
UNIWERSYTET ADAMA MICKIEWICZA 
 

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 
 

 

 

 

 

PRACA MAGISTERSKA 

 
 

ZESPÓŁ  SZKÓŁ W ORZECHOWIE 
 

 

 

 

 

 

 

Pracę przedłożyła  

Maria Józefiak  

kierunek:  

Pedagogika 

 

 

 

Praca magisterska napisana 

w Zakładzie Historii wychowania 

pod kierunkiem 

prof. dr hab. Doroty Żołądź-Strzelczyk 

 

 

POZNAŃ  2005 



Zespół Szkół 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

w Orzechowie 
  

2 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pani doc. dr hab. 

Dorocie Żołądź-Strzelczyk 

za cenną i konstruktywną pomoc  

podczas pisania niniejszej pracy  

składam serdeczne podziękowania 

  

3 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mojej mamie, mężowi 

i dzieciom dziękuję za 

cierpliwość, wyrozumiałość 

i pomoc 

  

4 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie dziękuję 

dyrektorowi Rafałowi Zięty 

za pomoc przy redagowaniu  

mojej pracy 

 

5 
 



WSTĘP 
  

 

         Praca moja przedstawia dzieje Szkoły w Orzechowie w latach  

1874-2005, jest to ponad 130 lat historii.  

         Tematem pracy jest Zespół Szkół w Orzechowie, nazwa powstała  

w związku z wyodrębnieniem gimnazjum jako pełnej 3-poziomowej szkoły,         

nastąpiło to 1-go września 2001 roku. Tak jak zmieniała się polska           

rzeczywistość, tak kształtowały się losy i dzieje polskiej szkoły. Historycznie          

ujmując losy szkoły początkowo była Szkołą Katolicką, o bardzo skromnych          

warunkach nauki, z jednym nauczycielem, następnie przekształciła się  

w Publiczną Szkołę Powszechną. Po zakończeniu wojny stała się Szkołą          

Podstawową, aż do momentu utworzenia Zespołu Szkół. Losy placówki         

kształtowały się bardzo różnie, od niezwykle trudnych początków, lat         

powolnego rozwoju, później czasu wojny i niemożności nauczania aż po          

okres powojenny, w którym borykała się z wieloma problemami natury          

lokalowej, materiałowej i kadrowej.  

Rozwijająca się miejscowość, coraz większa liczba dzieci wymagała        

zapewnienia miejsca i warunków do nauki. Nową szkołę wybudowano po          

latach zabiegów i starań, wybudowano taką szkołę, by mogła służyć również           

następnym pokoleniom. Szkoła istnieje po dzień dzisiejszy, musiała jednak         

przekształcić swe oblicze, jest bardziej nowoczesną, by móc sprostać         

wymogom współczesnej nauki. W nauczaniu stosuje się nowoczesne metody  

i formy pracy z dziećmi i młodzieżą.  

Celem mojej pracy było zebranie wszystkich możliwie dostępnych         

materiałów i informacji o działalności szkoły w Orzechowie.  

Patrząc poprzez pryzmat historii szkoła poczyniła ogromne postępy,         

wykształciła wiele roczników zdolnej młodzieży, posiada wykwalifikowaną       

kadrę nauczycielską, bogatą bazę dydaktyczną i nadal pragnie się rozwijać,          
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realizować perspektywiczny plan rozwoju. Uczniowie Zespołu Szkół  

w Orzechowie osiągali i nadal osiągają liczne sukcesy, biorą udział  

w licznych konkursach i olimpiadach na szczeblu rejonowym, wojewódzkim 

i ogólnopolskim. Szkoła podjęła współpracę z licznymi instytucjami,        

organizacjami, jest otwarta na potrzeby innych zwłaszcza nie jest jej obojętny           

los dzieci.  

Praca nauczycieli w klasach najmłodszych, prowadzona w okresie         

największej plastyczności psychiki dziecka i jego podatności na        

oddziaływania pedagogiczne jest wielostronną działalnością, w której procesy        

nauczania, wychowania i samowychowania, kształcenia i samokształcenia       

oraz wszelkie formy pracy opiekuńczo - wychowawczej ściśle są ze sobą           

powiązane i zmierzają do ukształtowania osobowości dziecka. Nauczyciele        

klas gimnazjalnych kontynuują kształcenie osobowości wychowanka, chcąc       

przygotować gimnazjalistę do dalszej nauki, do świadomego wejścia w         

dorosłość i świadomego podejmowania decyzji. Dlatego praca nauczycieli        

klas najmłodszych i klas gimnazjalnych musi wzajemnie korelować,        

uzupełniać się i właśnie taki styl pracy reprezentują nauczyciele Zespołu          

Szkół w Orzechowie.  

Celem ogólnym mojej pracy było scharakteryzowanie szkoły, ujęcie jej          

dziejów na przestrzeni wielu lat i określenie jej miejsca i znaczenia  

w środowisku lokalnym. Charakterystykę rozpoczęłam od opisania dziejów        

Orzechowa i jego znaczenia w regionie dawniej i współcześnie, walorów          

przyrodniczych i krajobrazowych terenu Orzechowa. 

Pragnąc opisać dzieje szkoły i szkolnictwa w Polsce dokonałam analizy           

dziejów szkolnictwa powszechnego po II wojnie światowej, dzieląc ten etap          

na okres tuż po zakończeniu działań wojennych, lata szkoły 7-letniej do 1966            

roku, okres tworzenia 8-latek oraz ukazałam szczególny wpływ ideologii na          

treści kształcenia, wychowania a także szkołę współczesną, szkołę        

reformowaną. 
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Kolejny etap to powrót do źródeł i zanalizowanie działalności          

Powszechnej Szkoły Katolickiej w Orzechowie obejmując lata od jej         

powstania, czyli 1874 roku aż do momentu wybuchu II wojny światowej,  

w czasie której nastąpił okres „ciszy” w nauczaniu. 

Polska szkoła rozpoczęła działalność niezwłocznie po wycofaniu        

okupanta, również w Orzechowie natychmiast przystąpiono do zajęć        

szkolnych. Lata 1945-1966 to czas wielkich zawirowań, to powojenny okres          

odbudowy szkolnictwa na terenie powiatu wrzesińskiego, to starania o nową          

szkołę i dążenie do realizacji planów budowy. Scharakteryzowałam        

działalność dydaktyczną i wychowawczą w Szkole Podstawowej oraz        

działalność kół zainteresowań i organizacji uczniowskich. 

Kolejnym etapem, który scharakteryzowałam była działalność Szkoły        

Podstawowej w Orzechowie w latach 1966 - 1999, czyli 8-letniej szkoły.           

Opisałam przebieg współpracy ze środowiskiem, działalność organizacji       

uczniowskich, pracę nad uczniem i dla ucznia oraz ważniejsze wydarzenia  

z życia szkoły.  

W ostatniej części przedstawiłam szkołę w dobie reformy, okres          

tworzenia Gimnazjum i powstanie Zespołu Szkół w Orzechowie, działalność         

dydaktyczną i wychowawczą zintegrowanych szkół, współpracę i działalność        

na rzecz środowiska oraz okres najnowszy, czyli szkołę dziś.  

W trakcie pisania pracy korzystałam z wielu źródeł, w których           

znajdowały się przydatne i bardzo interesujące materiały. Bardzo dużo         

informacji zawierały materiały udostępnione przez filię Archiwum       

Państwowego znajdującą się w Gnieźnie, były to liczne protokoły i akta           

szkoły, sprawozdania z posiedzeń Komisji Oświatowych Rad Narodowych,        

plany i materiały z posiedzeń Rad Pedagogicznych oraz sprawozdania  

z wizytacji szkoły. Natomiast opisując lata późniejsze korzystałam z Kronik          

Szkoły, które w latach powojennych były prowadzone szczegółowo, w formie          

opisowej. Dzięki temu mogłam w pracy umieścić wiele szczegółów         
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dotyczących szkoły. Informacje o kolejnych latach zaczerpnęłam z Kronik         

Samorządu Uczniowskiego oraz Kronik Szkoły, chociaż informacje się        

powielały. Materiały uzupełniałam literaturą fachową oraz informacjami,       

które otrzymałam od obecnego dyrektora szkoły Rafała Zięty. Analizując lata          

współczesne to możliwość korzystania z materiałów poczty internetowej        

szkoły.  

Ponadto pisząc pracę korzystałam z literatury, z licznych książek, w          

których zawarte są informacje o naszym regionie, mające swe korzenie          

jeszcze w czasach średniowiecznych. Książka Deresiewicza, Kucharskiego       

oraz praca zbiorowa Wielkopolska moja mała ojczyzna były pomocne podczas          

opisywania okolic Orzechowo, opisu Ziemi Wrzesińskiej, z którą się         

identyfikujemy. Są to przewodniki po naszej okolicy, bogato opisujące         

wszystkie dzieje tych terenów, przemiany, wydarzenia i fakty, osiągnięcia a          

jednocześnie podkreślające walory krajobrazowe. Informacje zawarte w       

pozostałych pozycjach książkowych wykorzystałam przy opisie dziejów       

szkolnictwa powszechnego po II wojnie światowej, reform oświatowych,        

wpływu ideologii na kształtowanie oblicza polskiej oświaty.  

Praca posiada układ chronologiczny, gdyż poddaje analizie kolejne lata         

istnienia szkoły ale również problemowy, gdyż przedstawia wszystkie sprawy         

związane z działalnością szkoły. Praca ukazuje całokształt działalności        

Zespołu Szkół w Orzechowie.  
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ROZDZIAŁ I 
 

Dzieje Orzechowa, znaczenie Orzechowa w regionie 
 

 

 1.1. Środowisko geograficzne i przyrodnicze Orzechowa 
 

Orzechowo to duża wieś w gminie Miłosław, należąca do powiatu          

wrzesińskiego, usytuowana na obszarze największej krainy - Pasa Wielkich         

Dolin, w jego części nazywanej Pojezierzem Wielkopolskim1.  

Zdjęcie nr 1. Mapa Wielkopolski 

 
  Źródło: Moja mała ojczyzna Wielkopolska, nr 6, s.48 

  

11 Józef Pieczyński, Środowisko geograficzne, w Ziemia Wrzesińska, Warszawa – Poznań 1978, PWN, s.10  
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Wieś położona 8 km na południe od Miłosławia przy drodze Czeszewo-           

Krzykosy. Przez wiele lat była miejscowością leżącą na pograniczu dwóch          

województw: poznańskiego, do którego należała i województwa kaliskiego,  

z którym graniczyła, granicę tę wyznaczała rzeka Warta. Orzechowo         

usytuowane na prawym brzegu rzeki Warty, przez którą na południu graniczy           

z wsią Dębno, na wschodzie z wsią Czeszewo, na zachodzie z wsią            

Pęczkowo, a na północy z dużymi obszarami leśnymi ciągnącymi się aż do            

Miłosławia2. Rzeka Warta stanowi ważny w skali krajowej korytarz         

ekologiczny i przecina rozległą dolinę. Korytarz ekologiczny oznacza teren         

wyróżniający się spośród innych tym, że jest w mniejszym stopniu          

zagospodarowany i użytkowany ze względu na swój walor przyrodniczy.         

