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Od Redakcji 

 

Szanowni Goście, Nauczyciele, Pracownicy, 

Koleżanki i Koledzy! 

100 lat istnienia Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa  

w Szydłowie  to okazja do wielu refleksji i podsumowań… Jaka jest 

nasza szkoła dziś, a jaka była wczoraj? Jak się zmieniła? Co 

ciekawego wydarzyło się w niej? To dobry czas, żeby postawić takie 

pytania…, to właściwy czas, żeby udzielić na nie odpowiedzi. 

Kolejne lata  mijają nieustannie, a wraz z nimi historia wielu ludzi, 

uczniów i pracowników naszej szkoły. Jedni pamiętają ją lepiej, inni 

gorzej, ale chyba każdy ze wzruszeniem wspomina spędzone tutaj chwile.  

Właśnie z okazji jubileuszu wydajemy specjalny numer gazetki, który 

został w całości poświęcony naszej szkole. 

Znajdziecie w nim między innymi zarys historii szkoły, ciekawe wywiady 

i opowieści absolwentów, ponadto zdjęcia oraz prace plastyczne 

przygotowane specjalnie na tę okazję w ramach jubileuszowego konkursu 

„Moja szkoła”. 

Serdecznie zapraszamy do lektury!  

Redakcja 
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„Trzeba życzliwości i dobroci, aby pomagać. 

Trzeba wielkości ducha, aby pomagać bezinteresownie. 

Trzeba odwagi, aby nie zważając na przeszkody, 

wytrwale i do końca wyciągać przyjazną dłoń”. 

 

Wszystkim instytucjom oraz osobom prywatnym  

za bezinteresowną pomoc, życzliwość i ofiarność  

okazaną Naszej Szkole 

z serca DZIĘKUJĄ 

Dyrektor Szkoły, Grono Pedagogiczne, Uczniowie oraz Rodzice 

W dniu jubileuszu kierujemy szczególne podziękowania dla Wójta 

Gminy Grabica – pana Krzysztofa Kulińskiego oraz jego 

poprzedniczki, pani Edwardy Wójcik  za troskę o bazę szkoły, za 

wspieranie wszelkich działań służących dobru uczniów i stwarzanie 

możliwości współpracy. Dziękujemy za wspaniale wyposażony obiekt,  

który służy i będzie służył uczniom. 

 



5 

 

Całe stulecie. Dokładnie tyle minęło 

od chwili, gdy pierwszy raz  

w murach Szkoły Podstawowej  

w Szydłowie zasiedli uczniowie, aby 

to właśnie tutaj rozpocząć swą 

edukację.  Każda rocznica jest 

ważnym wydarzeniem, które nastraja 

do refleksji i wspomnień. Zatem wróćmy pamięcią do tych minionych 

lat... 

Początki Szkoły Podstawowej w Szydłowie sięgają czasów zaborów  

i  I wojny światowej, bowiem jej utworzenie datuje się na rok 1916, 

gdy w Piotrkowie i okolicach urzędowali okupanci austriaccy. 

Niewiele wiadomo o działalności  w tym okresie poza faktem, iż 

powołana do istnienia placówka liczyła wtedy 4 oddziały.   

Po pierwszej wojnie światowej szkoła kontynuowała swoją 

działalność w budynku murowanym stojącym w pobliżu kapliczki 

przy posesji p. Plichów (wcześniej teren p. Kamińskich).  

Jakie postawy kształtowano wówczas wśród uczniów niech świadczy 

fakt, że w 1930 r. uczniowie wraz z nauczycielką p. Natalią 

Korzeniowską uczestniczyli w obchodach 10-lecia zwycięskiego 

odparcia Rosji sowieckiej. Uroczystości te odbyły się w Gomulinie.  
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W 1931 r. szkoła otrzymała nowy budynek z drewna i cegły. Posiadał 

on 4 sale lekcyjne i dwa mieszkania dla nauczycieli. Warunki 

nauczania nie były jednak łatwe, gdyż w pięciu oddziałach uczyło się 

ponad 200 dzieci. 

W 1937 przemianowano 4 – klasową szkołę powszechną na publiczną 

szkołę powszechną stopnia II z 6 oddziałami, w których uczyło się 

ponad 250 uczniów. 

Po wojnie szkoła kontynuowała swoją działalność. Obwód szkoły 

obejmował następujące wsie: Szydłów Wieś, Szydłów Kolonia, 

Olendry, Polesie (częściowo), Cisowa Kolonia, Kamocinek 

(częściowo), Majków Średni, Majków Mały. W roku szkolnym1947/8 

podniesiono stopień organizacyjny szkoły do 7 – klasowej. W szkole 

pracował kierownik i czworo nauczycieli (od 1958 r. – pięcioro, a od 

1961 r. sześcioro nauczycieli). Nauka odbywała się w systemie 

dwuzmianowym. 

