Dzieje szkoły we Władysławowie

(Na podstawie Kronik Szkoły Podstawowej we Władysławowie z lat 1945-2000)

W połowie XIX wieku na terenie Władysławowa istniała prywatna szkoła. Uczył
w niej „kantor niemiecki nazwiskiem Kitner” – wspominał współautor Kroniki Tadeusz
Drzewiecki. Wszelkie dokumenty dotyczące władysławowskich szkół spłonęły i zostały
zniszczone stąd też najstarsze relacje o władysławowskiej oświacie pochodzą z opowieści
i relacji najstarszych mieszkańców. Opłata za szkołę Kitner’a wynosiła 10 groszy, a w sezonie
grzewczym 2 złote. Dopiero nauczyciel Berent Polak, założył polską szkołę, „uczył tu gdzie
mieszkał pan Salomon”1 jednak wyruszył do powstania 1863r. i nie powrócił. W związku
z tym jakiś czas szkoły w ogóle nie było, natomiast sprzęty, które stanowiły szkolne ławki
zabrano do Kościoła.
Kolejna szkoła, która powstała we Władysławowie była już finansowana przez rząd.
Nauczycielem został Nowicki, który ożenił się z miejscową córką organisty – Młynarską.
W niedługim czasie Nowickiego oddelegowano do Brudzewa, a na jego miejsce pojawił się
nowy nauczyciel – pan Dawidowicz. Po nim nastał czas nauczyciela Ulatowskiego, który
uczył w domu Ićka we Władysławowie (obecnie dom Białeckich tam stoi). Po Ulatowskim
nauczycielem został Kołodziejski

− jak wspominali autorzy Kroniki: „człowiek bardzo

lubiany przez otoczenie”. Nauka odbywała się w domu pana Górnika. W tym czasie
pobudowano szkołę z datków ludzi, jedyną zasługą władz była niższa cena drzewa
pochodzącego z państwowych lasów. Teren pod szkołę podarował hrabia Gurowski. Mimo
zadowolenia ogółu społeczności nauczyciel Kołodziejski został przeniesiony do Natalii, co
miało być karą za pobicie chłopca. Po nim nastąpił Kociszewski, jednak nauczał tylko przez
rok, ponieważ powołano go do wojska. W tym czasie szkoła posiadała trzy oddziały klasowe
i mieściły się one w jednej Sali.

Nauka odbywała się od godziny 8 do 16 z przerwą

obiadową. Lekcje prowadzone były w języku polskim i rosyjskim. Uczniowie liczyli od 7 do
15 lat. Kolejnym nauczycielem został Jędzimir, który pracował do 1918r. W roku 1918
pojawił się w szkole Stanisław Kusiak wraz z żoną Ireną także nauczycielką. Były to czasy
niezwykle pomyślne dla władysławowskiej oświaty. Prowadzenie kursów wieczorowych
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pozwoliło na uzyskanie stopnia szkoły siedmioklasowej. Uczniowie uczyli się już w dwóch
izbach, a nauczycieli było już sześciu. Pracę Kusiaka i pozostałych pedagogów przerwała
wojna 1939r. Zaraz po wejściu wojsk hitlerowskich Stanisław Kusiak został aresztowany
i przewieziony do Dachau, a następnie do Gusen gdzie zmarł osierocając żonę i troje dzieci.
Miejscowa szkoła stała się siedzibą hitlerowców do 1945r. Po wojnie spłonęła (rosyjscy
żołnierze zostawili zapaloną świecę).
Odbudowa

budynku

szkoły po

wojnie

związana

była

przede

wszystkim

z odbudowaniem dachu. Na wiosnę 1945r. szkoła już funkcjonowała. Nauczycielami byli:
Stefania Hilczerowa, Wacława Gronert, Wacław Gronert i Józef Hałszyłow − pełniący
obowiązki kierownika (w marcu 1945r. zmarł). Do grona nauczycieli następnie dołączają
Stanisław Kwietniewski, ks. Prefekt Edward Rutkowski. Lokalizacja szkoły była dość
skomplikowana, mianowicie dwie klasy znajdowały się w dawnej pastorówce2, dwie
w starym budynku szkoły. Warunki niezwykle ciężkie ponieważ gmina nie chciała ponosić
kosztów utrzymania i zagospodarowania szkoły. Utrudnieniem była też liczebność uczniów
w tym czasie było ich aż 326, z czego w samej pierwszej klasie 163. Pomimo wszelkich
trudności szkoła działała i starała się brać udział w życiu społecznym. Przykładem tego był
udział uczniów w uroczystości obchodów zakończenia wojny w maju 1945r. Koniec roku
szkolnego miał miejsce 14 lipca, brał w nim udział inspektor oświaty − Stefański. Na
zakończenie zaproszono nawet czerwonoarmistów stacjonujących w ty, czasie we
Władysławowie, ci jednak na tę uroczystość nie przybyli.
Kolejny rok szkolny rozpoczął się 10 września 1945r., a już 17 września odbyła się
w szkole konferencja rejonowa nauczycieli. W październiku zorganizowano zbiórkę książek
dla powstającej biblioteki gminnej. Przy okazji zbiórki zbierano tez fanty na loterię szkolną,
z której dochód zasilił komitet dożywiania dzieci. Z dniem 1 listopada z powodu
niewypłacania przez gminę pensji nauczycielskich odszedł Stanisław Kwietniewski (powrócił
na pocztę), na jego miejsce przyjęty został Tadeusz Drzewiecki – niemający wykształcenia
nauczyciel rachunków. Objął klasy IIa i III, p. Hiczerowa I iIIb, p. Gronertowa IV, p. Gronert
V. Nauczyciele uczyli następujących przedmiotów: ks. Rutkowski jedna godzina religii,
p. Hilczerowa 2 godziny przyrody, p. Gronterowa 6 godzin języka polskiego, p. Drzewiecki
4 godziny rachunków, Gronert 2 godziny geografii i 1 godzina śpiewu, p. Mikołajczyk
(n-l z Polichna) 3 godziny historii. Największe trudności związane były z utrzymaniem
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placówki, zimą ogromnym problemem był brak opału. Mróz nie był sprzymierzeńcem
uczniów, często z tego powodu odwoływano zajęcia. 22 grudnia 1945r. wysiłkiem
nauczycieli i rodziców udało się zorganizować w domu parafialnym choinkę z prezentami
(bułki, ciastka, cukierki ołówki). Ferie świąteczne zakończyły się 7 grudnia 1946r.
Nauczyciele chcieli za wszelką cenę wprowadzić normalny tok nauczania, nie wszystko się
udawało jednak nauka dzieci była najważniejsza. Był to niezwykle ciężki okres, wojna
skończyła się stosunkowo niedawno, normalność było więc trudno. Mimo to 27 kwietnia
dzieci i nauczyciele zorganizowali wycieczkę do lasu.
W sierpniu 1945r. zostało założone przedszkole, które przez okres miesiąca
prowadziła Zofia Howolska, a następnie po niej przejęła przedszkole panna Maria Łykówna.
Pensja przedszkolanki równa zakupowi dwóch kilogramów wołowiny nie przedstawiała się
zachęcająco. Samo przedszkole nieposiadające lokalu, ani wyposażenia miało charakter
ruchomego. W końcu wiosną 1946r. udało się zorganizować salę i uposażenie. Władze
utrudniały pracę przedszkola, dlatego też panna Maria po siedmiu miesiącach zrezygnowała
z pracy.
1 września 1946r.Piotr Chankiewicz obejmuje szkołę jako pełniący obowiązki
kierownika. Szkoła była nieprzygotowana do rozpoczęcia roku szkolnego jednak dzięki
sekretarzowi gminy panu Edwardowi Maciejewskiemu udało się pomalować sale,
i 9 września rozpocząć kolejny rok szkolny.
Skład Rady Pedagogicznej:
Ksiądz Rutkowski, Stefania Hilczerowa, Wacława Gronert, Drzewiecki Tadeusz, Jadwiga
Drzewiecka, Piotr Chankiewicz. Po wyjeździe Państwa Gronertów na miejsce pani Wacławy
przyjechała pani Cecylia Chankiewicz.
Pod koniec października 1946r. udało się wystawić sztukę opracowaną przez
T. Drzewieckiego. Sztukę oglądało całe społeczeństwo Władysławowa, stąd tez w święta
postanowiono wystawić jasełka. Zorganizowano zbiórkę dla najbiedniejszych, a w styczniu
odbył się kulig. Dużym przedsięwzięciem ale i wyzwaniem było dożywiano blisko stu
uczniów. Uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w obchodach świąt państwowych takich jak
Akademia Zwycięstwa, która odbyła się 9 maja 1947r. przed gmachem szkoły. 28 czerwca
1947r. społeczność szkolna zakończyła rok szkolny.
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Rok 1947/48
W nowym roku szkolnym nastąpiła zmiana katechety księdza Rutkowskiego zastąpiła
katechetka Leokadia Kubisiak . Udało się zakupić pomoce naukowe do fizyki za kwotę
31 382 złotych (ze zbiórki pieniądze) i za 1500 złotych (od inspektora szkolnego z Turku).
Aby urozmaicić wolny czas mieszkańcom uczniowie pod opieką T. Drzewieckiego wystawili
sztukę „Przędza Najświętszej Panienki”. W przedstawieniu udział wziął chór, który
poprowadził kierownik szkoły Chankiewicz, tancerzy z kolei przygotowała jego żona
Cecylia.
Niezwykle ważnym wydarzeniem tego roku szkolnego było przekazanie sztandaru dla
drużyny harcerskiej.
(W latach 1948-52 brak wpisów w Kronice.)

