liceum im . A. Witkowskiego sprzed wybuchu wojny. Zofia pracowała w 
tajnym nauczaniu od 4 października 1940 roku do 15 stycznia 1945 roku. Stała się 
żołnierzem, choć bez karabinu w ręku. Codziennie po godzinie 5 rano i wieczorem do 
godziny policyjnej biegała ulicami Skarżyska, by dotrzeć do miejsc umówionej zbiórki 
kompletu. Zwalczani przez okupanta nauczyciele uczyli młodzież w różnych 
warunkach.. W miejsce aresztowanych, zakatowanych lub wywiezionych do obozów 
koncentracyjnych, pracę podejmowali młodzi z nadzieja przetrwania. Zofia wraz z 
innymi nauczycielkami, pod kierunkiem dr Marty Bałtruszajtis, Litwinki 
przygotowywała młodzież do „szczepienia”, czyli rocznego egzaminu, który 
konspiracyjnie określany był tym terminem. Zofia Cieślik szczęśliwie doczekała końca 
wojny. Po wyzwoleniu Państwowa Komisja Weryfikacyjna w Kielcach wydała jej 
świadectwo dojrzałości, zaliczając okres w tajnym nauczaniu w podwójnym wymiarze: 8 
lat, 6 miesięcy i 12 dni pracy nauczycielskiej. Mając dokumenty zapisała się do 
Państwowego Pedagogium w Kielcach, które ukończyła 4 lutego 1946 roku. Od 1 marca 
1946 r. zaczęła pracować jako nauczycielka w Publicznej Szkole Podstawowej we wsi 
Bobrza, gm Samsonów..
24 sierpnia 19 46 roku zawarła związek małżeński z Franciszkiem Korbelem, również 
nauczycielem. Pracując zawodowo studiowała filologię polską w Instytucie 
Pedagogicznym w Warszawie. Ukończyła studia 3 czerwca 1951 roku. Od 1 września 
1951 roku została przeniesiona do I LO im. St. Staszica w Ostrowcu Sw., gdzie 
pracowała do września 1953 r. Po urodzeniu syna korzystała z dwuletniego urlopu 
wychowawczego. Pracowała nadal w liceum jako polonistka, a równocześnie doskonaliła 
wiedzę na Wydz. Humanistycznym WSP w Krakowie, na Podyplomowym Studium 
Filologii Polskiej UJ. Według jej biografa Józefa Lachtary długa jest lista jej wyróżnień 
i nagród.
Zofia Korbel zmarła w szpitalu w dniu 9 lipca 1987 r. Pochowana została na cmentarzu 
komunalnym w Ostrowcu.

Na podstawie artykułu Józefa Lachtary („Słowo Ludu” z 14.X.1987 r.) opracowała 
Barbara Rojek 
26.XI.2013.
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