W roku szkolnym 1964/5 władze oświatowe podniosły poziom 

organizacyjny szkoły – przybyło dwoje nauczycieli, zaś w roku 

szkolnym1966/7  pojawiła się w szkole po raz pierwszy ósma klasa. 

Placówka posiadała dwie pracownie: fizyczno-chemiczną oraz zajęć 

praktyczno-technicznych. 

Od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku rozważano budowę nowej 

szkoły, gdyż dostępne sale lekcyjne były niewystarczające. 
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Wykorzystywano pomieszczenia na strychu na pokój nauczycielski  

i bibliotekę, a mieszkania nauczycielskie na sale lekcyjne.   

W roku szkolnym 1980/1 ówczesna Dyrektor – p. Zofia Andrysiak  

rozpoczęła starania o budowę nowej szkoły. W tym celu został 

zawiązany Społeczny Komitet Budowy Szkoły z  przewodniczącym –

p. Andrzejem Barańskim. Już w październiku i w listopadzie 1980 r. 

ludzie dokonali dobrowolnych wpłat. Mimo trudnych czasów 

przemian politycznych, społecznych i gospodarczych w kraju, dużej 

inflacji oraz braku materiałów ruszyły wstępne prace budowlane.  

10 listopada 1983 r. odbyła się w szkole uroczystość wmurowania 

Aktu Erekcyjnego. Budowę szkoły dokończyła Dyrektor Szkoły  

p. Józefa Kociołek. 

 Po sześciu latach zmagań władz oświatowych, terenowych, 

społeczeństwa i ludzi dobrej woli 12 maja 1990 r. oficjalnie oddano 

do użytku nowy budynek szkolny.  

Patronem Szkoły Podstawowej w Szydłowie został Wincenty Witos – 

działacz ludowy, trzykrotny premier w II Rzeczpospolitej i obrońca 

ludu. Budynek i sztandar poświęcił proboszcz nowej parafii  

w Szydłowie – ks. Grzegorz Jędraszek. W uroczystości tej brali 

udział: nauczyciele, cała społeczność szkolna, dyrektorzy sąsiednich 

szkół, delegacje młodzieży, władze oświatowe, gminne, komitet 

rodzicielski, społeczeństwo z obwodu szkoły w Szydłowie oraz 

zaproszeni goście. 
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Od 17 lat uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa  

w Szydłowie mogą uczyć się już w nowoczesnym budynku, 

dysponującym salą gimnastyczną, boiskiem i placem zabaw. Sale 

lekcyjne są przestronne i bardzo dobrze wyposażone.  Dbają o to 

kolejni dyrektorzy  szkoły. Dzieci uczą się języków obcych – 

angielskiego i niemieckiego, rozwijają swoje zainteresowania na 

zajęciach pozalekcyjnych. 

100 lat szkoły – to całe pokolenia jej absolwentów – nie tylko  dzieci, 

ale i wnuków, prawnuków i praprawnuków pierwszych absolwentów 

tej wielce szanownej placówki. 
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1916 podczas I wojny światowej, pod okupacją austriacką, powstaje 

w Szydłowie 4-klasowa szkoła ludowa,  

1918 placówka, jako 4-klasowa szkoła powszechna, kontynuuje 

działalność w wolnej Polsce, 

1931 szkoła otrzymuje nowy budynek z drewna i cegły, który ma 4 

sale lekcyjne i 2 mieszkania dla nauczycieli, uczy się tu ponad 

200 dzieci, 

1937 szkoła zostaje przemianowana na publiczną szkołę powszechną 

stopnia II, sześcioklasową, liczba dzieci w klasach dochodzi 

do  51, a w szkole uczy się ich ponad 250, 

1939 szkoła kontynuuje działalność pod okupacją niemiecką, głównie 

dzięki wsparciu okolicznych mieszkańców, 

1945 po zakończeniu II wojny światowej placówka otrzymuje 

obecną nazwę Szkoły Podstawowej w Szydłowie, na razie  

6-klasowej, 

1947 szkoła staje się 7-klasowa, pracuje tu czworo nauczycieli oraz 

kierownik, nauka odbywa się na dwie zmiany, 

1956 szkoła „zostaje obdarowana przez państwo założeniem światła 

elektrycznego”, 

1966 po raz pierwszy pojawia się ósma klasa, szkoła ma dwie 

pracownie: fizyko-chemiczną i zajęć praktyczno-technicznych, 

1980 rozpoczynają się starania o budowę nowej szkoły, powstaje 

Społeczny Komitet Budowy Szkoły Podstawowej w Szydłowie, 

1990 12 maja oddany zostaje do użytku nowy budynek szkolny, 

szkoła otrzymuje patrona Wincentego Witosa a także 

sztandar, 
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1999 po reformie Szkoła Podstawowa w Szydłowie jest… 6-klasowa,  

2006 szkoła wyposażona zostaje w wielofunkcyjny stadion sportowy, 

wykorzystywany też do treningów i rozgrywek ligowych 

miejscowej drużyny piłki nożnej (UMKS „Grabka” Grabica), 

2010 przed szkołą powstaje nowoczesny plac zabaw dla 

najmłodszych, 

2012 szkoła otrzymuje nowo wybudowaną salę gimnastyczną wraz  

z zapleczem (szatnie, natryski, siłownia…), do wykorzystania 

przez uczniów oraz całą miejscową społeczność,  

2012 szkoła przystępuje do ogólnopolskiego programu „Cyfrowa 

szkoła” i otrzymuje nowoczesny sprzęt – laptopy, tablice 

interaktywne oraz bezprzewodowy Internet, 

2014 szkoła otwiera nowocześnie wyposażony oddział przedszkolny 

dla 3- i 4-latków, sfinansowany przy udziale środków UE. 