Rok szkolny 1952/53
Warunki szkoły nadal się nie zmieniają. Nauczyciele zmuszeni są uczyć w klasach
niezwykle licznych. Mimo to pracowali wytrwale czego dowodem był sukces przedstawienia
„Trzewiczki szczęścia” autorstwa Shillera. Scenariusz opracował Grzegorz Gawlak przy
współpracy T. Drzewieckiego, natomiast tańce i śpiew przygotowało małżeństwo
Chankiewiczów.
Rok szkolny 1955/56
Rok szkolny rozpoczął się bez zakłóceń. Jednym z ważniejszych sukcesów
władysławowskich uczniów był udział w konkursie tańca (80 osób!)

w eliminacjach

powiatowych w których zajęli IV miejsce. W lipcu uczniom i nauczycielom udało się
zorganizować

wycieczkę

nad

morze

Malbork-Gdynia-Gdańsk-Hel-Orłowo-

Oliwa-

Bydgoszcz- Inowrocław.

Rok szkolny 1956-57
Przełomowym dla nauczycieli i uczniów stał się rok 1956, otóż w październiku zawiązał się
komitet budowy szkoły. Przewodniczącym Komitetu został Drzewiecki Tadeusz. Już na
4

samym początku zorganizowano zbiórkę na rzecz budowy szkoły, a następnie poczynione
zostały

starania ku uruchomieniu cegielni w Piorunowie. 4 maja 1957 roku dzięki

zaangażowaniu Czesława Padlewskiego odbyło się uroczyste rozpoczęcie pracy w cegielni.
T. Drzewiecki postulował aby szkołę pobudować w pobliżu boiska, uzyskał również
pozwolenie na zamianę ziemi z panem Stanisławem Gradeckim. Postulat budowy szkoły
wiązał się z perspektywą otwarcia kopalni węgla brunatnego: „w przyszłości otwierana
kopalnia węgla brunatnego to

niewątpliwie przybędzie odpowiednia liczba robotników

i zarazem dzieci”.

Rok szkolny 1957/58
Rada Pedagogiczna:
Tadeusz Drzewiecki- kierownik
Stefania Hilczerowa
Jadwiga Drzewiecka
Lucjan Palatyński
Zdzisław Andrzejewski
Ks. Jerzy Wolski
Powołany został formalny Komitet Rodzicielski, w skład Prezydium KR weszli:
Czesław Wiertlewski- przewodniczący
Stanisław Michalak- zastępca
Czesław Jesiołowski- skarbnik
Maria Janicka, Józef Łojewski- sekretarz.
Komitet w krótkim czasie zgromadził kwotę 5 000 złotych i dokonał wielu remontów. W tym
też roku szkolnym, w grudniu władysławowskie społeczeństwo pożegnało Eugeniusza
Gronowskiego, przyjaciela szkoły we Władysławowie i drużynowego Drużyny ZHP im.
ks Piotra Skargi.
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Rok szklony 1958/59
Rada Pedagogiczna: pracują dotychczasowi nauczyciele a dołączają do nich: Barabara
Kaczorowska, Jerzy Sanicki, Mieczysław Kulig za L. Połatyńskiego (powołany na Inspektora
Oświaty w Turku)
We wrześniu 1958r. władze nakazały zdjęcia symboli religijnych w izbach lekcyjnych
co wywołało ogólne oburzenie, w związku z czym nazwisko T. Drzewieckiego, jako
wykonawcy rozkazu władz zawisło na słupie z epitetem „zdrajca”. 19 października miało
miejsce uroczyste przekazania szkole Sali Gimnastycznej ufundowanej staraniem Komitetu
Rodzicielskiego. W tym też roku dzięki staraniom J. Kubiaka z Turku i władz Władysławowa
postanowiono aby budowana szkoła we Władysławowie została włączona w obręb szkół
pomników - „Tysiąc szkół na Tysiąclecie”. Na falach radiowych Polskiego Radia (Radio
Poznań) mieszkańcy Wielkopolski mieli okazję usłyszeć o uczniach z Władysławowa którzy
przykładnie obsadzili boisko sportowe drzewkami. W radio szkołę reprezentował jej
kierownik.
Rok szklony 1959/60
Grono Pedagogiczne
Tadeusz Drzewiecki – kierownik
Zofia Andrzejewska
Zdzisław Andrzejewski
Jadwiga Drzewiecka
Stefania Hilczerowa
Barbara Kaczorowska
Mieczysław Kulig
Zofia Palatyńska
Jerzy Sawicki
Zygmunt Bugajski
Komitet Rodzicielski
Przewodniczący – Edward Szczeciński
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V-ce przewodniczący - Stanisław Michalak
Sekretarz - Witold Myszkiewicz
Skarbnik - Edward Nowak
Członek - Janina Gronowska
Przewodniczący Komisji rewizyjnej - Kazimierz Dębowski
Najważniejszym wydarzeniem tego roku szkolnego było oddanie do użytku boiska
szkolnego. Boisko zbudowano ze składek społeczeństwa i z pomocą finansową władz. Koszt
inwestycji wyniósł 150 000 złotych. W uroczystości otwarcia boiska udział wzięły władze
powiatowe i gminne. W tym czasie uczniowie szkoły we Władysławowie mają do dyspozycji
2 sale lekcyjne w szkole właściwej, 2 sale w dawnej pastorówce, 2 izby w domu parafialnym.
Liczba uczniów imponująca – 323. Na zajęciach najczęściej ściśnięci po trzech
w dwuosobowych ławkach, sytuacja przedstawiała się naprawdę tragicznie. Trudno
wyobrazić sobie takie warunki uczenia i nauczania. Mimo to w domu parafialnym znalazło
się miejsce na bibliotekę liczącą 3500 tomów książek, a w jego suterenie pod sceną udało się
zainstalować pracownię robót ręcznych. Z kolei dawny drwalnik służył za kuchnię. Salę
gimnastyczną wygospodarowano w remizie OSP Władysławów. Jak wspominali autorzy
Kroniki: „mimo to (trudnych warunków) szkoła należy do jednych z najlepszych
w powiecie”.