Ochronie podlega tu całość środowiska o dużych walorach krajobrazowych,         

kulturowych, krajoznawczo- rekreacyjnych a zwłaszcza zasoby wodne, lasy,        

krajobraz, stanowiska chronionych gatunków flory i fauny. 

Dawniej Orzechowo miało charakter typowo rolniczy, obecnie       

przekształciło się w miejscowość o charakterze przemysłowym, ze względu         

na dwa duże zakłady zatrudniające większość mieszkańców, profil ich         

produkcji to przeróbka drewna. Są to Orzechowskie Zakłady Przemysłu         

Sklejek oraz TARKETT POLSKA Sp. z o.o. Obecnie Orzechowo liczy 2373           

mieszkańców3. Powiat wrzesiński graniczy na zachodzie, na odcinku od wsi          

Niekielka do Orzechowa- punkt około 400 m na wschód od mostu           

kolejowego na rzece Warcie, z powiatem średzkim. Znaczna część Ziemi          

Wrzesińskiej, na obszarze której leży Orzechowo rozciąga się na         

Wysoczyźnie Gnieźnieńskiej, natomiast Zawarcie, czyli dawna część powiatu        

konińskiego u północnego krańca Wysoczyzny Kaliskiej4. Między obydwoma        

Wysoczyznami i dalej ku Orzechowu ciągnie się Pradolina Warciańsko-         

Odrzańska doliną Warty, którą niegdyś spływały ku zachodowi wody         

2 Bogdan Kucharski, Miłosław i okolice, s. 72  
3 Sołectwo Orzechowo, spis mieszkańców Orzechowa 2004  
4 Józef Pieczyński, Środowisko geograficzne, s. 10 ,w Ziemia Wrzesińska 
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roztopowe lądolodu skandynawskiego, aż do odnóg ujściowych rzeki Łaby.         

Wiele milionów lat temu nasuwające się lądolody zdeformowały rzeźbę         

plioceńską osadzając różnej grubości materiał skalny, stąd na powierzchni         

wytworzyły się bardzo urozmaicone formy płaskie, pagórkowate i lekko         

faliste. Okolice Orzechowa zaliczamy jednak do obszarów o płaskim         

ukształtowaniu powierzchni. Pradolina Warciańsko- Odrzańska dzieli się na        

trzy kotliny kolską, rychwalską i śremską. Do kotliny śremskiej zalicza się           

tereny od Spławia do Orzechowa ze starorzeczami Warty i rezerwatami          

„Lutynia” i ,,Czeszewo” w widłach Warta - Lutynia. Nurt rzeki Warty jest            

wartki, sporo w niej niebezpiecznych wirów, stromych brzegów szczególnie         

na zakolach. Rzeka jest żeglowna, lecz ten atut wykorzystuje się  

w minimalnym stopniu, przyczyna tkwi w niskim stanie wody         

spowodowanym małą ilością opadów na naszym terenie. Charakterystyczne        

dla naszego obszaru są jedne z najniższych w Polsce opady, sumy roczne            

wahają się w granicach od 500- 600 mm. Najwyższe opady w ciągu roku             

występują w miesiącach letnich, a najniższe w miesiącach zimowych.         

Najcieplejszym miesiącem jest lipiec ze średnią temperaturą 19ºC, 

a najchłodniejszy styczeń -2ºC. Cechą charakterystyczną naszego mikro        

klimatu są małe amplitudy rocznych temperatur powietrza, wczesna wiosna,         

długie lato, łagodna i krótka zima z nietrwałą pokrywą śnieżną. Gminę           

Miłosław, na terenie której leży Orzechowo zaliczamy do dzielnicy         

środkowej, wg podziału rolniczo- klimatycznego Polski. Na jej terenie istnieją          

dobre warunki dla rolnictwa, jednakże występuje podział gminy na część          

północną z ziemiami o dobrych warunkach oraz południową i środkową  

o warunkach średnich i słabych. Układ stosunków glebowych w gminie jest           

uzależniony od istniejących warunków środowiska, wśród których       

wyróżniamy budowę geologiczną, rzeźbę terenu, warunki gruntowo- wodne.        

Część południowa gminy Miłosław położona jest w rozległej, szerokiej         

pradolinie Warty. Ochronie podlega całość środowiska charakteryzująca się        
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dużymi walorami krajobrazowymi, kulturowymi, krajoznawczo -      

rekreacyjnymi a zwłaszcza zasoby wodne, lasy, krajobraz, stanowiska        

chronionych gatunków flory i fauny. Orzechowo jest otoczone  lasami  

i borami, które są typowymi zespołami roślinności na naszym terenie  

i występują w trzech kompleksach:  

1) w części północno- zachodniej: lasy mieszane  

2) w części centralnej: Miłosław- Orzechowo- Czeszewo- Chlebowo,       

lasy mieszane wilgotne 

3) w części południowo- wschodniej: bory suche  

W okolicach Orzechowa znajdują się liczne parki a wśród nich najbardziej           

ceniony pod względem dendrologicznym i florystycznym park w Miłosławiu         

z tzw. drzewami pomnikowymi, np. Dąb Słowackiego oraz licznymi okazami          

drzew egzotycznych strefy umiarkowanej5 oraz przyklasztorny ogród  

w Biechowie. Na uwagę zasługuje Park Pałacowy we Wrześni ze starymi           

okazami akacji, lip i platanów. Wędrując prawym brzegiem rzeki Warty,          

zgodnie z jej nurtem, brzegiem bardzo urozmaiconym możemy        

zaobserwować niebezpieczną a nawet niszczycielską działalność bobrów,       

które masowo podgryzają wspaniałe okazy drzew, czyniąc tym wielkie         

spustoszenie w przybrzeżnym drzewostanie. Po drugiej stronie Warty        

rozciąga się Czeszowsko - Żerkowski Park Krajobrazowy z bardzo         

osobliwymi okazami drzew, roślin, zwierząt. Park powstał w 1994 roku na           

obszarze 15.640 ha i służy ochronie terenów o dużych wartościach          

przyrodniczych, krajobrazowych. Na tym terenie znajdują się również        

rezerwaty lasu łęgowego „Czeszewo’’- 27 ha i „Lutynia”- 45 ha.  

 

 

 

 

5 Józef Pieczyński, Środowisko geograficzne, s.23- 25 
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Zdjęcie nr 2. Widok na rzekę Wartę, w tle Park Krajobrazowy  

  Czeszewsko- Żerkowski  
 

 
     Źródło: Zdjęcie ze zbiorów autora 

 

Drzewostan na tym terenie określa się mianem najstarszego, bo obejmuje          

dęby 400 i 600 letnie, lipy, jesiony, stare wiązy, paklany, sosny i czeremchę.             

Tereny te uznawane są za osobliwość przyrodniczą w Europie. Już w 1907            

roku utworzono na lewym brzegu Warty pierwszy w Wielkopolsce rezerwat          

leśny o powierzchni 0,75 ha, który jednak nie dotrwał do naszych czasów.  

W okolicach Orzechowa, przy drodze do Miłosławia, przy leśniczówce         

Sarnice istnieje kolejny rezerwat przyrody „Sarnice” o nietypowym zespole         

drzew, mianowicie las dębowy z domieszką lipy i czarnej olszy zajmuje           

ponad 2 ha powierzchni. W sąsiedztwie rezerwatu ,,Sarnice” w 1959 roku           

powstał kolejny rezerwat ,,Dwunastak”, jego powierzchnia wynosi ponad  

10 ha, z charakterystycznym drzewostanem łęgowym oraz grabem niskim6.         

Lasy i bory to zbiorowisko bardzo wielu gatunków drzew, roślin, to           

zbiorowisko florystyczne i faunistyczne, którym rządzą i kierują ustalone         

naturalne prawa wyznaczone przez samą przyrodę. Tym prawom podlegają         

6 Józef Pieczyński, Środowisko geograficzne, s.23-26  
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zwierzęta, te prawa regulują oraz kształtują gatunki zwierząt i ich liczebność.           

Lasy obfitują w dużą ilość zwierzyny łownej, czyli dziko żyjące ssaki i ptaki,             

zwierzynę płową, czyli sarny, daniele, jelenie, zwierzynę czarną, do której          

zaliczamy dziki. Rzadkością jest migrujący ptak naziemny zwany dropem.  

W lasach nie brakuje szaraków, borsuków, lisów, kun leśnych, tchórzy,          

wiewiórek, łasic, chomików i królików. Na podmokłych terenach leśnych         

spotkać można padalca i jeża. Rezerwaty to nie tylko okazy drzew, lecz            

również najróżnorodniejsze gatunki ptactwa naziemnego, łownego  

i wodnego. Na terenie rezerwatu ,,Lutynia” i ,,Czeszewo” można spotkać          

czaple siwe, czarne bociany, zimorodki, żurawie, kuropatwy, przepiórki,        

kurki wodne, jarząbki, perkozy, bażanty oraz niezwykle rzadkie drapieżniki         

jak: sokoła wędrownego i czarną kanię. Rzeka Warta w swych nurtach           

posiada wiele gatunków ryb, łowi się w jej wodach szczupaki, leszcze, płoć,            

ukleje, sumy, czasami węgorze. Natomiast w stawach hoduje się karpie,          

amury a także ryby drobne, np. słonecznicę i karasia7.  

Wyjeżdżając z Orzechowa w kierunku Czeszewa po lewej stronie         

widoczne są pod lasem pozostałości zaczopowanych odwiertów, gdyż  

w 1975 roku odkryto tu na głębokości ponad 1000 metrów źródło wód            

termalnych. Pierwotne plany budowy uzdrowiska, a później rozlewni wód         

pozostały tylko w formie niezrealizowanych planów. 

Rzeka Warta oddzielona jest od terenów zamieszkałych wysokimi        

wałami przeciwpowodziowymi. Wśród łąk nadwarciańskich ukryte są małe        

stawy o nieregularnych kształtach, błyszczące w blasku słońca, z unoszącymi          

się na wodzie przepięknymi kosaćcami, grążelem białym i żółtym, z licznym           

ptactwem wodnym. Spoglądając na rozciągające się wielkie połacie zieleni         

lasów, traw, krzewów, czujemy się, jakże mali wobec wszechpotężnej         

przyrody.  

 

7 Józef Pieczyński, Środowisko geograficzne, s.25 

15 
 



Zdjęcie nr 3. Malowniczy krajobraz przyrody nadwarciańskiej. 

 

    Źródło: Zdjęcie ze zbiorów autora 

 

 

 1.2. Orzechowo- dzieje i przemiany na przestrzeni wieków 
 

Pierwsza i najstarsza wzmianka o Orzechowie pochodzi z roku 1392.           