2016 uczniowie otrzymują wyposażoną pracownię ekologiczną 

sfinansowaną z środków własnych gminy Grabica i WFOŚiGW 

w Łodzi, 

2017 szkoła przechodzi gruntowny remont, powiększona zostaje 

biblioteka. 
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N a s z a    s z k o ł a 
 wczoraj …  
Nasza szkoła wczoraj w niczym nie 

przypominała obecnej Jubilatki. 

Budynek szkolny składał się pierwotnie 

z czterech, później sześciu sal lekcyjnych 

ogrzewanych kaflowym piecem, 

rozpalanym wcześnie rano.  Wiodące na 

piętro drewniane schody były niezwykle 

strome i chybotliwe. 

Z powodu braku korytarzy uczniowie 

w czasie przerw przebywali w salach 

lekcyjnych. Szkoła nie dysponowała 

żadną pracownią przedmiotową ani 

salą gimnastyczną, dlatego 

organizowanie zajęć wychowania 

fizycznego było często niemożliwe. 

Jednakże mimo trudnych warunków lokalowych 

uczniowie odnosili znaczące sukcesy  

w konkursach przedmiotowych, kończyli szkoły 

średnie, a potem wyższe uczelnie. 
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i dziś… 
Obecnie nasza Szkoła nie ustępuje już 

w niczym placówkom miejskim. 

Nowoczesny budynek, będący jedną  

z wizytówek Gminy, wyposażony jest 

zgodnie z wysokimi standardami.  Jego 

atutem jest nowa sala gimnastyczna 

oraz plac zabaw utworzony w ramach 

realizacji Programu Rządowego 

"Radosna Szkoła". 

W szkole zatrudnionych jest 19 nauczycieli. Każdy z nich jest specjalistą  

w zakresie nauczanego przedmiotu i nieustannie dokształca się.  

Szkoła umożliwia uczniom dostęp do komputerów i Internetu. W 2005 roku 

utworzono tu pracownię komputerową, w ramach projektu pn. "Pracownie 

komputerowe dla szkół", finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. 

Od 2012 roku, dzięki udziałowi w rządowym projekcie "Cyfrowa szkoła", 

uczniowie mogą korzystać na zajęciach z laptopów, tablic interaktywnych  

i Internetu w 7 salach lekcyjnych. Ponadto możemy poszczycić się pracownią 

ekologiczną "Ekotropiciele", finansowaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przy wsparciu Gminy Grabica. 

Uczniowie naszej szkoły uczą się dwóch języków obcych: języka angielskiego  

i niemieckiego, rozwijając swoje umiejętności także w czasie zajęć 

pozalekcyjnych, poprzez realizację projektów edukacyjnych eTwinning oraz 

organizację Dni Kultury Krajów Anglo- i Niemieckojęzycznych. 

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa od 12 lat organizuje Przegląd 

Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej, którego głównym celem jest wyszukiwanie 

i promocja młodych talentów, popularyzacja pieśni i piosenek patriotycznych  
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i żołnierskich. Przegląd niezmiennie cieszy się dużą popularnością, o czym 

świadczy ilość zgłaszających się na konkurs uczestników. 

Prawdziwą dumą Szkoły jest Zespół Witoski, reprezentujący placówkę  

w  wielu konkursach i wydarzeniach muzycznych powiatu piotrkowskiego. 

Prowadzone na terenie szkoły zajęcia koła muzycznego cieszą się bardzo dużym 

zainteresowaniem wśród społeczności szkolnej. 

Utalentowani uczniowie odnoszą nie tylko sukcesy wokalne i sportowe, lecz 

również taneczne. Nasza szkoła jest gospodarzem Międzyszkolnego Turnieju 

Tańca Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy Grabica- p. Krzysztofa 

Kulińskiego. Konkurs ten jest zwieńczeniem całorocznej pracy uczniów na 

zajęciach tanecznych.  

Corocznie rozgrywany jest także 

Turniej Szachowy dla Uczniów Szkół 

Podstawowych o Puchar 

Przewodniczącego Rady Gminy 

Grabica - p. Dariusza Kalisiaka. 

Tradycja gry w szachy sięga 2002 roku, 

gdy powstało koło szachowe. 