Rok szklony 1960/61
Grono Pedagogiczne
Tadeusz Drzewiecki
Zofia Andrzejewska
Zdzisław Andrzejewski
Zygmunt Bugajski
Jadwiga Drzewiecka
Stefania Hilczerowa
Barbara Kaczorowska
Mieczysław Kulig
Zofia Połatyńska
Jerzy Sawicki
7

Uczniów -323, oddziałów klasowych - 11
Rada Rodziców
Zmiana sekretarz Mieczysław Zagłoba
Członek prezydium Witold Jasiński
W tym roku szkolnym uczniowie zostali objęci opieką lekarską i stomatologiczną
dzięki dr Witoldowi Jasińskiemu.
W związku z decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Kuratorium Okręgu
Poznańskiego kierownik T. Drzewiecki za brak zdecydowanej postawy światopoglądowej
zgodnej z ówczesną linią partyjną został zdjęty z pełnionej dotychczas funkcji. Jego miejsce
zajął Wojciech Szymczak.
W 1965r. nastąpiło od dawna oczekiwane otwarcie nowego budynku szkoły
we Władysławowie.

Dwupiętrowy

budynek

przedstawiał

imponujące

zaplecze

dla

szkolnictwa gminy Władysławów. Gazety piszą: „najlepiej zaopatrzona szkoła w
województwie”, „Takiej pracowni przyrodniczej można zazdrościć”.
Rok szkolny 1968 to jeszcze jedna przełomowa zmiana – odejście na emeryturę
Stefanii Hilczerowej. Pani Stefania rozpoczęła pracę w 1922r. i była najstarszą nauczycielką
pracującą nieprzerwanie dla władysławowskiej oświaty od czasów przedwojennych.
Po wojnie w 1945r razem z Józefem Hawryłowiczem organizowała na nowo szkołę we
Władysławowie.
W 1969r. kierownik Szymczak zostaje przeniesiony na stanowisko podinspektora
oświaty w Turku, na jego miejsce ponownie powołano T. Drzewieckiego. Liczba uczniów
wynosiła 337.
Pracownicy szkoły:
Maria Klimas − klasa I
Jadwiga Drzewiecka − kl. II
Alojzy Drzewiecki − zaj. praktyczne techniczne
Krystyna Popielarz − kl. IV
Zygmunt Bugajski − V
Józefa Nejman − V
8

Halina Kozelan –VI, j. polski
Eugenia Drzewiecka − VI wych., plastyka
Mieczysąłw Kulig – VII, biologia
Bożena Szewczyk – VII, matematyka
Barbara Kaczorowska –VIII, j. polski
Jadwiga Adamiak − III
Hieronim Naparty – świetlica
Janina Maciaszek − sekretarka
Zofia Łączkowska − woźna
Maria Janiak − kucharka
Antoni Maciaszek − palacz
Ryszard Pokrywiecki − palacz
Helena Łysiak − sprzątaczka
Aniela Olek − sprzątaczka
Sabina Drzewiecka − sprzątaczka

Szkoła miała licznych przyjaciół pośród których była znacząca postać ówczesnej
polityki. Otóż Przewodniczącym Rady Narodowej miasta Poznania był syn Stanisława
Kusiaka - Jerzy Kusiak, który wspierał władysławowską szkołę. Pierwszym ważnym
podarunkiem były niezwykle rzadkie krzewy, które posadzono wokół szkoły. Cały projekt
obsadzenia autorstwa mgr inż. Bernarda Lisiaka został stworzony z myślą o szkole we
Władysławowie. Będąc już ministrem Jerzy Kusiak wspomógł szkolę przekazując jej pomoce
naukowe do pracowni fizycznej i chemicznej. Umeblowanie pokoju nauczycielskiego to
z kolei dar Rady Nadzorczej i Zarządu Gminnego Spółdzielni Samopomoc Chłopska we
Władysławowie.
W 1973r. na emeryturę odeszli Jadwiga Drzewiecka i Zygmunt Bugajski w tym czasie
do grona pedagogicznego dołączyli Kazimierz Jędrych, Zygmunt Kurtiak. W roku szkolnym
1973/74 nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika szkoły, Gminnym Dyrektorem Szkół
został Marek Kozaczewski, zastępcą Tadeusz Drzewiecki, a zastępcą Dyrektora Zbiorczej
Szkoły Gminnej Tadeusz Grzelak. Do grona pedagogicznego dołączyli: Mirosław Adamiak,
Teresa Górska, Maria Grześkowiak, Bożena Kurzawa, Barbara Palatyńska, Irena Wiśniewska,
Antoni Stasiak.
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Z kolei szkoły filialne reprezentowane były przez:
Irenę Knychalską- SP Chylin
Krystynę Wojtkowiak – Chylin
Teresę Kołacińską Chylin
Kazimierza Gierbę – Natalia
Elżbietę Pasturczak - Natalia
BolesłąwaTurzak – Natalia
Halinę Tomaszczyk – Stefania
Kazimierza Kołacińskiego – Polichno
Marię Adamek – Międzylesie
Czesława Binkowskiego – Małoszyna
Główną księgową w tym czasie była Danuta Kasprzak
Sekretarką - Jadwiga Fabiszewska
W roku szkolnym 1970/71 do grona nauczycieli dołączyli Ewa Dachman (fizyka, chemia)
i Waldemar Feliniak (matematyka). W tym czasie we Władysławowie już drugi
funkcjonowała rok Zasadnicza Szkoła Rolnicza której kierownikiem był T. Drzewiecki.
Rok szkolny 1973/74
Do grona pedagogicznego dołączyli: Irena Spławska, Elżbieta Bednarek, Sabina Bielecka,
Anna Miling, Wacław Binkowski.
Pracownicy obsługi i administracji:
Danuta Kasprzak, Jadwiga Fabiszewska, Janina Kulej, Zofia Łączkowska, Helena Łysiak,
Józefa Połatyńska, Stanisława Dominikowska, Wacława Prusinowska, Aniela Olek, Sabina
Drzewiecka, Ryszard Pokrywiecki, Antoni Maciaszek, Halina Siwińska, Irena Pawlak.
W tym też roku szkolnym miało miejsce wkopanie pamiątkowej tablicy Dąb zwycięstwa
w 30 – lecie zwycięstwa nad faszyzmem. Tablica została wmurowana przy placyku
szkolnym.
W roku szkolnym 1975/76 nowi nauczyciele: Bożena Kurzawa, Halina Olek, Jadwiga
Krysiak, Barbara Wojdyńska,.
Sekretariat Elżbieta Nejman.
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Łącznie uczniów 609 w 23 oddziałach, w tym 2 oddziały klas specjalnych oraz dwa oddziały
uzawodowione. Z powodu małej liczby uczniów zlikwidowano filie w Stefanii.
Nowym przedsięwzięciem narzuconym przez władze państwowe było wprowadzone Kodeksu
Ucznia.
Z dniem 31 stycznia 1976r. Kierownik szkoły Marek Kozaczewski został dyrektorem
szkoły nr 1 w Turku, w związku z czym nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika, został
nim Tadeusz Grzelak, a jego zastępcą Mieczysław Kulig.
W 1976r. na emeryturę odszedł Alojzy Drzewiecki. A z dniem 1 grudnia w szkole
rozpoczęło działalność Podstawowe Studium Zawodowe dla osób dorosłych. Kierownikiem
został Antoni Stasiak, liczba słuchaczy - 15.
Niecodziennym i przełomowym wydarzeniem były pierwsze zdjęcia klasowe zrobione
w kolorze.
Szkoła była niewątpliwie instytucją kulturalną. Nauczyciele starali się nie tylko
zaszczepiać wśród dzieci zainteresowanie sztuką ale także wypełnić luki jakie
w doświadczaniu sztuki mieli często mieszkańcy Władysławowa. Takie nietuzinkowe
osobowości szkoły jak pani Elżbieta Bednarek, Barbara Kaczorowska, Teresa Górska czy
Irena Spławska angażowały młodzież w celu popularyzacji sztuki. Dlatego tak ważnym
wydarzeniem wśród społeczeństwa gminy Władysławów były przedstawienia organizowane
przez nauczycieli. Jedno z wielu przedstawień słowno – muzycznych odbyło się 22 stycznia
1977r.
Rok ten obfitował w sukcesy uczniów i nauczycieli. Jednym z nich był udział reprezentantek
szkoły w XVI Ogólnopolskim Konkursie Piosenki radzieckiej. W eliminacjach na szczeblu
wojewódzkim Małgorzata Krawczyk, Zofia Grzywna i Urszula Krawiec zajęły pierwsze
miejsce.
W roku 1977r. zmarł nagle nauczyciel szkoły filialnej w Natalii Bolesław Tunak.
Rok szkolny 1977/78
Nowi nauczyciele i pracownicy: Babiarczyk Krystyna, Cieślak Maria, Ciemieniewska
Wacława, Kolebuk Tadeusz, Stefańska Mirosława, Siwiński Zbigniew, Wieczorkiewicz