Orzechowo było wówczas małą osadą będącą w posiadaniu Doliwów  

i wchodziło w skład dóbr miłosławskich, dzieląc przez wieki ich losy. Stary            

ród Doliwów posiadał od XIII wieku dwa ośrodki: Miłosław i Biechowo,           

prawdopodobnie również z tego rodu wywodzili się kasztelanowie        

biechowscy. Wśród posiadłości Doliwów pod koniec XIV i w I poł. XV w.             

oprócz wymienionych wyżej miejscowości znajdowały się wsie lub części         

wsi, takie jak: Kębłowo, Lipie, Gorzyce, Gorzycki, Skotniki, Osowo, Rudki,          

Psary, Kozubiec, Pałczyn ,Wszemborz, Białepiątkowo, Chwalibogowo,      

Szczodrzejewo i również Orzechowo. Większość wyszczególnionych wsi,       

także Orzechowo w pierwszej ćwierci XV wieku należało do Mikołaja Kota           

z Dębna i Biechowa, kasztelana nakielskiego, bogatego posiadacza        
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ziemskiego w Wielkopolsce8. Kasztelan Kot, pochodził z zacnego rodu, brał          

udział w bitwie pod Grunwaldem, uczestniczył w zjeździe horodelskim         

(1413r.), słynął z wielkiej odwagi. Jednak właściciele wielkich własności         

ziemskich nie zajmowali się zarządzaniem majątkami, oddawali je  

w dzierżawę. Wśród własności ziemskich znajdowały się dwie duże         

majętności szlacheckie z ośrodkami w Miłosławiu i Wrześni. Dobra         

miłosławskie, oprócz miasta posiadały wsie folwarczne, np. w Gorzycach,         

Borek w Białympiątkowie i Orzechowo. Ówczesny właściciel Łukasz Górski         

wydzierżawił posiadane ziemie w 1629 roku Janowi Koźmińskiemu -         

szlachcicowi. 

Około 1760 roku Orzechowo stanowiło osadę składającą się z prawie 60            

domostw. Mieszkańcy trudnili się rolnictwem, łowiectwem i rybołówstwem.        

Po 1815 roku wieś Orzechowo znajdowała się w pobliżu granicy zaborów           

pruskiego i rosyjskiego. W okresie powstania listopadowego, czyli rok 1830          

istniał tu jeden z punktów zbornych dla ochotników przekraczających granicę.          

Przechodząc ten punkt kierowali się do Pyzdr i Słupcy, gdzie formowały się            

oddziały powstańcze. Do rozwoju naszego regionu, między innymi        

Orzechowa przyczynił się fakt, iż w 1875 roku zbudowano linię kolejową z            

Gniezna przez Wrześnię do Jarocina i Oleśnicy na Wrocław. Linia ta miała            

strategiczny wpływ na rozwój regionu, gdyż pod koniec 1881 roku          

wybudowano bocznicę kolejową prowadzącą nad Wartę, gdzie wykopano        

basenik portowy na dwie barki, zaopatrzony w żuraw. Orzechowo stało się           

wówczas punktem przeładunkowym, głównie węgla dowożonego koleją z        

Górnego Śląska, który dalej był transportowany barkami rzeką Wartą w górę           

rzeki, na teren zaboru rosyjskiego9. 

Ogromne znaczenie dla możliwości porozumiewania się ludzi miało         

powstanie nowoczesnej, jak na ówczesne czasy sieci urzędów pocztowych.         

8 Jerzy Kozłowski, Średniowiecze, s.72, w Ziemia Wrzesińska 
9 Bogdan Kucharski, Miłosław,  s.73  
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Powstały one głównie w miastach, ale również na wsi, np. w Orzechowie,  

w Nowejwsi Podgórnej. Około 1880 roku zakładano telefony i telegrafy,          

ułatwiało to załatwienie wielu spraw, interesów i transakcji na odległość10. 

Pobudowanie linii kolejowej Gniezno- Oleśnica z przystankiem  

w Orzechowie, bogata baza surowcowa (drewno z pobliskich lasów) stały się           

przyczyną do uruchomienia w 1894 roku tartaku. Był to okres, kiedy nasze            

ziemie pozostawały w rękach zaborców, właścicielem wspomnianego tartaku        

był obywatel niemiecki Krams, a później Hauff. Rok 1920, tartak  

w Orzechowie przejął obywatel polski Bolesław Bystrzycki, a w 1921 roku           

uruchomiono fabrykę parkietów. Na bazie fabryki i tartaku utworzone zostały          

w 1953 roku Orzechowskie Zakłady Przemysłu Sklejek.  

 

 Zdjęcie nr 4. Orzechowo- gościniec R. Lücka, poczta, dworzec kolejowy,  

                     Basenik portowy na Warcie, tartak. 

 
  Źródło:Śliwczyńska J., Śliwczyński W., Ziemia i powiat wrzesiński na  starej  

  pocztówce,s.96. 

 

10 
 Stanisław Nawrocki, Okres kapitalizmu, s.188-189 ,w  Ziemia Wrzesińska 
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Druga wojna światowa była czasem bardzo ciężkim i niebezpiecznym,          

ryzykownym również dla mieszkańców Orzechowa. Mieszkańców      

wysiedlano, inni sami uciekali obawiając się aresztowań, ginęli, zostali         

wywiezieni do obozów koncentracyjnych, do obozów pracy przymusowej.        

Dla dzieci to czas bardzo długiej przerwy w nauce. W Orzechowie w czasie             

wojny znajdował się obóz pracy przymusowej, gdzie produkowano sprzęt  

i amunicję na front wschodni. Ponadto istniał na terenie starej cegielni obóz            

dla jeńców radzieckich, którzy pracowali przy najcięższych pracach        

wyładunkowych okrąglaków11. W okolicach Orzechowa działały Bataliony       

Chłopskie. Opuszczając nasz kraj okupant niemiecki dążył do maksymalnego         

wyniszczenia dóbr materialnych. W chwili opuszczania Orzechowa Niemcy        

podpalili większą część zakładu. W 1948 roku zakład upaństwowiono.  

Czas po zakończeniu wojny, to czas przemian, wielkiej odbudowy, powrotów          

i gorzkich chwil. W marcu 1945 roku już rozpoczęła działalność Szkoła           

Podstawowa w Orzechowie, dyrektorem został pan Bolesław Hamerski.  

Dzięki rozbudowie Orzechowskich Zakładów Przemysłu Sklejek,       

Orzechowo mogło się rozwijać, nastąpił napływ ludzi, którzy zaczęli się          

osiedlać na terenie Orzechowa. Rozwijający się zakład wywierał zasadniczy         

wpływ na rozwój życia społecznego i kulturalnego. Powstało nowe osiedle          

składające się z bloków oraz domków jednorodzinnych, nowe sklepy  

a przede wszystkim nowa szkoła z salą gimnastyczną - 1959 rok.  

W 1972 roku specjalnym dekretem Prymas Kardynał Stefan Wyszyński         

erygował Parafię w Orzechowie.  

 

 

 

 

 

11 Karol Pawlak, Erazm Scholtz, W Polsce Ludowej, s. 344-349, w Ziemia Wrzesińska 
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 1.3. Orzechowo czasów współczesnych  
 

Najstarsza zabudowa Orzechowa koncentruje się w południowo -         

wschodniej części wsi tam skupiały się posiadłości gospodarzy, niektórzy do          

dziś prowadzą gospodarstwa rolne. W tej samej części Orzechowa wznosi się           

budynek odnowionej szkoły, obecnie Zespołu Szkół, w którym uczą się dzieci           

z naszej miejscowości oraz sąsiedniego Czeszewa - jest to młodzież          

gimnazjalna. Wokół szkoły piękne i zadbane boisko szkolne.  

W pobliżu szkoły znajduje się siedziba strażaków, czyli remiza strażacka          

wybudowana w 1983 roku na jubileusz 50- lecia miejscowej jednostki straży           

pożarnej. Tuż obok szkoły, na rozdrożu dróg stoi kapliczka Matki Boskiej           

Niepokalanej. Niedaleko szkoły znajduje się budynek Wiejskiego Domu        

Kultury, w którym mieści się świetlica WOK-u oraz biblioteka. Z boiskiem           

szkolnym graniczy kort tenisowy dla wszystkich miłośników tenisa. Z nową          

szkołą sąsiaduje budynek starej szkoły z tzw. białą salą, obecnie mieszczą się            

tam mieszkania dla nauczycieli. W północnej części wsi znajdują się          

wspomniane wcześniej Orzechowskie Zakłady Przemysłu Sklejek.  

W zakładzie znalazło zatrudnienie ponad 550 osób, podobnie w zakładzie tej           

samej branży: Tarkett  Polska Sp. zo.o. Mieszkańcy znajdują zatrudnienie  

w budownictwie oraz w branży odzieżowej. Na terenie Orzechowa znajduje          

się ośrodek sportowo- rekreacyjny „Relaks”, szczególnie cieszy się        

powodzeniem w okresie lata, w czasie wakacji. Na jego terenie są dwa baseny             

kąpielowe. Wymogi gospodarowania ekologicznego przyczyniły się, że na        

terenie naszej miejscowości zbudowano oczyszczalnię ścieków. Również  

w tej części Orzechowa ma swoją siedzibę Przedszkole „Bajkowy Świat” oraz           

Ośrodek Zdrowia, obecnie przeniesiony do nowej części Orzechowa.        

Krajobraz wiejski urozmaicają liczne figurki i kapliczki z figurą Matki          

Boskiej. W centralnej części miejscowości powstają liczne sklepy, znajduje         

się stacja PKP, przystanek PKS oraz tuż przy drodze miejscowy cmentarz.           
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Kierując się na zachód wznosi się wysoko krzyż nowego Kościoła pod           

wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej, a w tle nowe osiedle: bloki,          

domy jednorodzinne, oraz nowa apteka. Podążając na południe dotrzemy do          

przeprawy promowej na Warcie12. Zewsząd rozciągają się wielkie połacie         

lasów, które tworzą wokół Orzechowa zielony pierścień. Miejscowość bardzo         

malowniczo położona wśród lasów, może być azylem ciszy i spokoju dla           

wszystkich, którzy pragną odpocząć.  

  

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Bogdan Kucharski, Miłosław, s. 73-74 
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ROZDZIAŁ II 
 

Dzieje szkolnictwa powszechnego po II wojnie światowej 
 

 

2.1.  Odradzanie się szkolnictwa po II wojnie światowej 
 

Po okresie wojny sprawy związane z oświatą traktowano jako element          

rewolucji kulturalnej natomiast kierunkiem polityki oświatowej było       

likwidowanie zacofania oświatowego i strat spowodowanych przez wojnę.        

Priorytetowym zadaniem było wówczas zespolić Ziemie Odzyskane  

z Macierzą a przede wszystkim odrodzić kulturę polską, rozbudować sieć          

szkół, czytelni, bibliotek, teatrów i placówek kulturalnych13.  

Główne założenie resortu oświaty skupiało się wokół hasła:  

,,Ani jedno dziecko nie powinno pozostać poza szkołą’’. Szkolnictwo         

borykało się z wieloma problemami, lecz, aby doprowadzić do ich          

rozwiązania a jednocześnie zaplanować przyszłość polskiej szkoły, Związek        

Nauczycielstwa Polskiego, wybitni pedagodzy - praktycy i przedstawiciele        

administracji szkoły zwołali w czerwcu 1945 roku w Łodzi Ogólnopolski          

Zjazd Oświatowy. Ministrem Oświaty był w tym okresie dr Stanisław          

Skrzeszewski, na zjeździe nakreślił projekt reformy szkolnictwa, w której         

była mowa o tym, iż szkołę należy dostosować do nowego układu sił            

społecznych, do nowych potrzeb gospodarczych, do nowego zasięgu        

terytorialnego. Ponadto w realizacji reformy należy odwołać się do tradycji          

narodu, powrócić do upowszechniania zapomnianych elementów kultury.       