Jednak działalność szkoły wykracza znacznie dalej celem uwrażliwienia dzieci 

na potrzeby innych ludzi. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli biorą udział  

w realizacji projektów edukacyjnych UNICEF „Wszystkie kolory świata”, 

organizują aukcje charytatywne, uczestniczą w akcjach ogólnopolskich Góra 

Grosza, Gorączka Złota, Szlachetna Paczka. 

Jesteśmy dumni, iż rodzice i opiekunowie uczniów chętnie odwiedzają 

placówkę, biorąc udział w wielu cyklicznych imprezach środowiskowych, takich 

jak: Ślubowanie Klasy Pierwszej, Choinka Szkolna, Dzień Babci i Dziadka, 

Dzień Rodziny nie tylko jako uczestnicy i obserwatorzy poczynań szkolnych, 

lecz również jako współorganizatorzy. 
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 - rolnik, działacz ruchu 

ludowego, polityk, publicysta,   trzykrotnie 

pełnił funkcję premiera Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

 

Urodził się 21 stycznia 1874 roku w 

Wierzchosławicach, niedaleko Tarnowa, na obszarze zaboru 

austriackiego zwanym Galicją. Wychował się w bardzo ubogiej, 

chłopskiej rodzinie. Ukończył oficjalnie tylko cztery klasy szkoły 

wiejskiej, ale dzięki niezwykłym zdolnościom, konsekwencji i 

pomocy wykształconych przyjaciół, pogłębiał swoją wiedzę w domu, 

z książek, wykorzystując chwile wolne od pracy.  

W roku 1895 został członkiem Stronnictwa Ludowego. Autorytet  

i zaufanie, jakim darzyli go chłopi, pozwoliły mu wejść w skład Rady 

Naczelnej Stronnictwa Ludowego, a także (w latach 1908  - 14) do 

Sejmu Krajowego Galicji, który obradował we Lwowie.  

W międzyczasie wybrano go na stanowisko wójta rodzinnych 

Wierzchosławic. 

Po utworzeniu nowego ugrupowania – Polskiego Stronnictwa 

Ludowego „Piast”, Witos został jego wiceprezesem, a od 1916 roku 

prezesem. Skupiał się na popieraniu dążeń niepodległościowych.

Premierem po raz pierwszy został w 1920 roku, kiedy utworzono 
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Rząd Obrony Narodowej. Jego działalność przyczyniła się do 

wygranej nad bolszewikami. Po rozpadzie koalicji rządowej, złożył 

dymisję w 1921 roku.

Dwa lata później został premierem ponownie. Napięta sytuacja  

w kraju i konflikty w partii już po kilku miesiącach doprowadziły do 

upadku jego rządu. Trzeci i ostatni raz Witos obejmuje 

stanowisko premiera 10 maja 1926 roku. W tym czasie doszło do 

przewrotu majowego, a zwolennicy Józefa Piłsudskiego 

doprowadzili do kolejnej dymisji Witosa, zaledwie po 4 dniach 

urzędowania. 

Witos znalazł się w opozycji do sprawującego władzę rządu. 

Więziony 1930 w Brześciu nad Bugiem i osądzony w procesie 

brzeskim, otrzymał wyrok 1,5 roku więzienia. Wyjechał na 

emigrację  do Czechosłowacji. Pozostając za granicą, kontynuował 

działalność polityczną. W 1939 roku, po tym jak wojska 

hitlerowskie utworzyły Protektorat Czech i Moraw, wrócił do 

kraju. We wrześniu 1939, uwięziony przez Niemców, nakłaniany był 

do utworzenia rządu kolaboracyjnego. Odrzucił propozycję, za co 

został internowany. W konspiracji współpracował z Państwem 

Podziemnym. Po wojnie współtworzył Polskie Stronnictwo Ludowe  

i został jego prezesem. W 1945 roku, wybrany na prezydenta 

Krajowej Rady Narodowej, nie podjął obowiązków. Zmarł 31 

października 1945 roku w szpitalu Ojców Bonifratrów w Krakowie. 
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Zapis spotkania z Panią Józefą Kociołek – absolwentką szkoły, 

nauczycielem i dyrektorem Szkoły Podstawowej w Szydłowie. 

Wspomnień wysłuchali uczniowie klas I – III. 

 
Gdy miałam 7 lat, 

rodzice zapisali mnie 

do szkoły w Szydłowie. 

Naukę  rozpoczynałam 

w 1948 r. W starej, 

drewnianej szkole były 

4 duże izby lekcyjne 

oraz mieszkania dla 

nauczycieli.  

W pomieszczeniach dla 

nauczycieli mieszkała dyrektorka szkoły oraz jedna z nauczycielek. 

Drewniany budynek składał się z, dziś byśmy powiedzieli, dwóch 

kondygnacji. Na górę wchodziło się po stromych, drewnianych 

schodach. Tam znajdowały się dwa pomieszczenia – w jednym z nich 

składowane były pomoce naukowe, w drugim znajdował się pokój 

nauczycielski.  