11

Halina, Rogodzińska Anna, Gmach Anna, Markowska Elżbieta, Remiezowicz Adam,
Gużniczak Cecylia, Naparta Zofia, Feliniak Elżbieta.
Rok 1978 to plany związane z budową budynku przedszkola, które do tej pory znajdowało się
w pomieszczeniach szkoły.
Szkoła we Władysławowie została wyróżniona przez Konińskiego Kuratora Oświaty otóż
w 1978r. wytypowano ją do wizytacji kuratora i jego gości, mianowicie Kierownictwa
Instytutu Kształcenia w Cottbus w NRD.
Rok szkolny 1978/79
Rada Pedagogiczna powiększa się o nowych nauczycieli: Zendlewicz Maria,
Babiaczyk Krystyna, Derucka Elżbieta, Derucki Jan, Jaśniewska Maria, Jaśniewska Halina,
Kamińska Danuta, Wasilewska Grażyna, Kalużna Irena, Kranc Zygmunt, Kranc Jadwiga,
Kosowska Gabriela, Kosmalska Jadwiga, Niewiada Ilona, Petrus Anna, Rosiak Maria,
Różycka Krystyna, Stefański Józef, Gawlak Maria, Zdych Krystyna, Walasek Urszula,
Cichosz Teresa, Krych Barbara, z kolei pracownicy administracyjni powiększają swe grono o
Józefę Zając, Siwińską Halinę, Gradecką Honoratę, Derucką Janinę i Włodarzcyk Stanisława.
Uczniowie i pracownicy szkoły wzięli udział w uroczystym odsłonięciu obeliska „Tym co za
ojczyznę” w dniu 3 września 1978r.
Wielkim sukcesem szkoły okazał się VI Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej
Turystyczno- Krajoznawczy w którym to drużyna pod opieką pani B. Kaczorowskiej zajęła
pierwsze miejsce. Rok ten obfitował także w wiele sukcesów sportowych czego
uwieńczeniem była nagroda Kuratora Oświaty w Koninie za zajęcie II miejsca za masową
działalność sportową. Nagroda pieniężna w wysokości 7. 000 złotych przeznaczona została na
zakup sprzętu sportowego. W szkole istniała już w tym czasie klasa o profilu sportowym ze
specjalnością kolarstwo, z której do to klasy rekrutowali się członkowie MZKS Tur Turek.
I tak w 1979r. uczeń tej właśnie klasy Józef Jacek zajął II miejsce w Przełajowych Wyścigach
Kolarskich w Kaliszu. Kolejnym sukcesem sportowym było zajęcie I miejsca przez drużynę
piłki ręcznej prowadzonej przez nauczyciela Tadeusza Kolebuka. Drużyna okazała się być
najlepsza

spośród

szkół

województwa

konińskiego

i

reprezentując

województwo

w ogólnopolskich rozgrywkach zajęła szóste miejsce w Białymstoku. Szkoła organizowała
także wyjazdy na pływalnie. Z kolei Koło Ligi Obrony Przyrody pod opieką M. Adamiaka
otrzymało od Zarządu Wojewódzkiego LOP dyplom z wybitne osiągnięcia w ochronie
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środowiska przyrodniczego. W 1979r. uczniowie Alfred Rajczyk i Marek Szczeciński
otrzymali srebrne medale uznania od Zarządu Wojewódzkiego LOP.
W tym też roku na emeryturę odszedł Tadeusz Drzewiecki żegnając się pięknie ze „szkołą
życia”.
Rok szklony 1979/80
Nowi nauczyciele: Andrzejewska Mirosława, Antczak Bożena, Banaszak Danuta, Krych
Barbara, Marciniak Danuta. Zastępcą kierownika został Kazimierz Gierba.

Rok szkolny 1980/1981
Był to niezwykle ważny czas w związku z wydarzeniami w Stoczni Gdańskiej. Echa tych
właśnie wydarzeń pojawiły się także w ZSG we Władysławowie, otóż 9 marca na terenie
szkoły powstał liczący 29 członków NSZZ „Solidarność.
Natomiast czerwiec 1981r. przyniósł kolejne sukcesy szkolnej drużyny SKKT-PTTK,
uczniowie z Władysławowa reprezentowali województwo konińskie na Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Krajoznawczo-Turystycznej.

W roku szkolnym 1981/1982
Po całorocznej pracy sportowcy doczekali się sukcesów:
II miejsce w mistrzostwach wojewódzkich w piłce ręcznej – chłopcy;
VI miejsce w wojewódzkich zawodach w lekkiej atletyce;
V miejsce w województwie pod względem udziału w zawodach sportowych.

Rok szkolny 1982/1983
Z okazji okrągłej rocznicy zwycięskiej bitwy z Turkami pod Wiedniem uczniowie
przygotowali niezwykłą uroczystość upamiętniającą to wielkie wydarzenie. Inscenizacja
przedstawiała fragmenty bitwy z 1683r.
W maju 1983r. Drużyna SKKT PTTK Zbiorczej Szkoły Gminnej we Władysławowie zajęła 1
miejsce w kategorii szkół podstawowych w Finale Wojewódzkim XI Ogólnopolskiego
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Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego Młodzieży Szkolnej pod kierunkiem p. Barbary
Kaczorowskiej. W Finale Centralnym drużyna ta wywalczyła 7 miejsce.
Rok szkolny 1983/1984
28 września 1983r. rozpoczęła się długo oczekiwana budowa przedszkola. Z inicjatywą
budowy przedszkola wystąpił dyrektor A. Stasiak.
Ten rok to także kolejny sukces sportowy dziewcząt, które 22 października 1984r. zajęły
I miejsce w województwie w Sztafetowych Biegach Przełajowych w Kole 10x800m,
dziewczęta. Z kolei 7 kwietnia 1985r. w Finałach Makroregionu Centralnego w Sztafetowych
Biegach Przełajowych 10x800m drużyna dziewcząt zajęła III miejsce.
Ogromnym sukcesem okazał się być udział dwóch uczennic w Wojewódzkim Konkursie
Polonistycznym. Grażyna Szustakowska i Elżbieta Rajczyk zakwalifikowały się do finału.
Elżbieta Rajczyk uzyskała tytuł laureatki. Uczennice przygotowywała p. T. Górska.
Natomiast drużyna turystyczna prowadzona przez p. B. Kaczorowską odnosiła kolejne
sukcesy:
I miejsce w punktacji odznak turystyki kwalifikowanej,
III miejsce w Finale Wojewódzkiego 12. Ogólnopolskiego Turnieju Turystyczno –
Krajoznawczego Młodzieży Szkolnej PTTK.