Reforma wdrażana sukcesywnie dałaby dopiero rezultaty wówczas, gdy        

większość ludzi w Polsce ukończyłaby 8-letnią, bądź 11-letnią szkołę.         

13 Bolesław Potyrała, Szkoła Podstawowa w Polsce 1944 – 1984, Warszawa 1987, WSiP, s.16 
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Elementy postępu były dostrzegane w każdym roku, to proces powolnych          

przemian. Głównym hasłem reformy stało się stwierdzenie, że reforma         

szkolna miała stać się dziełem całego narodu14. Szczególnie dążono do tego,           

aby pierwszy powojenny rok szkolny rozpoczął się w miarę normalnych          

warunkach. Zasadą było, aby jak największa ilość dzieci miała możliwość          

ukończenia 7-klasowej szkoły o pełnym programie nauczania, utworzenie        

jednolitej szkoły dla wsi i miasta. Tę zasadę regulował dekret Prezydium           

Krajowej Rady Narodowej z listopada 1945 roku. Najważniejszym zadaniem         

było, by dzieci mieszkające na wsi miały możliwość uczęszczania do szkoły           

,,wszystkie biedne dzieci muszą mieć możność chodzenia do szkoły, czyli          

klasa robotnicza musi walczyć o bezpłatną i obowiązkową naukę ogólną i           

fachową dla wszystkich dzieci obojga płci do lat 16”15. Sytuacja szkół po            

wojnie była bardzo zróżnicowana, wiele budynków uległo zniszczeniu,        

jednak tam, gdzie istniało chociaż niewielkie skupisko polskich dzieci, tam          

rozpoczynał swoją działalność dydaktyczną nauczyciel. W 1947 roku powstał         

Fundusz Odbudowy Szkolnictwa. Podstawowym ogniwem sieci szkolnej był        

obwód szkolny, którego wielkość zależała od liczby dzieci zamieszkujących         

określony teren i odległość miejsca zamieszkania dziecka od szkoły.         

Wszystko dla dobra dziecka, nawet sieć szkolną tak należało planować, aby           

każdy uczeń miał możliwość dotarcia do szkoły przez cały okres trwania roku            

szkolnego i miał możliwość jej ukończenia. Dzieci najmłodsze w klasach I-IV           

powinny mieć szkołę w promieniu 3 km oddaloną od miejsca zamieszkania, 

a dzieci starsze nie dalej niż 4 km. Ten fakt stał się przyczyną powstania              

wielu małych szkół z małą liczbą uczniów w klasie16. 

W roku 1945 szkoła powszechna przeszła szereg zmian, np. uznano           

zasadę jednorocznych klas programowych. Biorąc pod uwagę ilość uczniów  

i zakres realizowanego programu nauczania dokonano podziału na szkoły         

14 Władysław Ozga, Organizacja szkolnictwa w Polsce, s.112 - 113 
15 Władysław Ozga, Dorobek oświaty w Polsce Ludowej, s. 85 
16 Bolesław Potyrała, Szkoła Podstawowa w Polsce 1944-1984, s. 19-20 
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,,pełne”, w których realizowano zakres materiału 7 klas szkoły powszechnej          

oraz ,,niepełne”, które nauczały w zakresie czwartej, piątej i szóstej klasy.           

Inną formą likwidacji skutków wojny była praca z tzw. młodzieżą          

przerośniętą i opóźnioną w nauce, ich obowiązywały tzw. ,, ciągi skrócone”17.  

Poziom nauczania w szkołach w okresie powojennym wymagał wielu          

korekt, znacznie odbiegał od wymagań programowych, które zalecano        

szkołom. Kadry nauczycielskiej ciągle brakowało, nauczyciele, którzy byli        

zatrudnieni w szkołach bardzo często zmieniali swoje miejsca pracy. Starano          

się położyć temu kres i dlatego Ministerstwo Oświaty wydało w 1947 roku            

okólnik pozwalający nauczycielowi zmienić miejsce pracy tylko za zgodą         

władz szkolnych. W latach 1944 - 1948 sytuacja społeczno - polityczna           

spowodowała wzrost poszukiwań w zakresie teorii kształcenia i wychowania.         

Nastąpiły znaczne przeobrażenia w szkolnictwie powszechnym, rozbudowano       

sieć szkół, likwidowano rażące różnice między wsią i miastem. W nauczaniu           

zainicjowano i kontynuowano różne formy przyspieszonego kształcenia       

dzieci opóźnionych w nauce. Ideały wychowania różnie kształtowały się, było          

to jednak zależne od opcji politycznej ludzi znajdujących się aktualnie przy           

władzy. Ścierały się z sobą różne tendencje o wychowaniu człowieka do           

pracy, do życia w społeczeństwie, w kulturze, zakładano apolityczność         

szkoły, każde dziecko bez względu na pochodzenie miałoby możliwość piąć          

się w górę po szczeblach nauki.  

W 1945 roku Minister Oświaty wydał odezwę określającą zadania         

wychowania dla nowej rzeczywistości stojące przed szkołą polską, mówiące  

o prawie sprawiedliwego startu w życiu i wyzwoleniu się z pęt ciemnoty,            

która niszczy i poniża każdego człowieka. Ponadto podkreślano konieczność         

przygotowania człowieka do życia w państwie demokratycznym.  

W 1946 roku Zjazd Pedagogiczny wskazuje również na potrzebę oparcia          

szkoły na założeniach wychowania społecznego, spółdzielczości, samorządu       

17 Tadeusz Wiloch, Ustrój szkolny, s. 31 
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szkolnego oraz wskazał na potrzebę opieki nad harcerstwem. Wielu ludzi          

zajmowało się rozważaniami nad założeniami polityki oświatowej, gdyż        

wykształcenie należy potraktować jako czynnik awansu jednostki oraz        

awansu całego społeczeństwa. Wytypowano kilka ideałów wychowawczych,       

np. przygotowanie do pracy, wyposażenie młodego człowieka w szeroką         

wiedzę ogólną, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, przygotowanie ludzi       

określonych mianem nowej inteligencji oraz nowego człowieka, którego miał         

cechować patriotyzm, służba ludowej ojczyźnie.  

W programach szkolnych podkreślano silnie ideę wychowania        

społecznego oraz patriotycznego, wskazywano na powrót do obrazów  

i wspomnień z lat okupacji oraz na Rewolucję Październikową, także na rolę            

ludzi, którzy poświęcili się, oddali sprawom narodu. Wiele miejsca  

w programach zajmowała tematyka współdziałania robotników i chłopów,        

współzawodnictwa w pracy, lecz także dużo miejsca zajmowała odbudowa         

Warszawy, Ziemie Zachodnie i Północne, tradycje morskie państwa        

polskiego, wszystko to znalazło odbicie w treści zawartej w książkach,          

czytankach. We wrześniu 1945 roku Minister Oświaty wydał okólnik         

mówiący o wprowadzeniu religii do szkoły18. Lata 1944-1948 to lata          

pozytywnych zmian w szkolnictwie powszechnym, gdyż nastąpiło jego        

organizacyjne i programowe ujednolicenie. Odbudowano sieć szkół ale mimo         

to na wsiach nadal funkcjonowały klasy łączone a wiele dzieci ze szkół niżej             

zorganizowanych miało problemy z dostępem do klas starszych. Mimo starań          

o stworzenie ośmiu klas nie udało się zrealizować powszechności nauczania          

na tym poziomie.  

Reforma oświatowa z 1945 roku dotyczyła również struktury         

organizacyjnej szkolnictwa, struktury szkoły ogólnokształcącej, szkolnictwa      

zawodowego oraz upowszechniania obowiązku wychowania przedszkolnego.      

W reformie wskazano na potrzebę jednolitości pod względem ideowo -          

18 Bolesław Potyrała, Szkoła Podstawowa w Polsce 1944-1984, s. 11-24 

25 
 



politycznym i treściowym, bez względu na to, gdzie szkoła się znajduje.           

Programy miały być tak dostosowane, aby istniało powiązanie między         

niższym a wyższym szczeblem nauczania. Projekt i jego realizacja dotyczyły          

powszechności i obowiązkowości nauczania, co zresztą zagwarantowała parę        

lat później, bo w 1952 roku Konstytucja PRL. Hasła te były realizowane            

poprzez objęcie nauką szkolną wszystkich dzieci i obowiązkiem ukończenia         

siedmiu klas. Projekt ten był wsparciem dla innego projektu, mianowicie o           

bezpłatności nauczania i bezpłatnym korzystaniu z wyposażenia szkół.  

W Polsce Ludowej wszystkie szkoły były prowadzone przez państwo i miały           

charakter szkół państwowych19.  

  

 

2.2. Przemiany w treściach kształcenia i wychowania 7- klasowej         

szkoły podstawowej 
  

Instrukcja Ministra Oświaty z 4 maja 1948 roku mówi o tym , że ciągle               

wzrasta zapotrzebowanie na wykwalifikowanych nauczycieli oraz o potrzebie        

skrócenia czasu nauki szkolnej. Po Zjeździe Związku Nauczycielstwa        

Polskiego Minister Oświaty wydał na rok szkolny 1946/47 dekret mówiący  

o przedłużeniu nauki do 8 lat tam, gdzie jest to możliwe. Po dwóch latach              

prób projekt ten odrzucono, wówczas Minister Oświaty wydał instrukcję,  

iż szkoła podstawowa pozostanie 7-letnią a dalsze etapy kształcenia będą jej           

kontynuacją20. Reasumując instrukcja wprowadza powszechny obowiązek      

nauki w 7-klasowej szkole podstawowej. Skrócono cykl nauczania        

początkowego ograniczając go do klas I-IV, a nie jak dotychczas I-V.           

Skrócenie cyklu nauczania w klasach najmłodszych było spowodowane        

brakiem bazy lokalowej i pomocy naukowych oraz poziomem przygotowania         

19 Władysław Ozga, Dorobek oświaty w Polsce Ludowej, s. 90-91 
20 Tadeusz Wiloch, Ustrój szkolny, s. 52-53 
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zawodowego nauczycieli. Zalecano tworzenie większych obwodów      

szkolnych, starano się łączyć małe szkoły, ale dzieci, które należały do           

dużych obwodów miały nadal utrudniony dostęp do szkoły. Kolejną zmianę          

zawierała instrukcja Ministra Oświaty z kwietnia 1950 roku, która         

wskazywała na zmiany w szkolnictwie podstawowym na wsi tak, aby  

w okresie 6-letniego planu wszystkie obwody szkolne z liczbą dzieci ponad           

80 miały w szkole co najmniej 4 nauczycieli i realizowali 7 klas            

programowych21. Placówki niepełne zatrudniały od 1-3 nauczycieli  

i realizowały program klas od I-VI, a szkoły z 1 nauczycielem z liczbą dzieci              

do 40 w obwodzie realizowały program klas I-IV. Możliwość tworzenia          

nowych obwodów stwarzały np. PGR-y oraz spółdzielnie produkcyjne.        