W czterech klasach uczyło się wielu uczniów. Nauka odbywała się na 

zmiany. Uczniowie klas młodszych, czyli klasa pierwsza, druga  
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i trzecia przychodzili później, klasa czwarta koło godziny 10.00, klasy 

starsze rozpoczynały zajęcia o godzinie 8.00 rano. Szkoła swym 

zasięgiem obejmowała dość duży obwód i jak wcześniej 

wspominałam, do szkoły uczęszczało bardzo dużo dzieci. Zdarzało 

się, że w ławkach uczniowskich siedziało po sześcioro uczniów. Gdy 

uczniowie wychodzili na przerwę, było ciasno, część uczniów 

pozostawała w klasach, część wychodziła na ciasny korytarzyk,  

w którym znajdowały się wieszaki na ubrania, a na dole półki, do 

których dzieci wkładały buty. Należy pamiętać, że były to czasy 

powojenne, ludność była biedna, dlatego nie wszystkie dzieci 

posiadały buty, niektóre chodziły do szkoły w drewnianych trepkach. 

Uczniowie byli ubrani skromnie, lecz czysto i schludnie. Bardzo 

często nosili swetry robione na drutach przez mamy. Gdy zaczęłam 

uczęszczać do klasy czwartej, pojawiły się fartuszki z białymi 

kołnierzykami i dzieci miały jednolite ubrania.  

Jak wyglądała przerwa międzylekcyjna? Każda klasa miała swoją 

piłkę, którą graliśmy na przerwach, bardzo szanowaliśmy tę piłkę. Po 

dzwonku na lekcję zabieraliśmy ją do klasy. Na lekcji piłka często 

„kursowała” pod ławkami, kopało się ją. Zdarzało się, że nauczycielka  

zabierała nam tę piłkę, przy okazji denerwując się na nas.  

Skąd wiedzieliśmy, kiedy koniec, a kiedy początek lekcji? Oczywiście 

był dzwonek, ale nie elektryczny, ale ręczny. Znajdował się w jednej  

z klas, najczęściej środkowej, kiedy nadchodził czas przerwy lub jej 

końca, jeden z uczniów wychodził na korytarz i dzwonił na przerwę 

lub na lekcję. 

Czego uczyły się dzieci?  W pierwszej klasie  dzieci uczyły się czytać 

z elementarza, poznawały kolejne litery. Ten elementarz pamiętam 

bardzo dobrze, najpierw był czarno – biały, później kolorowy.  

W zeszytach pisało się ołówkiem, potem, czyli po półroczu dzieci 
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zaczynały pisać atramentem, w ławkach były specjalne otwory,  

w których znajdowały się kałamarze napełnione atramentem. 

Pisaliśmy stalówkami, które  robiły mnóstwo kleksów w zeszytach. 

Czasami zdarzało się, że stalówka wpadała do kałamarza i trzeba było  

ja wyjąć. Robiło się to palcami, które później były ubrudzone  

w atramencie, czasami ubrudziła się też twarz. Myliśmy się  

w miskach, a wodę pani woźna przynosiła w wiadrze ze studni.  

W szkole odbywały się także zajęcia dodatkowe, były to głównie 

zajęcia sportowe, na których graliśmy w palanta, popularną grą były 

„dwa ognie”, starsze dzieci grały w siatkówkę, zaczynano grać także 

w piłkę nożną, chociaż nie było zbyt dużo piłek. 

Jak wspominam swoją szkołę? Bardzo dobrze, choć czasy, na które 

przypadała moja edukacja, były niezwykle trudne, brakowało wielu 

rzeczy – zeszytów, ubrań, butów, jednak wspominam ją  

z wielkim sentymentem, było to miejsce, do którego chodziło się  

z radością. Wspominam także swoich nauczycieli, dla których 

mieliśmy ogromny szacunek, bo przekazywali nam wiedzę,  

a pracowali w trudnych warunkach. 

Wspomnienia pani Marzeny Kukuły (Ordon) 

Moje wspomnienia związane są z warunkami, w jakich uczyliśmy się  

w latach 80 – tych w szkole, a były one bardzo ciężkie, zwłaszcza 

zimą. Do szkoły docieraliśmy pieszo, nierzadko zmoknięci  

i przemarznięci, czasami jakiś woźnica zabierał nas na wóz i wtedy 

jechaliśmy do lub ze szkoły. Zimą w szkle bywało różnie, czasami 

sale lekcyjne nie zdążyły się nagrzać i w klasie było zimno, 

siedzieliśmy wtedy w kurtkach przy piecu kaflowym  

i grzaliśmy ręce. Do szkoły wchodziło się przez dwa ganki, w nich 

stały miski i wiadra z wodą, która zimą często zamarzała.   