Rok szkolny 1984/1985
Dyrektor szkoły Antoni Stasiak
Zastępca dyrektora Mieczysław Kulig
16 września 1984 roku w Przeglądzie Konińskim ukazał się artykuł „Maraton” przed trudną
próbą, w którym znalazło się wiele ciepłych słów o osiągnięciach sportowców: Zbigniewa
Gąbki(skok w dal – 5,94m i Jarosława Bartosika (2.49min na 1000m) będących pod opieką
Floriana Berlińskiego i Zygmunta Kurtiaka.
Z kolei VI Jesienny Wojewódzki Zlot Młodzieży szkolnej w dniach 28-30.09.1984r. z metą
w Golinie – stał się podsumowaniem roku turystycznego. Podczas tego zlotu drużyna
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z Władysławowa

zajęła wysokie

miejsca w różnych konkursach o najwyższe lokaty

rywalizowała z 43.
1 grudnia 1984r. rozpoczęły się zajęcia w Społecznej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego dla
dziewcząt. Nauka

obejmowała wiele różnych przedmiotów, m. in. Kultura życia

codziennego, dom i jego otoczenie, żywienie człowieka . W kursie udział wzięło
25 dziewcząt z klas ósmych.
19 stycznia 1985 roku w Koninie odbył się finał Konkursu

„Młodzi Wielkopolanie

w 40 -leciu PRL, czyli młodzieżowa lekcja historii”. Szkoła miała swoich reprezentantów
w dwóch dziedzinach: muzyce oraz poezji i prozie. W muzyce reprezentował szkołę zespól
wokalny w składzie Edyta Stasikowska, Anita Ressel, Izabela Łopatyńska i Renata Rosiak.
Zespól otrzymał wyróżnienie. Poezje i prozę recytowali Radosław Różycki, Agnieszka
Górska, Renata Kałużna.

Do konkursu przygotowywali uczniów Dariusz Kowalczyk,

Jadwiga Krysiak i Teresa Górska.
21 stycznia 1985 r. w 40 rocznicę wyzwolenia Ziemi Konińskiej w Szkole Podstawowej we
Władysławowie zasłużonym działaczom zostały wręczone odznaczenia państwowe. Wśród
wyróżnionych znalazł się dyrektor szkoły Antoni Stasiak. Montaż literacko – muzyczny
przygotowała młodzież szkolna. Natomiast organizacje polityczne i społeczne oraz zakłady
pracy złożyły wiązanki kwiatów przed pomnikiem „Tym, co za Ojczyznę”.

Rok szkolny 1985/1986
Dyrektor szkoły - Antoni Stasiak
Zastępca dyrektora - Teresa Górska
19 grudnia 1985r. szkoła gościła nauczycieli ze szkół z całej gminy zrzeszonych w ZNP.
Spotkanie miało uroczysty charakter bowiem ZNP we Władysławowie świętowało właśnie
80 – lecie swojej działalności.
Ciekawym doświadczeniem dla uczniów szkoły było spotkanie z redaktorem gazety
„Przegląd Koniński” - panem Mirosławem Jurgielewiczem.
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13 marca 1986r. miał miejsce niezwykły koncert poświęcony największemu polskiemu
kompozytorowi Fryderykowi Chopinowi, koncert przygotowany według scenariusza Juliusza
Potulskiego.

Rok szkolny 1986/1987
Dyrektor szkoły - Antoni Stasiak
Zastępca dyrektora -Teresa Górska

1 września we Władysławowie miała miejsce manifestacja ludności oraz apel poległych za
Ojczyznę. O godz. 12.00 przy dźwiękach syren oddano hołd pomordowanym i poległym,
uczestniczący w manifestacji kombatanci, młodzież szkolna i mieszkańcy gminy złożyli
wiązanki kwiatów po obeliskiem „Tym, co za Ojczyznę”.
W dniach 3-5 października odbył się XI Jesienny Zlot PTSM. Drużyna składająca się
z 20 osób wraz z opiekunkami p. Teresą Gruszczyńską i p. Mariolą Gierba zakwaterowana
została w Bursie w Kole. Uczniowie brali udział w konkursie krajoznawczym i zajęli drugie
miejsce.

Rok szkolny 1987/1988
Dyrektor szkoły - Antoni Stasiak
Zastępca dyrektora - Teresa Górska
W 70 rocznicę WSRP w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się uroczysta akademia, którą
przygotowało Koło TPPR działające przy Szkole Podstawowej we Władysławowie,
opiekunem koła była Halina Olek.
28 stycznia 1988r. w szkole odbyła się półwywiadówka połączona z loteria fantową, której
dochód przeznaczono na NCPS. Loterię prowadziła młodzież Samorządu Uczniowskiego,
rodzice z Komitetu NCPS.
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Rok szkolny 1988/1989
Dyrektor szkoły - Antoni Stasiak
Zastępca dyrektora - Teresa Górska
19 maja 1989r. odbyło się spotkanie młodzieży klas ósmych z dyrektorem Biblioteki
Wojewódzkiej w Koninie – Lechem Hejmanem

Rok szkolny 1989/1990
Dyrektor szkoły - Antoni Stasiak
Zastępca dyrektora - Teresa Górska

W dnu 12 października odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Ludowego Wojska Polskiego
oraz spotkanie z oficerami L.W.P.
12 grudnia 1989r. nauczyciele szkoły podstawowej dołączyli do Akcji Dar Serca Światłem
w ciemności, której inicjatorem był Marian Kaczmarek wiceprezes Polskiego Związku
Niewidomych.
Uczniowie szkoły we Władysławowie uroczyście obchodzili też dzień 3 maja 1990 roku.
Po 44 latach święto uchwalenia konstytucji przywrócono bowiem do kalendarza świąt
państwowych.

Rok szkolny 1990/1991
Dyrektor szkoły - Antoni Stasiak
Zastępca dyrektora - Teresa Górska
W tym właśnie roku w ramach eksperymentu w szkole została wprowadzona nowa skala
ocen: niedostateczny, mierny, dostateczny, dobry, bardzo dobry, celujący.
Z kolei 8 lutego 1991 odbył się finał akcji „Zima w mieście” organizowanej przez MDK,
II LO z Konina zakończył się przeglądem zespołów artystycznych. Gminę Władysławów
reprezentował zespół instrumentalny „Cykady”, który składał się z uczniów: Mariusz
Jabłoński, Marcin Olszak, Tyberiusz Wolniewicz, Michał Olszak, Andrzej Kopiński,
Sebastian Jabłoński.
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Rok szkolny 1991/1992
Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego we Władysławowie w latach
dziewięćdziesiątych nadal kształci uczniów z terenu całej gminy na poziomie klas IV-VIII.
Nadal też istnieją szkoły filialne na poziomie klas I-III.
Dyrektor – Barbara Połatyńska
Zastępca – Barbara Spławska
Jednym z najważniejszych wydarzeń roku szkolnego była wizyta ks. Biskup Romana
Andrzejewskiego. Biskup spotkał się z uczniami i pracownikami szkoły 1 czerwca 1992r.
W tym tez roku szkolnym ukazał się pierwszy numer gazetki szkolnej PIRAT , za którą trzeba
było zapłacić pamiętne 1500 zł.
Rok szk.1992/1993
Dyrektor – Barbara Połatyńska
Zastępca – Barbara Spławska
Ciekawym wydarzeniem w tym roku była nietypowa lekcja geografii z udziałem Lesława
Zuba, zajęcia dotyczyły relacji z wyprawy rowerowej wokół Bałtyku. Z kolei na uwagę
szkolnej społeczności zasłużył Arkadiusz Sosiński, który został Laureatem Wojewódzkiego
Konkursu Ekologicznego. Po krótkim sukcesie gazetki „PIRAT” przyszedł czas na kolejny
periodyk, mianowicie –„Szkolne Nowinki”. Młodzież naszej szkoły czynnie uczestniczyła
w życiu kulturalnym Władysławowa w związku z tym zorganizowano wyjście na wystawę
malarstwa i grafiki p. Haliny Teresy Szramy.
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Rok szk. 1993/1994
Dyrektor – Barbara Połatyńska
Zastępca – Barbara Spławska
Władysławowscy uczniowie uczestniczyli w wielu przedsięwzięciach organizowanych
przez prężnie działający Gminny Ośrodek Kultury. W 1993r. GOK zorganizował
międzyszkolny konkurs wiedzy o AIDS połączony z konkursem plastycznym, w którym
drużyna
z Władysławowa zajęła drugie miejsce, a najlepsze prace plastyczne wykonały Kinga
Sosińska i Edyta Pietrzak.
Niecodziennym wydarzeniem był wzruszający koncert muzyczny pod hasłem „Naszej
Szkole”, a został on przygotowywany przez Ewę Witaszczyk. Dochód przeznaczony na
potrzeby szkoły. Koncert miał miejsce w Domu Parafialnym, co dało możliwość uczestnictwa
w tym wydarzeniu szerokiej szerzy mieszkańców gminy Władysławów.