Starano się o to, aby miejsce zamieszkania nie decydowało o dostępności do            

nauki.  

Rekonstrukcja sieci szkolnej wg zasad z 1950 roku spowodowała          

zmniejszenie ogólnej liczby szkół niepełnych. W kształtowaniu systemu        

szkolnictwa podstawowego ważne znaczenie miała przebudowa treści       

dydaktyczno - wychowawczych. Rok szkolny 1949-1950, wyeksponowano       

znaczenie nauczania języków obcych, rozpoczęcie ich nauczania od klasy V          

wyszczególniając język rosyjski. Nowe programy nauczania były bardzo        

szczegółowe, trudne, wybiegały poza możliwości percepcyjne ucznia,       

bywało, że uczniowie przerywali naukę przed ukończeniem szkoły        

podstawowej22. Ta sytuacja przyczyniła się do wydania dekretu w marcu 1956           

roku o obowiązku szkolnym. ,,Dekret ustalił, że obowiązek szkolny obejmuje          

pobieranie nauki w zakresie 7 klas szkoły podstawowej, zaczyna się w tym            

roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia 7             

klas szkoły podstawowej, najdłużej jednak do końca roku szkolnego w tym           

roku kalendarzowym, w którym uczeń ukończył  

21 Władysław Ozga, Organizacja szkolnictwa w Polsce, s. 127 
22 Bolesław Potyrała, Szkoła Podstawowa w Polsce 1944- 1984, s. 47- 48 
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16 lat”23. Zadania dydaktyczne, które postawiono przed szkołą, miały na celu           

należytą realizację programu nauczania, zmniejszenie drugoroczności poprzez       

rozszerzenie opieki, pomocy nad dziećmi mającymi kłopoty, trudności  

w nauce. Wskazano na potrzebę wykorzystania w nauczaniu audycji         

radiowych, a w planach znalazło się doskonalenie zajęć pozalekcyjnych  

i pozaszkolnych. Szczególnie zwrócono uwagę na podniesienie efektywności        

szkoły i wyników nauczania, dlatego w 1952 roku wprowadzono egzaminy          

promocyjne dla klas VI-VII, a w roku szkolnym 1953/54 dla uczniów klas            

IV-V. W 1954 roku wydano zarządzenie w sprawie egzaminu ukończenia          

szkoły podstawowej motywując tę decyzję tym, że wszelkie egzaminy         

mobilizują uczniów do nauki. W przygotowaniach egzaminacyjnych brali        

udział nauczyciele, komitety rodzicielskie, organizacje młodzieżowe a przede        

wszystkim harcerstwo, które wkrótce zaczęło podlegać ZMP (Związek        

Młodzieży Polskiej)24. Nadal brakowało dobrze wykwalifikowanych      

nauczycieli. Przyszli nauczyciele kształcili się w liceach pedagogicznych,  

a od 1-go września 1945 roku na studiach nauczycielskich. W latach  

1950 - 1956 kontynuowano przebudowę treści nauczania oraz kierunku         

wychowania zgodnie z ideologią socjalistyczną. Treści nauczania  

i wychowania miały być upolitycznione, gdyż zakładano, że młody człowiek          

musi umieć zrozumieć prawa rozwoju przyrody i społeczeństwa, wiedzieć cóż          

to jest klasa i walka klasowa, lud, państwo itd. Formułując cele wychowania  

i kształcenia starano się ukształtować jednostkę w duchu humanizmu,         

socjalistycznego stosunku do pracy i własności społecznej. Ważnym        

zadaniem szkoły było, by wychowankowie znali założenia planu 6-letniego         

oraz by wszyscy wywiązywali się z realizacji jego założeń. Uczeń mógł           

wypełniać główne założenia planu poprzez zdyscyplinowanie oraz dążenie do         

osiągnięcia wysokich wyników nauczania. Program przewidywał      

23 Tadeusz Wiloch, Ustrój  szkolny, s. 55 
24 Bolesław Potyrała, Organizacja szkolnictwa w Polsce, s. 52 
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uczestniczenie każdego w pracach społecznie użytecznych, np. zbiorach,        

wykopkach, pracach porządkowych, pracach w szkółkach leśnych, np. przy         

sadzeniu drzew.  

W podręcznikach zaczęły przeważać treści poświęcone Polsce Ludowej,         

tematy związane z zagadnieniami gospodarczymi, bohaterami  

i przodownikami pracy. W historii pojawiło się wiele wątków         

humanistycznych i rewolucyjnych, proponowano nadal internacjonalizm25. 

         W latach 1954 - 1955 wytworzyła się fala krytyki wobec szkoły  

i błędów panujących w życiu społeczno - politycznym, dokonano         

jednocześnie oceny całokształtu pracy szkoły. Stwierdzono, że wystąpiła        

potrzeba usunięcia lub ograniczenia biurokratyzmu, schematyzmu  

a nauczyciel powinien posiadać warunki do rozwoju pedagogicznej        

inicjatywy. Tematyka lekcji powinna być bliska dziecka i wiązać się  

z potrzebami terenu26. Rok 1954/55 przynosi zmiany w programie nauczania          

wskazując na przekazywanie uczniowi rzetelnej i gruntownej wiedzy,        

rozwijanie jego samodzielności myślenia oraz kształtowanie naukowego       

poglądu na świat oraz socjalistycznej postawy. W latach 1956 - 1957 do            

programu szkolnego dodano następujące elementy: praktyczne, techniczne,       

humanistyczne, ponadklasowe. Na Zjeździe Oświatowym w Warszawie  

w 1957 roku zaproponowano zmiany w 7-klasowej szkole i dostosowaniu          

szkoły do nowych potrzeb społecznych i gospodarczych. Rozpatrywano        

możliwość utworzenia 9-letniej szkoły podstawowej, chcąc wypełnić lukę        

między szkołą podstawową a dalszym kształceniem. Związek Nauczycielstwa        

Polskiego w 1956 roku ocenił i podsumował wyniki reformy oświatowej.          

Poziom i wyniki pracy dydaktyczno - wychowawczej były niskie, programy          

przeładowane i nie dostosowane do poziomu i rozwoju intelektualnego dzieci          

i młodzieży. Rok 1956 to okres zmian politycznych zachodzących w Polsce,           

25 Bolesław Potyrała, Szkoła Podstawowa w Polsce w 1944- 1984, s. 53- 56 
26 Tamże, s. 54 
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dążono do demokratyzacji życia publicznego, to okres protestu przeciw         

metodom sprawowania władzy. Kolejny Zjazd Oświatowy w maju 1957 roku,          

w Warszawie ukazał wszystkie wady systemu szkolnictwa, lecz także podał          

konkretne projekty reform naprawczych systemu27. W 1957 roku rozpoczyna         

się kolejna przebudowa systemu dydaktycznego, gdyż zniesiono egzaminy        

promocyjne z klasy do klasy i egzaminy ukończenia szkoły podstawowej,  

w pracy nauczyciele zaczęli wykorzystywać metody, np. popularne na         

Zachodzie ( techniki Freineta ).  

Bardzo ważnym argumentem przemawiającym za przeprowadzeniem       

reformy szkolnej w Polsce Ludowej był fakt poważnych rozbieżności,         

dysproporcji kulturowych między miastem a wsią. W 1959 roku rozpoczęły          

się przygotowania do reformy, za ważne uznano próby w zakresie          

politechnizacji, przygotowano warunki do rozwoju budownictwa szkolnego,       

akcji budowy ,,szkół tysiąclecia”. W styczniu 1961 roku Komitet Centralny          

PZPR rozpatrzył stan i warunki rozwojowe szkolnictwa, dostrzeżono wielką         

potrzebę wydłużenia czasu nauki z siedmiu do ośmiu lat. Oceną poziomu           

oświaty zajmował się powołany Komitet Ekspertów a jego raport         

przewidywał reformę edukacji28.  

 

 

 2.3. Szkolnictwo podstawowe w latach 1962-1970 
 

7-klasowa szkoła nie dawała dość dobrego wykształcenia młodym         

ludziom i stąd potrzeba radykalnych zmian w oświacie. Dnia 15 lipca 1961            

roku Sejm PRL wydał Ustawę o rozwoju systemu oświaty i wychowania.           

Zaistniała 8-klasowa szkoła, która była organizacyjną i programową podstawą         

całego systemu kształcenia i wychowania. Ten fakt miał miejsce, gdyż          

27 Tadeusz Wiloch, Ustrój szkolny, s. 56- 57 
28 Tamże, s. 59 
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uważano, że stanie się efektywniejszym przygotowanie młodzieży do        

dalszego kształcenia, ponieważ treści nauczania unowocześniono, powiązano       

je z życiem społecznym i techniką, dostosowano do możliwości         

percepcyjnych uczniów. Priorytetowym zadaniem było podniesienie poziomu       

nauczania przyrodoznawstwa i matematyki, gdyż są to przedmioty, które         

warunkują opanowanie i zrozumienie współczesnej techniki. Rok szkolny        

1962/63, był rokiem pierwszego etapu planowej realizacji założeń        

organizacyjno - programowych 8-klasowej szkoły, wprowadzono nowe       

programy w klasach I, II, III. W tym też roku opuścili w czerwcu szkołę              

ostatni absolwenci klasy VII jako klasy końcowej.  

W 1965 roku zakończono okres przygotowawczy do przejścia z 7-letniego na           

8-letnie nauczanie w szkole podstawowej. Dążono do tego, aby w szkole  

8-klasowej uczyło sześciu lub więcej nauczycieli, gdyż to umożliwiało         

specjalizację przedmiotową. Rozpoczęła się likwidacja małych szkół, zaczęto        

tworzyć większe obwody szkolne ale przestrzegano zasadę, by każde dziecko          

miało możliwość codziennego kontaktu ze szkołą. ,,Poprzez powiązanie szkół         

niepełnych z siedmioklasowymi wprowadzono do sieci szkolnej nowe pojęcie         

administracyjno - terytorialne: rejon szkoły zbiorczej”29. W jej skład wchodzą          

obwody szkolne, jeden szkoły siedmioklasowej, pozostałe są obwodami szkół         

niepełnych. Doszło do powstania szkół zbiorczych, czyli szkół położonych  

w centralnym punkcie w stosunku do szkół związanych z nią, z najwyższą            

klasą IV, V, VI. Odległość od miejsca zamieszkania do szkoły nie powinna            

być większa niż 4 kilometry. Dzieci do szkół pełnych, czyli o sześciu lub             

więcej nauczycielach były dowożone lub uruchamiano internaty, jednak        

oceniano je negatywnie, gdyż wiek dzieci był zbyt niski, by mogły tam            

przebywać. W tym okresie życia dziecka najważniejsze znaczenie ma         

wychowanie w rodzinie a nie w internacie.  