Z sentymentem wspominam „pracownię” biologiczno – chemiczną, 
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którą prowadziła pani Józefa Kociołek i pani Jolanta Andrysiak 

(Pawełoszek). Klasa miała swój niepowtarzalny klimat. Przy ścianach 

stały szafy, w których znajdowały się pomoce naukowe, szkielety 

zwierząt, odczynniki chemiczne a także mikroskopy. Szczególnie 

lubiłam lekcje biologii, na których przygotowywaliśmy preparaty  

i oglądaliśmy je później przez mikroskop. Na wprost okien w tej 

klasie znajdowała się dość duża półka, na której stało mnóstwo 

kwiatów doniczkowych.  

Z ogromnym sentymentem wspominam moją szkołę, przywołując  

w pamięci nauczycieli, którzy z niezwykłym oddaniem przekazywali 

mi wiedzę. 

Wspomnienia pani Anny Ożarek (Śnioch) 

Z przyjemnością wracam wspomnieniami do czasów szkolnych 

Moimi wychowawczyniami były: p. Aleksandra Głowacka,  

p. Mirosława Szymańska, p. Zofia Andrysiak i p. Henryka 

Świerkowska. To dzięki nim moja edukacja potoczyła się w kierunku 

nauczania. Dla mnie nauczyciel był drugą osobą po rodzicach. 

Wychowawczynie wprowadziły nas w atmosferę szkoły  

i przekazywały swoją wiedzę. Pani Dyrektor Zofia Andrysiak 

„pilnowała”, abyśmy wyrośli na porządnych ludzi. 

Począwszy od klasy V uczyliśmy się języka rosyjskiego, który był 

wtedy językiem obowiązkowym. Nie było w szkole języka 

angielskiego i niemieckiego. 

Do szkoły chodziliśmy w granatowych fartuchach z białym 

kołnierzykiem. Jednak dzięki temu, że każdy z nas wyglądał 

podobnie. Moda szkolna po prostu nie istniała! Fartuchy były szyte  

z tkaniny dederon, która była praktyczna, szybko wysychała, mieliśmy 

do tych fartuszków po dwa kołnierzyki na zmianę zapinane na 
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guziczki. Nosiliśmy juniorki, czyli buty profilaktyczne, które nie 

dopuszczały do płaskostopia. 

Kolejne moje wspomnienie dotyczy zajęć praktyczno - technicznych 

(ZPT), które miała z nami, m.in. p. Jadwiga Lgocka. To wtedy 

jednoczyliśmy się we wspólnych działaniach. Uczyliśmy się robienia 

na drutach, szydełkowania i szycia. Zimą wykonywaliśmy z drewna 

karmniki dla ptaków. Wypiekaliśmy też pyszne ciasta i robiliśmy 

sałatki. Każdy przynosił wybrane produkty, a po wykonaniu 

obowiązkowa była oczywiście wspólna degustacja. My mieliśmy 

szansę się tego nauczyć, to były prawdziwe zajęcia praktyczne.  

Bardzo lubiliśmy prace w szkolnym ogródku. Z zapałem sprzątaliśmy, 

grabiliśmy i sialiśmy, szczególnie, gdy było to w czasie lekcji 

biologii. To pani Andrysiak zaszczepiła w nas miłość do przyrody.  

W czasie wakacji mieliśmy wyznaczone dyżury i  porządkowaliśmy 

ogródek. Prace te wykonywaliśmy z wielkim zaangażowaniem.  

W mojej pamięci pozostała piękna jarzębina, która rosła  na skalniku 

w ogródku. Najpiękniejszy ogródek miał jednak nasz nauczyciel 

historii, który mieszkał wówczas w szkole p. S. Badek. W ogródku 

tym rosły piękne ekologiczne warzywa, które bardzo pielęgnował.  

Wielu z nas należało do drużyny zuchowej, a później harcerskiej 

Mieliśmy piękne mundurki i spotykaliśmy się na zbiórkach.  

W czerwcu oraz w wakacje wyjeżdżaliśmy na biwaki i obozy, gdzie 

zdobywaliśmy różne sprawności. To był czas pełen przygód i dobrej 

zabawy. 

Minęło ponad 35 lat – szmat czasu, a wydaje się jakby to było 

wczoraj. To nie do pomyślenia, ale nie było wówczas komputerów, 

Internetu, mp4, aparatów cyfrowych i co dla niektórych bardzo 

dziwne – telefonów komórkowych. Patrząc dziś na uczniów, myślę, że 

my byliśmy zupełnie inni. Różnica pokoleń! Nikt wtedy nie cierpiał  

z powodu braku komórki, czy komputera. Nie było bajek w telewizji 
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poza dobranocką i telerankiem w niedzielę, których wyczekiwało 

każde dziecko. Spotkania były jedyną szansą na utrzymanie relacji  

i wymianę informacji. Boisko przed szkołą i podwórka tętniły życiem. 

Dzieci spędzały na podwórku więcej czasu niż w domu i w szkole.   