Rok szk. 1994/1995
Dyrektor – Barbara Połatyńska
Zastępca – Barbara Spławska
Sukcesem szkoły była wygrana uczniów w konkursie plastycznym organizowanym przez
PZU pod hasłem” Szkoła bezpiecznym miejscem dla uczniów”. Zwycięscy zdobyli
wyróżnienie oraz nagrodę w wysokości 1 mln. złotych.
W tym roku szkolnym powstaje książka po tytułem –Przewodnik po Władysławowie
i okolicach której autorami są Tadeusz Drzewiecki i Mirosław Hilczer.
Wyróżnieniem dla szkoły była nagroda w III Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim
i Plastycznym dla Edyty Pietrzak, uczennica zajęła drugie miejsce. Uczniowie naszej szkoły
uczestniczyli w uroczystej kanonizacji św. Jana Sarkandra, która odbyła się w trakcie mszy
odprawianej przez Jana Pawła II.
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Rok szkolny 1995/1996
Dyrektor: Barbara Połatyńska
Z-ca Barbara Spławska
Jednym z ważniejszych wydarzeń w życiu szkoły było wprowadzenie w 1995r. zajęć
z przedmiotu przedsiębiorczość. Zajęcia miały charakter zajęć nieobowiązkowych i zostały
wprowadzane w klasach VII a i VII d. Uczniowie chętnie uczestniczyli w tym swoistym
eksperymencie. Zajęcia prowadziła Teresa Górska. Przedsiębiorczość jako przedmiot
nauczana była w niewielu polskich szkołach, we władysławowskiej podstawówce okazała się
jednak sukcesem. Uczniom udało się wcielić w życie idee przedsiębiorczości. Pierwszym
efektem zajęć było rozpoczęcie pracy redakcyjnej, a wkrótce wydrukowanie gazetki szkolnej
Mały Biznes. Młodzi redaktorzy zagościli na antenie Radia Konin, zainteresowała się nimi
również lokalna prasa.
W lutym 1996r. zmarł Mirosław Adamiak nieoceniony nauczyciel i przyjaciel
młodzieży władysławowskiej. M. Adamiak był autorem „Przewodnika po Władysławowie
i okolicach”.
Wiosną ogłoszono konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej we Władysławowie.
Komisja konkursowa wyłoniła na to stanowisko panią Urszulę Berlińską – nauczyciela
matematyki pracującego we władysławowskiej podstawówce. Jednak w czasie przerwy
wakacyjnej pani Dyrektor Berlińska w wyniku obrażeń jakich doznała podczas wypadku
zmarła. Cała społeczność szkolna okryła się głęboką żałobą. Pani Urszula Berlińska była
nauczycielem z 18-letnim stażem pracy.

Rok szkolny 1996/1997
Nowa Dyrekcja
Dyrektor: Florian Berliński
z-ca Waldemar Feliniak
Na początku roku szkolnego pojawiła się niezwykle ważna i ciesząca wszystkich
wiadomość, otóż Redakcja gazetki „Mały Biznes” otrzymała jednorazową dotację
w wysokości 500zł. Dotacja została przyznana przez Fundację Stefana Batorego i Fundację
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„Wyzwania”. Przedstawiciele redakcji „Mały Biznes” wraz z opiekunem p. T. Górską zostali
zaproszeni do wzięcia udziału w konkursie na najlepsze gazetki szkolne.
W tym też czasie szkoła gościła w swych murach dawnego jej ucznia, drużynowego
ZHP pana płk Władysława Hilczera i dawnego Dyrektora szkoły, jej przyjaciela Tadeusza
Drzewieckiego. Podczas uroczystości F. Berliński otrzymał nominacje na dyrektora z rąk
wójta Mariana Gryta.
Sukcesem okazał się też konkurs matematyczny Kangur 97, który wyłonił trzech uczniów do
reprezentowania szkoły w eliminacjach wojewódzkich: Arek Rentz, Marta Orlikowska,
Patryk Zając.
Wielkie święto mieli także harcerze, którzy z okazji 75-lecia istnienia Drużyny im. P. Skargi
zorganizowali zlot harcerstwa.

Rok szkolny 1997/98
W 1998r. rozpoczęły się prace budowlane w sąsiedztwie szkoły, władze gminy postanowiły,
bowiem rozpocząć inwestycję budowy Sali sportowej.
Od września w szkole podstawowej swą działalność rozpoczął dziecięcy chórek „Wiolinki”
którego opiekunem została Nina Lipert. Kolejnym sukcesem był Konkurs wiedzy
o samorządzie w którym reprezentantki szkoły Anna Lipska i Joanna Płuciennik zajęły
I i II miejsce. Z kolei wielkim talentem wokalnym w tym właśnie czasie okazała się być
Agnieszka Szustakowska, która reprezentowała szkołę na ogólnopolskich festiwalach
piosenki. Olbrzymi sukces Joanny Gierby w konkursach polonistycznych i chemicznych
ucieszył całą społeczność szkoły i opiekunów Irenę Gierbę i Urszulę Maciejewską.
Rok ten to odejście na emeryturę niezapomnianych wychowawców i pedagogów: Jadwigi
Krysiak, Barbary Połatyńskiej, Ireny Spławskiej, Ireny Kałużnej i Zygmunta Kurtiaka.
Rok szkolny 1999/2000
W związku z reformą oświaty powołany został Zespół Szkół we Władysławowie w skład
którego weszło gimnazjum i szkoła podstawowa.
Dyrektor Florian Berliński
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Zastępca dyrektora Bożena Miling
Zastępca dyrektora Waldemar Feliniak