29 Władysław Ozga, Organizacja szkolnictwa w Polsce, s. 175  
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Szkoły zbudowane przed wojną już nie spełniały wymogów         

obowiązujących w placówkach szkolnych, należało je unowocześnić,       

przebudować. Państwo podjęło się udziału w zakresie budowy nowych szkół,          

oczywiście z pomocą środków społecznych. Szkolnictwem zarządzał Minister        

Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, w 1965 roku uchwalono statut szkoły          

podstawowej. Podkreślono priorytetowe znaczenie nauczyciela, który jest       

najważniejszym ogniwem procesu nauczania, zaczęto zwracać uwagę na        

stosowanie nowoczesnych metod nauczania. W 1968 roku przystąpiono do         

ujednolicenia systemu oświatowego i w marcu tegoż roku wydano nowy          

regulamin dotyczący przyjmowania absolwentów klasy VIII do klas        

pierwszych szkół średnich, rekrutacja przebiegała dwoma nurtami. Przy        

rekrutacji obowiązywał limit ocen na świadectwie końcowym, jego        

posiadanie oznaczało tylko wpis na listę uczniów a jego brak powodował, że            

trzeba było składać egzamin wstępny do klasy I szkoły średniej.          

Wprowadzenie 8-letniego systemu kształcenia było bardzo dużym       

osiągnięciem mimo wielu problemów i przeszkód. Ten system dał możliwość          

uczniom szkół podstawowych pewniej wkroczyć do szkół średnich. 

Mimo wszystko liczba dzieci wiejskich kończących szkoły maturalne         

była niska, a uczelnie wyższe bardzo niska. Postawiono większe wymagania          

wobec młodzieży, starano się wzmocnić autorytet szkoły, lecz mimo to nie           

udało się nadal powiązać działania szkoły z potrzebami środowiska i życia           

społeczno - gospodarczego. Ludzie byli zajęci zbyt mocno sprawami         

osobistymi, sprawami domu, gospodarstwa i w małym stopniu lub w ogóle           

nie angażowali się w sprawy szkoły. W planowaniu pracy dydaktyczno -           

wychowawczej starano się uwzględnić i rozwinąć aktywność, samodzielność        

intelektualną, zamiłowania i zainteresowania, otoczyć opieką uczniów       

mających trudności w nauce, wykształcić umiejętność interpretowania       

książek, dostrzegania postępowych treści. Oczywiście podkreślano iż       

postępowanie ma być zgodne z regulaminem uczniowskim. W 8-letniej         
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szkole, w jej programie zaczęła pojawiać się tematyka związana ze sprawami           

Ziem Zachodnich i Północnych, powstawaniem Kółek Rolniczych, więcej        

miejsca poświęcono sprawom okupacji i wojny, odwoływano się do tradycji,          

tematyka poświęcona rozwojowi nauki i jej roli w życiu społecznym, treści           

związane z kulturą. W szkole działają liczne organizacje młodzieżowe oraz          

drużyny harcerskie, postulowało się , żeby powstawało ich jeszcze więcej30. 

         W 1973 roku wprowadzono zmiany do programów nauczania  

w 8-klasowej szkole podstawowej. Ilość materiału z jaką musiał codziennie          

borykać się uczeń była zbyt obszerna, dlatego założeniem było         

wyeliminowanie zbędnych materiałów. W 1975 roku powstał w szkole nowy          

etat pedagoga szkolnego, w jego kompetencji były zadania programowe,         

profilaktyczne i diagnostyczne. W tym też roku wprowadzono KODEKS         

UCZNIA i nowy regulamin uczniowski. W 1976/77 roku zainicjowano         

pierwsze konferencje teoretyczno - pedagogiczne, pojawiły się nowe        

opracowania dla nauczycieli dotyczące nauczania i wychowania31. Wiele        

nowości zwiastował rok 1978, gdyż w klasie I Szkoły Podstawowej          

wprowadzony został nowy program nauczania i wychowania, była to reforma          

kompleksowa nauczania początkowego w klasach I - III.  

Doniosłość wychowania przez pracę i do pracy była przesłanką do           

tworzenia ideału wychowawczego, a system wychowawczy powinien       

wdrażać ucznia do pełnienia ról społecznych. 

 

 

 

 

 

 

30 Bolesław Potyrała, Szkoła Podstawowa w Polsce 1944- 1984, s. 98- 102 
31 Władysław Ozga, Organizacja szkolnictwa w Polsce, s. 300- 356 
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      2.4. Ideologia  a funkcjonowanie szkolnictwa podstawowego 
 

Prestiż szkoły ciągle malał i był krytykowany, dlatego podjęto działania           

zmierzające do przebudowy systemu szkolnego. Działalność wychowawcza       

miała swoje podstawy w rozbudowywanym systemie wychowawczym.       

Zakładano, iż wychowanie ma polegać na krzewieniu treści socjalistycznych,         

koncepcji społecznego rozwoju i jego znaczenia dla Polski Ludowej.         

Wychowanie to przede wszystkim kształtowanie politycznej świadomości       

młodego pokolenia, to rozumienie istoty socjalizmu, kształtowanie       

politycznej świadomości32. Ważne znaczenie dla tych przemian miały        

uchwały VIII Plenum KC PZPR, na którym ustalono postulat wprowadzenia          

powszechności średniego wykształcenia. W 1970 roku Ministerstwo Oświaty        

opublikowało wytyczne dotyczące organizacji szkół podstawowych. Powstały       

zbiorcze szkoły zapewniające realizację pełnego programu 8-letniej szkoły        

podstawowej, liczba tych szkół sukcesywnie wzrastała, ale również liczba         

uczniów dowożonych do szkoły stale rosła co powodowało, że liczba godzin           

pobytu dzieci poza domem wykazywała tendencję rosnącą. W 1973 roku          

wprowadzono zmiany do programów nauczania 8-letniej szkoły modernizując        

je oraz intensyfikując proces nauczania w klasach I- IV i klasach V- VIII.             

Dążono do odciążenia uczniów od pracy domowej, położono nacisk na          

likwidację dysproporcji poznawczych i emocjonalnych. Uległy zmianie       

zasady promocji, gdyż promocję do klasy wyższej w klasach I- IV           

otrzymywali uczniowie niezależnie od uzyskanych ocen. Podkreślono       

znaczenie wychowawczej roli pracy, wprowadzono w tym zakresie rygory,         

rozszerzono zakres pracy społecznie użytecznej dla uczniów od klasy V do           

wysokości 2-tygodniowego wymiaru godzin lekcyjnych oraz wskazano na        

potrzebę rozwijania preorientacji zawodowej i prowadzenie zajęć praktyczno        

- technicznych w klasach VII - VIII. Lata 1973/74 to krok skierowany  

32 Bogdan Suchodolski, Edukacja narodu, s. 186- 189 
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w stronę młodzieży uzdolnionej, to olimpiady i liczne konkursy mające na           

celu wyeksponować umiejętności uczniów, ich wiedzę. W szeregu reform nie          

pominięto uroczystości państwowych i szkolnych, które harmonizowały       

współżycie w zespole i uczyły rzetelnego i solidarnego działania dla dobra           

ogółu, poszanowania symboli narodowych. W kształtowaniu sylwetki szkoły        

duże znaczenie odgrywała praca ideowo - wychowawcza polegająca na         

stworzeniu jednolitego systemu socjalistycznego wychowania, w którym       

priorytetowe znaczenie przypisywano organizacjom młodzieżowym  

i samorządowi uczniowskiemu.  W 1972 roku Sejm uchwalił Kartę Praw  

i Obowiązków Nauczyciela, w której podkreśla się, iż nauczyciel musi mieć           

wykształcenie wyższe i przygotowanie nauczycielskie, a dzień  

14 października ustalono jako Dzień Nauczyciela. Uporządkowano cały        

system kształcenia nauczycieli, zwłaszcza kształcenie na studiach zaocznych.        

Rok 1977 na Ogólnopolskim Kongresie Pedagogicznym Nauczycieli       

przedstawiono wizję polskiego systemu oświatowo - wychowawczego       

zewsząd krytykowaną, lecz zatwierdzoną przez środowisko naukowe. Lata        

1978/79 to okres urzeczywistnienia reformy, wprowadzono nowy program        

nauczania do klasy I i tak co roku sukcesywnie innowacje wprowadzano do            

kolejnych klas nauczania początkowego. Celem szkoły było ukształtowanie        

wszechstronnie rozwiniętej jednostki, jednak wymagany był wspólny front        

wychowania zarówno szkoły, rodziny, organizacji młodzieżowych oraz       

środowiska zamieszkania. Chcąc osiągnąć pozytywne rezultaty w procesie        

nauczania opartym na nowych programach i podręcznikach przystąpiono do         

przygotowania nauczycieli. Przygotowanie nauczycielom zapewniał  

i realizował NURT, czyli Instytut Kształcenia Nauczycieli. Rok szkolny         

1981/82 zostaje wówczas wprowadzony 5-dniowy system pracy, czyli  

5-dniowy system nauczania. Ponadto został zmieniony regulamin oceniania,        

klasyfikowania i promowania uczniów. Stan wojenny nie był bez znaczenia          

dla oświaty, spowodował, że cele patriotyczne nabrały znaczeń        
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pierwszoplanowych. Zawsze w nauczaniu kierunek wyznaczała ideologia,       

kolejne założenia, uchwały ze zjazdów PZPR. W 1984/85 roku dominujące          

znaczenie ma dbałość o wszechstronny rozwój dzieci, właściwy poziom  

i efektywność kształcenia, tworzenie warunków do równego startu uczniów  

z różnych środowisk, rozwijanie programu wychowania zdrowotnego, walkę        

z niedostosowaniem społecznym, alkoholizmem i narkomanią. Reformy       

systemu oświatowego wnosiły wiele nowych elementów w działalność        

dydaktyczno - wychowawczą, unowocześniając treści i formy pracy.  

Celem współczesnej szkoły jest nie tylko przekazywanie wiedzy,         

rozwijanie uzdolnień ale kształtowanie całej osobowości dziecka dzięki        

ciągłemu i jednolitemu procesowi dydaktyczno - wychowawczemu.       

Uczniowie w szkole podstawowej przyswajają wiedzę w bardzo różnorodnym         

tempie i dlatego, aby można mówić o jednolitości organizacyjnej  

i programowej należy częściowo zróżnicować treści kształcenia ogólnego.        

Braki w bazie lokalowej i nadal występujący niedostatek nauczycieli         

specjalistów uniemożliwiały prowadzenie zajęć fakultatywnych  

i indywidualizację nauczania. Przekształcaniu ulegały cele wychowania,       

reasumując:  

1) po II wojnie światowej podkreślono potrzebę przygotowania do życia  

w nowym demokratycznym ustroju,  

2) przygotowanie do realizacji planu 6-letniego,  

3) dzieci przygotować do roli przyszłych współgospodarzy kraju, 

4) lata 60-te, kształtowanie pożądanych postaw ideowo – politycznych, 

5) lata 70- te, bogata osobowość ucznia, wszechstronna. 

Postęp społeczny jest tylko wówczas możliwy kiedy cele kształcące  

i wychowawcze są harmonijnie skorelowane z celami ogólnospołecznymi.  