I choć kolejną rzeczą wpisaną w PRL – owską  rzeczywistość była 

oranżada z cukrem – nie mówiło się o otyłości, bo aktywność 

walczyła z nią lepiej niż każda dieta.  Dlatego przerwy spędzaliśmy 

bardzo aktywnie. Nasze ulubione zabawy to: gra w gumę, skoki na 

skakance, klasy, dwa ognie, siatkówka. Często zapominaliśmy, że 

zaczęła się już lekcja, a wtedy nauczyciel przychodził po nas. Niestety 

nie kończyło się to dla nas pomyślnie, byliśmy ukarani kartkówką lub 

odpytywaniem z poprzednich lekcji. 

Zbieraliśmy oszczędności na SKO, należeliśmy do LOP, PTTK, ZHP  

 i innych szkolnych organizacji. W szkole były różne koła 

zainteresowań,  m.in. koło muzyczne, na którym p. Piotr Wężyk uczył 

gry na akordeonie. Swoje umiejętności prezentowaliśmy na 

konkursach szkolnych, pozaszkolnych, apelach i  uroczystościach tj. 

choinka szkolna. 

Bardzo miło wspominam naszą kochaną panią woźną p. Helenę 

Tuchowską, która była naszą drugą mamą. Pomagaliśmy  jej sprzątać 

klasy po lekcjach, ponieważ była już starszą osobą. Rano gotowała dla 

nas mleko, które  piliśmy na długiej przerwie. Często czuliśmy 

spaleniznę w powietrzu, ale wypijaliśmy mleko z „kożuchem” ze 

smakiem. Uczniowie piją teraz mleko z kartonika, a my piliśmy 

ekologiczne. Pani Helena miała  „ anielską cierpliwość” do nas – 

uczniów. Sprawialiśmy wiele kłopotów, szczególnie wtedy, kiedy 

chcieliśmy podtrzymywać tradycje naszego regionu. W tłusty 

czwartek smarowaliśmy tablicę i klamki smalcem. Później niestety, 

musieliśmy po sobie posprzątać. Pani Helena wyjmowała popiół  

z pieca, a my usuwaliśmy skutki naszych poczynań. Było czasem 

„gorąco”, ale wszyscy dobrze się bawiliśmy. Wracaliśmy do domu po 
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zmroku, zmęczeni, ale szczęśliwi. Muszę nadmienić, że rodzice po nas 

nie przyjeżdżali, musieliśmy radzić sobie sami. 

Pamiętam też sklepik szkolny, który mieścił się w szafie zamykanej na 

kłódkę.  Były do niego zawsze długie kolejki ( ja nie musiałam  

w nich stać, bo w nim sprzedawałam). Naszym opiekunem była  

p. Zofia Andrysiak, która wprowadziła nas w świat ekonomii.  

W sklepiku były, m.in. niebieskie zeszyty STRZEGOM, chińska 

plastelina  

i piórniki na magnes, pachnące gumki do wycierania, długopisy 

Zenith.  Natomiast moje koleżanki  (Teresa i Jola) sprzedawały bułki  

i chleb, po które chodziły rano do sklepu spożywczego. Chleb 

uczniowie zanosili do domu, a bułki ( nie słodkie z kruszonką, jak 

dziś) chętnie pałaszowaliśmy podczas przerw. To były czasy!!! 

W latach osiemdziesiątych zaczęła nam doskwierać ciasnota w szkole. 

Wtedy podjęto decyzję o budowie nowej szkoły. Nasi rodzice  

w czynie społecznym wypalali cegły w cegielni w Ostrowie, a my 

uczniowie klas najstarszych z utęsknieniem czekaliśmy, kiedy nadjadą 

pierwsze ich dostawy. To my rocznik 1981, 1982, 1983 

zdejmowaliśmy cegły z przyczep i układaliśmy je w stosy. Byliśmy 

bardzo szczęśliwi, ponieważ nie musieliśmy się uczyć. Wtedy 

myśleliśmy, że szkoła powstanie, zanim my ją ukończymy. Tak się nie 

stało. Dziś mamy tą satysfakcję, że mogły się w niej uczyć nasze 

dzieci, a teraz uczą się już wnuki. Nasi rodzice i my uczniowie 

byliśmy bardzo zaangażowani w prace na rzecz szkoły. 

 Szkoła w Szydłowie to był czas spędzony w gronie wspaniałych 

nauczycieli m.in.: p. Głowackiej, p. Szymańskiej, p. Z. Andrysiak,  

p. Misiak, p. R. Wójcika, p. H. Świerkowskiej, p. I. Kamińskiej,  

 p. J. Kociołek, p. A. Łodej – Piejek, p. S. Badka, p. A. Szczepańskiej. 

To oni uczyli nas życia przekazując najwyższe wartości. Szkoła to też 

czas spędzony w gronie wesołych i wspaniałych koleżanek i kolegów: 
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Iwony, Teresy, Marioli, Joli, Beaty, Danusi, Ani, Maryli, Jacka, 

Heńka, Zbyszka, Darka, Krzyśka, Czarka i innych. 

Po latach wróciłam do tej szkoły jako nauczyciel i pracuję tu dziś. 