Rok szkolny 2000/2001
18.XII 2000r. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach w Muzeum w Turku
„Zwyczaje i obrzędy związane ze Świętami Bożego Narodzenia pod opieką p. Bożeny
Mielczarek. Z kolei laureatką konkursu ekologicznego w ramach akcji „Sprzątanie świataPolska 2003” została Wioletta Ćwiek. Wyjątkowym wydarzeniem była wigilia przygotowana
przez Ognisko TPD dla podopiecznych podczas której wręczono Dyplomy Przyjaciela
Dziecka. Otrzymali je: Henryk Trocha, Wiesław Miling, Bożena Miling, Grażyna Jóźwiak,
Mirosława Hilczer, Ewa Witaszczyk, Grzegorz Grzelak, Małgorzata Poszwa, Florian
Berliński, Iwona Kasprzak, Jolanta Zając, Maria Zając, Alina Bartosik-Wilińska
W tym rok szkolnym I nagroda w konkursie plastycznym „Zabytki Ziemi Tureckiej”
przypadała uczennicy klasy pierwszej – Karolinie Czekale.
Wielkim sukcesem pasjonatów historii kazał się Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce w którym
uczniowie Zespołu Szkół znaleźli się w ścisłej konkursowej czołówce: Katarzyna Gierbafinalistka i laureaci: Michał Sobczak I miejsce, Aleksandra Nowak II miejsce, Katarzyna
Szkudlarek III miejsce, Żaneta Marciniak II miejsce.
Ten rok szkolny rozpoczął przedsięwzięcie, które przez długi czas było tradycja szkoły
mianowicie – Juwenalia Europejskie. Podczas tego wydarzenia ulicami Władysławowa
maszerowali uczniowie i prezentowali dorobek krajów europejskich.
Do wielkich sukcesów społeczeństwa gminy Władysławów i lokalnych rajców można
zaliczyć pobudowanie i otwarcie Gminnej Hali Sportowej we Władysławowie. Pośród gości
podziwiających przedsięwzięcie znaleźli się: poseł Tadeusz Tomaszewski, przewodniczący
Sejmowej Komisji Kultury i Sportu, poseł na Sejm RP Marian Marczewski, wicemarszałek
Sejmiku Wielkopolskiego Jan Kopczyk, górale z Białego Dunajca- kapela pod
kierownictwem Władysława Kuny, a także burmistrzowie, dyrektorzy szkół z terenu
województwa wielkopolskiego.
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Rok szkolny 2001/2002
Uczniowie naszej szkole wzięli udział w Konkursie Wiedzy o Wielkopolsce i tradycyjnie
zostali jego zwycięzcami: laureat Michał Sobczak – II miejsce Finalistki: Katarzyna Jaszczak,
Żaneta Marciniak.
Już po raz drugi szkoła była wizytowana przez biskupa, tym razem uczniów i nauczycieli
odwiedził ksiądz biskup Stanisław Dembowski.
Uczniowie i nauczyciele zaangażowali się w redagowanie dwumiesięcznika Żak. W zespole
redakcyjnym znalazły się nauczycielki: Urszula Maciejewska, Mariola Flis, Magdalena
Wysocka.
Szkoła nawiązała także kontakt z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci
Słabosłyszących i Niesłyszących w Kaliszu. Zaowocowało to wizytą uczennic z ośrodka
w szkole we Władysławowie.
Po raz pierwszy szkoła była gospodarzem etapu powiatowego VII Konkursu Wiedzy
o Wielkopolsce, który okazał się sukcesem dla uczniów: Żanety Marciniak, Katarzyny
Jaszczak i Michała Sobczaka. Obok konkursu historycznego uczniowie rywalizowali także
w IV Wielkopolskim Turnieju Rodzinnym Środowiskowych Ognisk Wychowawczych
w którym wywalczyli pierwsze miejsce. Natomiast uczestnicy kółka teatralnego wzięli udział
w Gminnym Święcie Pieczonego Ziemniaka w Tarnowskim Młynie. Ten niezwykły występ
kabaretowy został przygotowany przez Iwonę Kasprzak
Rok szkolny 2003/2004
W tym czasie szczególnie aktywni okazali się być harcerze, którzy zorganizowali „Harcerski
Start” w którym uczestniczyła cała harcerska brać Hufca Turek. Kolejnym wydarzeniem
z udziałem harcerzy był dzień 2 listopada w którym druhowie z naszej szkoły pod kierunkiem
ks. Pawła Zalewskiego, komendanta Waldemarem Feliniaka i instruktorami: Mirosławą
Hilczer, Marią Zając i Dorotą Zasadą przygotowali „Apel poległych”. Apel rozpoczął się
zbiórką przed kościołem. Przemarszem z pochodniami na cmentarz, gdzie zostały odczytane
nazwiska poległych nauczycieli, księży, ludzi kultury, zasłużonych dla naszego środowiska.
W grudniu 2003 drużyna harcerska uczestniczyła w specjalnym koncercie zorganizowanym
przez Komendę Hufca w Turku. Koncert poświęcony był rodzicom. Naszym harcerkom
przewodniczył i akompaniował dh Dariusz Kowalczyk. Z kolei 20 marca 2004 roku odbył się
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Festiwal Piosenki Harcerskiej i Drużyn „Nieprzetartego Szlaku” - „HarcTurNik 2004”
zorganizowany przez harcerzy naszej Komendy Hufca ZHP Turek. Harcerze z naszego
szczepu wyśpiewali III nagrodę.
Początkiem późniejszego sukcesu była Jasełka 2003 wystawiona przez teatr „Władek” pod
opieką Małgorzaty Poszwy i Agnieszki Płoszaj. Tym spektaklem Małgorzata Poszwa wraz
z dziećmi wywalczyła I miejsce na Przeglądzie teatralnym w Koninie.
Jednym z najważniejszych wydarzeń roku szkolnego 2003/2004 była uroczystość
poświęcenia i nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego, która
odbyła się w dniu 21 maja 2004r.
Po raz kolejny z sukcesem uczniowie naszej szkoły zostali laureatami VIII Konkurs Wiedzy
o Wielkopolsce (D. Wojnarowska, K. Jaszczak, M. Sobczak, Ż. Marciniak).
Rok szkolny 2004- 2005
Dyrektor Florian Berliński
Zastępca dyrektora Bożena Miling
Zastępca dyrektora Waldemar Feliniak
Społeczność uczniowska rozpoczęła ten rok szkolny od uczczenia ogólnopolskiego Roku
Pamięci Powstania Warszawskiego. 30 września na uroczystym apelu pod kierownictwem
B. Mielczarek nasi uczniowie przybliżyli nam historię tamtych warszawskich dni.
Natomiast druhowie z władysławowskich drużyn spotkali się na starcie w gminie Przykona
w Stanicy 7 Drużyny Żeglarskiej „Złota Szekla”. Aktorzy z teatru „Władek” w grudniu 2004
zdobyli nagrodę występując na deskach Konińskiego Domu Kultury w przedstawieniu
jasełkowym „Bóg się rodzi”, a w styczniu zdobyli nagrodę w Przeglądzie Przedstawień
jasełkowych podczas Międzypowiatowego Przeglądu Twórczości Bożonarodzeniowej Konin
2005. Po raz pierwszy na scenie Miejskiego Domu Kultury w Turku odbył się powiatowy
Festiwal Piosenki Integracyjnej. Podczas festiwalu zaprezentowała się klasa integracyjna
z naszej szkoły. Natomiast Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce znów miał swych
władysławowskich laureatów w osobie Olgi Lipskiej.
Rok szkolny 2005 – 2006
W wyniku decyzji władz samorządowych Zespół Szkół we Władysławowie został
rozwiązany. Nastąpił podział na dwie jednostki: Szkołę Podstawową we Władysławowie
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i Gimnazjum we Władysławowie. W wyniku tej decyzji rozpisano konkursy na dyrektorów
tych placówek. Dyrektorem szkoły podstawowej została Bożena Miling, a dyrektorem
gimnazjum Nina Lipert.
Dyrektor szkoły Bożena Miling
Zastępca dyrektora Grażyna Jóźwiak
W lutym 2006r.uczniowie próbowali swoich sił w Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Turniej
odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury. Wśród finalistów znalazło się dwoje naszych
uczniów: Maciej Kasprzak i Marek Zasada. Kolejnym osiągnięciem młodego zespołu
teatralnego „Władek” była sztuka teatralna „Doktor Słoń i jego personel”, którą wystawiono
w MDK-u w Dobrej. Przedstawienie zostało wyróżnione, a zespół otrzymał nagrodę
pieniężną. Koniec roku szkolnego okazał się być pomyślny dla A. Frankowskiego i T. Janiak,
którzy w Mieszkowie w dniu 12 czerwca 2006r.otrzymali z rąk Kuratora Oświaty i Marszałka
Wielkopolski Marka Woźniaka dyplomy laureatów Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce.
Rok szkolny 2006/2007
Dyrektor szkoły Bożena Miling
Zastępca dyrektora Anna Pietrzak
Szkoła wychodząc naprzeciw współpracy pomiędzy placówkami oświatowymi gminy
Władysławów zorganizowała Międzyszkolny Przegląd Twórczości Artystycznej uczniów klas
czwartych pod hasłem „O czym pisał starszy Pan, co się zwał Brzechwa Jan”. 29 grudnia
2006 roku Urząd Gminy Władysławów miał okazje podziwiać artystów teatru „Władek”,
którzy uświetnili uroczystą Sesję Rady Gminy. Z kolei współpraca teatrów „Władek” ze
Szkoły Podstawowej we Władysławowie i „Skrzaty” z Gminnego Ośrodka Kultury
zaowocowała nagrodą Starosty Konińskiego na X Międzypowiatowym Przeglądzie
Twórczości Bożonarodzeniowej „Anioły 2007”. Na początku nowego roku 2007 Uczniowski
Klub Sportowy „Skoczek” był organizatorem zimowiska w Świeradowie Zdroju. Celem
zimowiska oprócz zapewnienia wypoczynku było również wykorzystanie walorów
uzdrowiskowych Świeradowa Zdroju. Organizatorami wyjazdu F. Berliński i G. Grzelak.
W dniu 12 maja 2007r. po 27 latach szkoła miała okazje gościć absolwentów z rocznika 1980.
W spotkaniu wzięło udział 26 osób.
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Rok szkolny 2007/2008
Sukcesem przywitał uczniów i nauczycieli rok szkolny 2007/2008, otóż poezja Kingi Kozioł,
uczennicy klasy piątej, została wyróżniona przez jury ogólnopolskiego konkursu
młodych patriotów „Ojczyznę kocham bardziej niż własne serce”. Z kolei Kinga Katarzyniak
wyróżniona została nagrodą na IX Wielkopolskim Konkursie na Monodram „Młodzi
Koryfeusze”. Kolejna główna nagroda - ANIOŁ 2008 - dla teatru „Władek” udowodniła jak
wieki aktorski potencjał drzemie w uczniach władysławowskiej podstawówki. Wielkim
sukcesem okazał się być udział Ewy Szustakowskiej w Konkursie Humanistycznym, po
eliminacjach szkolnych oraz rejonowych reprezentowała naszą szkołę w się finale konkursu
organizowanego przez Kuratorium Oświaty, który odbył się w Poznaniu. Z powodzeniem po
raz kolejny wystartowali w Konkursie Wiedzy o Wielkopolsce inni humaniści: Tomek Janiak
i Artur Frankowski, którzy zostali Laureatami tegoż konkursu. Artystyczne zdolności teatru
„Mrówa”