 

 

2.5. Szkolnictwo współcześnie 
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Współcześnie polskie szkolnictwo ukształtowało się pod wpływem       

wiedzy pedagogicznej i praktyki XIX wieku. Na tle innych krajów          

europejskich polska szkoła jawiła się dotychczas jako jedna z lepszych,          

zwłaszcza w zakresie przekazu wiedzy i wprowadzania młodego człowieka w          

obszar kultury. Nawet w okresach niekorzystnych uwarunkowań politycznych        

nasze szkolnictwo rozwijało się stosunkowo dobrze. Polski nauczyciel był         

dumny z poziomu wiedzy ucznia, zwłaszcza gdy miał możliwość porównania          

efektów nauczania w Polsce i innych krajach europejskich.  

Symptomy dobrego poziomu jednak zostały zachwiane, gdyż nastąpił bardzo         

szybki rozwój różnych dziedzin nauki, polska szkoła nie może nadążyć za           

odkryciami, osiągnięciami, gdyż albo nie ma funduszy albo bazy materiałowo          

- lokalowej, by realizować założenia odkrywców. Dopisywanie nowych partii         

materiału stwarza przeciążenie uczniów nauką a nauczyciele nie mają czasu          

na utrwalenie z uczniami wiedzy, na praktyczne jej wykorzystanie. W Polsce           

reformę edukacji zapoczątkowano w 1990 roku, by w następnych latach          

dyskutować o niej, zmieniać ją, nowelizować. Jako najważniejszy element         

owej reformy uznano odejście od zasady ,,3 x Z ”, czyli zakuć, zdać,             

zapomnieć, ponadto zwrócono uwagę na ograniczenie treści       

encyklopedycznych. Ta oferta miała pomóc uczniowi łączyć wiadomości  

w jedną całość i umieć wykorzystać je na co dzień. Trzy pierwsze lata nauki              

w szkole podstawowej polegać miały na zintegrowaniu treści, czyli nie ma           

typowego podziału na przedmioty. Treści łączone w bloki tematyczne:         

humanistyczne i przyrodnicze. Nauczyciel ma mniej uczniów w klasie, toteż          

będzie mógł skupić uwagę na każdym wychowanku, jego zainteresowaniach,         

osiągnięciach. Rok 1999 - w życie wchodzi reforma samorządowa         

wprowadzająca nowy podział administracyjny kraju, oznacza to większą        

decentralizację państwa również w zarządzaniu oświatą.  
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Zmianę ustroju szkolnego zaplanowano na 1wrzesień 1999 roku.         

Ustawa z dnia 25 lipca 1998 wprowadza ustrój trójstopniowy obejmujący          

sześcioletnią szkołę podstawową, trzyletnie gimnazjum, trzyletnie liceum       

profilowane.  

Szkoły podstawowe i gimnazja będą zarządzane przez gminy. Z dniem           

1-go września 1999 roku uczniowie klas I - IV dotychczasowych szkół           

podstawowych staną się uczniami odpowiednich klas 6-letniej szkoły        

podstawowej, uczniowie klas VII staną się uczniami I klasy gimnazjum.          

Gimnazja są zupełnie nowym elementem ustroju szkolnego, przypisuje się im          

rolę w procesie wychowania i kształcenia i powinny liczyć nie mniej niż  

150 uczniów. Gimnazjum powinno być wyposażone w pracownię        

komputerową. Nowością będą systemy oceniania a przede wszystkim        

zewnętrzny system oceniania. Na zakończenie VI klasy, czyli szkoły         

podstawowej obowiązuje sprawdzian wiedzy i umiejętności. Po ukończeniu        

gimnazjum kolejny test preorientacyjny, który pomoże w wyborze szkoły po          

gimnazjum. W całym programie nauczania niezmiernie ważny jest        

nauczyciel. Ministerstwo będzie dążyć do tego, aby jak największa liczba          

nauczycieli zdobyła przygotowanie do prowadzenia więcej niż jednego        

przedmiotu. Przewidziano dla wszystkich nauczycieli możliwość awansu od        

nauczyciela stażysty, poprzez nauczyciela kontraktowego, mianowanego, aż       

do dyplomowanego.  

Unia Europejska pragnie, aby reforma programowa w harmonijny         

sposób połączyła to, co polskie z tym co uniwersalne w edukacji. Traktat  

z Maastricht, mówi o modelu szkoły i jej treściach programowych i wyraża            

opinię, iż model szkoły i treści programowe należą do zakresu suwerennych           

decyzji poszczególnych państw. Dąży się do tego, by polskie dyplomy          

szkolne były honorowane w całej Unii Europejskiej33. 

  

33 Biblioteczka reformy, Ministerstwo Edukacji Narodowej o reformie, s. 3- 33 

38 
 



ROZDZIAŁ III 
 

Działalność Powszechnej Szkoły Katolickiej w Orzechowie  
 

 

 3.1. Ogólna charakterystyka szkoły  
 

Pierwsze wzmianki o istnieniu Szkoły Katolickiej w Orzechowie        

pochodzą z roku 1874. Historia szkoły z tego okresu została częściowo           

opisana w języku niemieckim34. Budynek szkoły znajdował się przy jednej  

z centralnych ulic Orzechowa (dziś ulica Starowiejska 12), niestety nie          

przetrwał do czasów obecnych. Dnia 30 kwietnia 1874 roku odbył się           

publiczny popis szkoły w Orzechowie, na który oprócz Inspektora Szkoły  

i członków dozoru szkolnego przybyli również nauczyciele z sąsiednich         

parafii, a mianowicie: pan Ścierniawski z Dębna  i Zbierski z Pięczkowa.  

Do szkoły uczęszczało wówczas 52 dzieci. Procedura publicznego popisu         

rozpoczęła się odśpiewaniem i odmówieniem pacierza a dopiero wówczas         

rozpoczął się popis w następujących przedmiotach:  

- religia: głównie zwracano uwagę na historię biblijną  

- czytanie: w języku polskim – klasy I, II, III,  

                    w języku niemieckim – klasy I, II  

- rachunki  

- geografia  

- historia powszechna  

- historia naturalna, np. ,,O kopalniach”  

- fizyka  

- śpiew. 

34 Akta Szkoły Katolickiej, Kreis- Schuh- Inspektion Wreschen, rok 1873-1874  
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W roku 1875 wspomniano o nauczycielu owej szkoły: Dominicus          

Kobyliński,  do szkoły wówczas uczęszczało 63 uczniów. 

Sprawami szkolnictwa zajmowali się ludzie znani, wybitni działacze.         

Henryk Rowid na Sejmie Nauczycielskim, który odbył się w 1919 roku           

przedstawił projekt nauczania i wychowania szkoły powszechnej, a całość         

programu tego typu szkoły miała objąć trzy grupy przedmiotów:  

1. humanistyczne, czyli religia, język polski, historia ,(j. obcy ); 

2. matematyczno - przyrodnicze: fizyka, geografia, historia naturalna,       

chemia, nauka o zdrowiu, matematyka, nauka o rzeczach ojczystych; 

3. techniczno - artystyczne: rysunek, modelowanie, gimnastyka, gry  

i zabawy, śpiew.  

Przedmioty te powinny mieć równorzędne znaczenie i wykorzystanie  

w procesie kształcenia i wychowania35. Tenże projekt znalazł        

odzwierciedlenie w harmonogramie i systemie nauczania w Szkole        

Powszechnej w Orzechowie, która należała w 1918 roku, a także latach           

późniejszych do Inspektoratu w Miłosławiu. Powiatowym Inspektorem       

Szkolnym był pan Krukowski. Szkołę tę charakteryzuje się w następujący          

sposób:  

1. charakter naukowy – jednoklasowa 

2. charakter wyznaniowy – katolicka 36. 

Wykładowym językiem był język polski a fakt ten określono w aktach, że  

w pierwszych dniach rewolucji zaprowadzono naukę w języku polskim.         

Jedynym nauczycielem był pan Józef Wilgocki, urodzony 09.03.1864 roku  

w Dobrzycy, wyznania rzymsko - katolickiego, na posadzie w orzechowskiej          

szkole od 01.06.1885 roku, żonaty, czworo dzieci. Do swej odpowiedzialnej          

pracy nauczycielskiej przygotowany został w Seminarium 3-klasowym  

w Paradyżu, poza tym uczęszczał do 4- klasowej Szkoły Powszechnej  

35 Klemens Trzebiatowski, Szkolnictwo powszechne w Polsce w latach 1918-1932, Warszawa 1972,  s. 91-93 
36 Akta Szkoły Katolickiej, Kreis- Schuh- Inspektion Wreschen, rok 1873-1887  
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w Rossoszycy z językiem nauczania polskim i niemieckim oraz do dwóch           

klas szkoły w Zdunach. Jako nauczyciela postrzegano go jako człowieka          

pilnego, sumiennego, który pracuje z zamiłowaniem i osiąga jednocześnie  

w trudnych warunkach dobre rezultaty. Posiadał odpowiednie kwalifikacje do         

wykonywania zawodu nauczyciela. Pełnił funkcję kierownika szkoły  

i nauczyciela37. Wilgocki był inicjatorem pomysłu budowy nowej szkoły.         

Rozpoczęcie budowy nastąpiło w 1894 roku a ukończenie w krótkim czasie,           

bo w 1896 roku. Miejsce, w którym usytuowana była szkoła, wówczas           

uznawano za jedno z centralnych miejsc Orzechowa. W budynku szkoły          

znajdowała się jedna izba lekcyjna o wymiarach 9,46 m x 6,00 m, w niej              

odbywały się lekcje. Pozostałe pomieszczenia pełniły rolę mieszkania        

nauczycielskiego, na które składały się sień, spiżarnia, kuchnia, sypialnia,         

pokój, duża sień, pokój na górze. 

Zdjęcie nr 5. Plan budynku szkolnego w Orzechowie, powiat Września. 

 
Źródło: Inspektorat Szkolny we Wrześni, Szkoła Powszechna  

w Orzechowie 1918- 1939, nr 49. 

37 Powiatowy Inspektorat Szkolny dotyczy Publicznej polsko- katolickiej Szkoły Powszechnej, rok 1922  
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Liczba dzieci uczęszczających do Szkoły Katolickiej w Orzechowie wg stanu          

z dnia 01.12.1918 roku wynosiła 148, a 01.12.1919 roku zanotowano mniej           

dzieci, bo 126 osób. Zawsze w aktach dokonywano zapisów uwzględniając          

podział na chłopców i dziewczynki. Podczas wizytacji szkoły dokonywano         

nie tylko oceny osiągnięć dydaktycznych ale również wychowawczych,        

wyszczególniając takie elementy jak: sprężystość i karność szkolną, w ilu          

przypadkach zapisano wymiar kar cielesnych od czasu ostatniej rewizji, czyli          

wizytacji. Sprawdzano, czy w szkole istnieje trzcina do chłosty oraz oceniano           

zamiłowanie do porządku. Z upływem czasu szkoła stawała się ciasna,          

dlatego w 1922 roku zgłoszono potrzebę budowy drugiej klasy lekcyjnej38.          