Każdy dzień przynosi mi coś ciekawego, czasami humorystycznego. 

Największą moją radością jest uśmiech dziecka. I choć czasami jestem 

zmęczona – lubię uczyć. Ten doniosły jubileusz skłania do refleksji. 

Przecież ja również jestem częścią… historii tej szkoły.  W mojej 

pamięci pozostaną te najlepsze wspomnienia, których nie sposób 

opisać. 
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Ostatnie 10 lat w naszej szkole, 
czyli zmiany, zmiany… 

 

Wypowiedź pana Jarosława Barana – Dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Szydłowie 

Ostatnie lata w naszej szkole to kontynuacja działań mających 

na celu zapewnienie uczniom warunków na miarę XXI wieku.  

W 2006 roku stadion sportowy wraz z zapleczem socjalnym 

został odnowiony, powstały nowe trybuny, bieżnia  

i płyta boiska z odwodnieniem, a parking został wyłożony 

kostką. W 2010 roku dla najmłodszych dzieci zbudowano plac 

zabaw, a w 2012 roku oddano do użytku długo oczekiwaną 

przez uczniów salę gimnastyczną z zapleczem, w której 

odbywa się ta uroczystość. W tym samym roku szkoła 

zakwalifikowała się do ogólnopolskiego programu „Cyfrowa 

szkoła”, dzięki czemu uczniowie i nauczyciele zostali 

wyposażeni w nowoczesny sprzęt w postaci laptopów, tablic 

interaktywnych we wszystkich salach oraz bezprzewodowy 

dostęp do Internetu. W 2014 roku po remoncie stworzono 

nowoczesne warunki dla najmłodszych dzieci w oddziale 

przedszkolnym, z możliwością przyjmowania dzieci od 3 roku 

życia. Obecnie  korzystają z niego sześciolatki. 2016 rok to 

nowa pracownia ekologiczna z nowoczesnym wyposażeniem, 

natomiast ostatnie wakacje to swoisty „face - lifting” naszej 
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Stulatki – korytarze i większość klas zostały wyremontowane, 

wnętrza uzyskały jasne kolory.  

Powstała powiększona biblioteka, odnowiono parkiet na górnym 

korytarzu i w klasie I.  
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Moja szkoła 
Konkurs plastyczny 

 

Martyna  

Skałbana, 

klasa I 

 

 

 

 

 

 

 

Kamil  

Ostrowski, 

klasa I 
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Jakub Cieślak, 

klasa I 

 
 

 

 

 

Alan Senderecki, 

klasa I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przemysław Dobrowolski, klasa IV             Maja Sopata, klasa IV
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Każdy jubileusz, to okazja do złożenia życzeń. Kochanej 

Jubilatce życzymy zawsze z głębi serca. Nasi uczniowie 

złożyli życzenia „kochanej szkole”. Poniżej wybraliśmy kilka  

z nich, ponieważ nie jesteśmy w stanie umieścić ponad 100 

życzeń na tak małej przestrzeni! 

Niech wszyscy uczniowie wchodzą do szkoły i wychodzą  

z niej uśmiechnięci. 

Niech istnieje jeszcze kolejne 100 lat i więcej. 

Wielu uczniów i fajnych nauczycieli. 

Niech powiększa się jeszcze bardziej i wciąż się rozwija. 

Następnego jubileuszu! 

Wielu sukcesów! 

Absolwentów, którzy dostają dużo nagród. 
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Co to jest jubileusz? 

Jubileusz – rocznica wydarzenia, wyróżniająca się liczbowo  

w jakiś charakterystyczny sposób, dzięki czemu istnieje 

okazja do szczególnie uroczystych obchodów, a czasem 

także do refleksji nad minionym okresem, przeprowadzenia 

kampanii informacyjnej lub promocyjnej, podjęcia nowych 

zobowiązań itp. Najczęściej jest to tzw. "okrągła" rocznica, 

czyli liczba lat zamykająca jakiś wyrazisty przedział 

liczbowy.  
* Zadaliśmy naszym najmłodszym kolegom i koleżankom 

pytanie: „Co to jest jubileusz?”, a oto co nam odpowiedzieli:  

 Piosenki? 
 To takie ważne sprawy. 
 To są jakieś urodziny. 
 To ktoś, kto obchodzi imieniny. 
 Święto stulecia szkoły. 

*   Spytaliśmy także, co to znaczy "stulecie szkoły?" 
 Że dużo przeszła.  

 Że ma sto lat. 
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Wspólnie zapisaliśmy już wiele kart historii Szkoły 

Podstawowej im. Wincentego Witosa w Szydłowie. 

To chwile pełne uśmiechu, dumy, troski o dobro 

podopiecznych, niezwykłej odpowiedzialności z faktu 

współuczestnictwa w wychowaniu młodych ludzi  

i kreowaniu ich osobowości. Życzymy sobie więcej  

i więcej … I …Nie możemy się doczekać, co 

przyniesie jutro! 