zaowocowały

wyróżnieniem

w

Regionalnym

Przeglądzie

Dziecięcych

i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych „O Lampkę solną” w Kłodawie. Niezwykle dobry
rok

dla

szkoły

uwieńczony

został

wyróżnieniem

młodych

matematyków

w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”: Antkowiak Filip, Szczap
Michał, Grzelak Michał, Domowicz Olga, Szustakowska Ewa.
Rok szkolny 2008/2009
Od września 2008r. dzięki działalności UKS „Skoczek” trzydziestu uczniów szkoły
uczestniczyło w projekcie pod nazwą „Przez naukę pływania do kształtowania charakteru
oraz troski o swoje ciało i zdrowie”.
Uczennice Kinga Katarzyniak i Marta Dzikowska z powodzeniem wzięły udział
w zmaganiach podczas Wielkopolskiego Konkursu na Monodram, który odbył się dnia
23 listopada w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Kleczewie. W zmaganiach
finałowych na szczeblu wojewódzkim obie aktorki otrzymały wyróżnienia. Kolejny też raz
Anioł 2009 trafił do aktorów z Władysławowa. Przełomowym wydarzeniem dla

teatru

„WŁADEK” była nagroda Rzecznika Praw Dziecka podczas XXX Ogólnopolskiego
Przeglądu Teatrów Dziecięcych „DZIATWA 2009” w Łodzi.
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Rok szkolny 2009/2010
Praca i wytrwałość, a także niezwykły talent aktorów z teatru Władek przyczyniły się do
licznych nagród. Taką nagrodą było wyróżnienie na XXXII Międzypowiatowych
Konfrontacjach Teatrów Dziecięcych „Przestrzenie Wyobraźni” w Dobrej. Rok ten przyniósł
też wyróżnienie dla umysłów ścisłych otóż w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym
„Kangur wyróżnieni zostali: Filip Antkowiak i Jakub Biadasiewicz.
Niecodzienną inicjatywą było przystąpienie szkoły do programu organizowanego przez
Centrum Edukacji Obywatelskiej – „Szkoła Myślenia”. Praca nad projektami z dziedzin
takich jak: język polski, historia, przyroda, matematyka i informatyka pozwoliła na
otrzymanie Certyfikatu Szkoły Myślenia.

Rok szkolny 2010/2011
Dyrektor: Daniel Kusz
Zastępca Dyrektora: Anna Kowalczyk
Po raz kolejny sukcesem zakończył się występ teatru Władek -Wyróżnienie w XIV
Międzypowiatowym Przeglądzie Twórczości Bożonarodzeniowej – ANIOŁY 2011.
Opiekunami teatru były: Małgorzata Karska i Agnieszka Płoszaj. Niezwykłe umiejętności
matematyczne Filipa Antkiewicza pozwoliły na uzyskanie tytułu finalisty Wojewódzkiego
Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego organizowanego przez Kuratorium Oświaty
w Poznaniu.
Aktywna współpraca z CEO zaowocowała kolejnym już Certyfikatem, tym razem „Szkoły
z klasą 2.0”, którego zwieńczeniem było zaproszenie na Ogólnopolski Festiwal Projektów do
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Szkoła przyłączyła się taż do ogólnopolskiego
programu „Szkoła bez przemocy”, które to uczestnictwo pozwoliło na uzyskanie Certyfikatu
szkół wolnych od przemocy.

Rok szkolny 2011/2012
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Udział szkoły w Powiatowym Festiwalu Piosenki o Zdrowiu pozwolił na szerszą prezentacje
wokalnych talentów Adama Kasprzaka i zespołu integracyjnego „Sobieradki”. Uczniowie
w roku szkolnym 2011/2012 realizowali projekt edukacyjny „Wszystkie kolory świata”
wspieraną przez Ambasadora Dobrej Woli UNICEF Majkę Jeżowską.
Z nagrodami do szkoły wrócili aktorzy z teatru Władek. Uczestnicząc w XXXIV
Międzypowiatowych Konfrontacjach Teatrów Dziecięcych „Przestrzenie Wyobraźni”
w Dobrej uczniowie otrzymali nagrodę i zostali wytypowani na XXXIII Ogólnopolski
Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych DZIATWA 2012 w Łodzi. Jury ponadto
postanowiło przyznać nagrodę indywidualną dla MARTY DARUL za grę aktorską.

Władysławów, 2012r.

Edyta Kaczmarek-Krystkowiak,
Alicja Kaszyńska,
Iwona Kasprzak,
Beata Maciaszek
Magdalena Michalak-Zielińska,
Anna Płóciennik.
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