Prośbę tę jednak odrzucono ze względu na drożyznę, zawsze w taki oto            

sposób określano fakt braku pieniędzy, a stan szkolnej kasy był          

katastroficzny. Władze wydawały zarządzenia oszczędzania na wszystkim.  

W czasie każdorazowej wizytacji dokonywano szczegółowej lustracji       

zarówno stanu technicznego budynku oraz wizytowano lekcje, spotykano się         

z nauczycielami, oceniano tzw. obejście szkoły. W 1921 roku Inspektor          

ocenił wygląd wnętrza klasy a w podsumowaniu ustalono, że na ścianach           

klasy zawieszone były: Krzyż, Orzeł Polski oraz portret Tadeusza         

Kościuszko. W roku 1922 powstały cztery klasy z nauką podzielną. W tym            

też roku do Orzechowa przybył bardzo przedsiębiorczy człowiek Bolesław         

Bystrzycki z rodziną. Wybudował fabrykę parkietu oraz cegielnię. Stosunki         

między Józefem Wilgockim a Bolesławem Bystrzyckim nie układały się         

najlepiej, w aktach są wzmianki, w których wspomniano o potrzebie odejścia           

Józefa Wilgockiego. Rok 1927 przynosi szkole istotne zmiany, odchodzi         

dotychczasowy kierownik szkoły, a od 01.04.1927 roku posadę nauczyciela  

i kierownika szkoły przejmuje pan Marcin Bączkowski. W szkole powołano          

do istnienia Miejscową Radę Szkolną, w skład której początkowo wchodzili          

Jan Orszulak i Józef Nowak, a od 01.09.1927 roku we wspomnianej radzie            

38 Powiatowy Inspektorat Szkolny we Wrześni, rok1922 
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zasiedli: Bolesław Bystrzycki, Franciszek Matuszak - sołtys Orzechowa,        

Tomasz Biernat, Tomasz Kosmecki oraz Michał Marciniak. W 1929 roku          

liczba dzieci opuszczających szkołę wynosiła 19 osób, a w 1930 tylko  

4 osoby, w tym jedno dziecko ze względu na wiek. W roku szkolnym  

1930/ 1931 w szkole uczy dwoje nauczycieli: kierownik Marcin Bączkowski  

i Maria Niemierówna39. 

Zdjęcie nr 6. Klasa IV z panem Bączkowskim, rok 1930.  

 

   Źródło: z prywatnych albumów mieszkańca Orzechowa.  

 

Spoglądając nieco w przeszłość, między lata 1922 - 1930 możemy mówić  

o niepokojących tendencjach w rozwoju szkolnictwa. Nasza szkoła borykała         

się z brakiem bazy lokalowej a budowę nowej sali lekcyjnej odsuwano na            

plan dalszy, natomiast na innych terenach istniał problem braku miejsc dla           

dzieci w szkołach. W naszej szkole ten fakt nie miał miejsca, a dzięki             

staraniom nauczycieli szkoła prosperowała. Sytuacja szkolnictwa zaczyna       

ulegać powolnej poprawie, a przypada to na rok szkolny 1936/1937, łączy się            

ten budzący nadzieje symptom z częściowym polepszeniem położenia        

39 Akta Powszechnej Szkoły w Orzechowie, rok 1918-1939 
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gospodarczego kraju40. W Orzechowie funkcjonuje zakład dając ludziom        

pracę i pieniądze, przyciąga możliwością zatrudnienia całych rodzin. Tenże         

rok szkolny wprowadza nowe w życie szkoły, gdyż do tej pory szkoła była             

Szkołą Powszechną I - stopnia o dwóch nauczycielach: kierownik szkoły pan           

Czesław Mazurek i nauczyciel pan Welzandt Edmund, nauczyciel        

przedmiotów ścisłych, oficer Wojska Polskiego41. Zatrudniony również został        

w szkole pan Józef Przysiuda z Miłosławia uczący muzyki i śpiewu oraz            

matematyki, a wyuczony został przez ziemiańską rodzinę Kościelskich,        

również pochodzących z Miłosławia. Nasza miejscowość rozwija się w dość          

szybkim tempie, stale wzrasta liczba dzieci. Podinspektor szkolny  

prof. N. Nierzwicki po raz kolejny monituje o potrzebę budowy już trzeciej            

izby lekcyjnej. Do szkoły uczęszcza 137 uczniów i ta ilość dzieci musi            

pomieścić się w dwóch izbach lekcyjnych. W 1938 roku szkoła stała się            

szkołą II - go stopnia, dwie izby lekcyjne mieściły się w budynku natomiast             

trzecią wynajęto w domu prywatnym42. W tym czasie w szkole uczyli:           

kierownik Czesław Mazurek, nauczycielka Katarzyna Dąbrowska i Bolesław        

Hamerski. W szkole panowała atmosfera pracy i porządku. Nadszedł rok          

1939, to przełomowy czas dla dzieci, nauczycieli i dla całego szkolnictwa.           

Dzwonek szkolny dnia 01.09.1939 roku zamilkł na długie miesiące, a nawet           

lata dla dzieci z polskich szkół również dla dzieci z Orzechowa. Ten dzień             

przyniósł bardzo tragiczną wieść dla każdego kto czuł się Polakiem, wieść  

o wybuchu II wojny światowej. Czas spokoju, czas życia normalnym rytmem           

został gdzieś zatracony a nadszedł czas niepewności, braku poczucia         

stabilności i niepewności o jutro dzieci i siebie samych. Dnia 09.09.1939 roku            

Niemcy zajęli Orzechowo od strony wsi Pięczkowo, kolumna samochodów         

niemieckich była tak długa, że stała na obrzeżach Pięczkowa. Niemcy zajęli           

się przeczesywaniem lasów, chcąc odnaleźć żołnierzy Wojska Polskiego,        

40 Marian Rum, Oświata i kultura między dwoma wojnami, s. 259-269, w Ziemia Wrzesińska 
41 Akta Powszechnej Szkoły w Orzechowie, z sprawozdania z wizytacji, rok 1937 
42 Tamże, z sprawozdania z wizytacji, rok 1938 
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gdyż domniemywali, że ukryli się w lesie. Ich poszukiwania zakończyły się           

fiaskiem. Rok szkolny 1939/1940 nie rozpoczął się, gdyż ciemne wojenne          

chmury zakryły polskie niebo.  

 

 

3.2. Działalność dydaktyczna i wychowawcza Powszechnej Szkoły       

Katolickiej w Orzechowie w latach 1918-1939 
  

07 lutego 1919 roku Naczelnik Państwa wydał dekret O obowiązku           

szkolnym, w którym zarządził, iż kształcenie w zakresie szkolnictwa         

powszechnego obejmuje dzieci w wieku od 7 – 14 lat. W roku 1918 uczyło              

się w naszej szkole 148 uczniów, a w 1919 roku 126, nauka odbywała się              

tylko w języku polskim. Natomiast w roku 1920 naukę kontynuowało 128           

uczniów, istniał liczbowy podział na chłopców i dziewczynki:  

   chłopcy: kl. I - 13                       dziewczęta: kl. I - 21  

 kl. II - 17 kl. II - 20  

 kl. III - 14 kl. III - 19  

 kl. IV - 13 kl. IV - 11  

   57                                                         7143  

Dnia 19.03.1920 roku Powiatowy Inspektorat Szkolny dokonał oceny stanu         

wiadomości uczniów z poszczególnych przedmiotów nauki szkolnej. Ocena        

działalności dydaktycznej wypadła w stopniu dostatecznym na szczeblu        

niższym, np. z religii w klasie III i IV, z rachunków, śpiewu, zabaw i gier,               

również w klasach III i IV, ponadto zarzucono nauczycielom brak stosowania           

pogadanek z dziećmi. Na stopniu średnim i wyższym hierarchia ocen za pracę            

dydaktyczną kształtowała się od dostatecznej po lepszą i dosyć dobrą, w taki            

sposób wyrażano oceny Inspektor w stopniu  dostatecznym  ocenił  nauczanie  

43 Powiatowy Inspektorat Szkolny we Wrześni, rok 1920 
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religii i języka polskiego, czytanie, ćwiczenia piśmienne, kaligrafię  

w klasie II, rachunki, historię i geografię oraz przyrodę i śpiew. W stopniu             

lepszym oceniono czytanie w klasie I i II oraz rachunki, a dosyć dobrym             

ćwiczenia piśmienne w klasie II. Nie uczono w szkole wiadomości o Polsce            

współczesnej. Lekcje obejmowały roboty ręczne, które były wyłącznie        

przeznaczone dla dziewcząt. W ocenianiu nie pominięto zasad        

wychowawczych, które mogły być osiągnięte poprzez karność       

charakteryzującą się różnymi metodami, dlatego w szkole istniała trzcina do          

chłosty a wymiar kar cielesnych mieścił się w liczbie 7, zaś karność  

i sprężystość szkolną oceniono na dostateczny. Podczas każdej kontroli         

sprawdzano stan inwentarza szkolnego, między innymi biblioteki szkolnej  

i dostępności dzieci do książek oraz zaopatrzenia ich w książki. Inspektor           

zwracał uwagę na bardzo ważną sprawę, jaką była ochrona przed powodzią,           

która niszczy cały dorobek, i która może również zagrażać szkole. W roku            

1924 do szkoły uczęszczało 100 uczniów. W czasie zimy liczbę lekcji           

znacznie ograniczano, gdyż uczniowie chorowali, bądź brak ubrań i obuwia          

zmuszały je do pozostawienia w domu, a poza tym zimy były bardzo groźne  

i uciążliwe dla ludzi, utrudniały drogę do szkoły. Nadzór nad nauką religii  

w tych latach miał ksiądz Proboszcz Wyrzykowski z Dębna, a lekcje           

odbywały się tylko latem w godzinach pozaszkolnych. Udając się na lekcję           

religii do Dębna dzieci zmuszone były pokonać łódką rzekę Wartę a było to             

możliwe tylko latem44. Dzieci opuszczały szkołę po ukończeniu 7 lat          

szkolnych, bywało, że wiek dzieci kończących szkołę był bardzo         

zróżnicowany. Oto wykaz uczniów, którzy mogli wyjść ze szkoły 30.06.1921          

roku:  

1. Szymański Michał  

2. Poch Franciszka  

3. Miara Anna  

44 Powiatowy Inspektorat Szkolny we Wrześni, Akta Katolickiej Szkoły w Orzechowie, rok 1920 
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4. Budasz Wiktoria  

5. Przybył Wiktoria  

6. Wróbel Czesław  

7. Korcz Franciszek  

8. Walczak Franciszek45 

9. Pawlak Seweryna. 

 

W latach następnych występują niewielkie tendencje wskazujące na rozwój         

szkolnictwa. W 1930 roku w oddziale I, II i III wprowadzono Elementarz            

Powszechny autorstwa - Mikulski, Wójcik - Kozera, a w oddziale IV w roku             

następnym. Przy naszej szkole istniała biblioteka, która liczyła 109 książek,          

lecz wystąpił brak spisu pomocy naukowych. Opiekę rodzicielską dobrze         

zorganizowano, zadbano otoczenie szkoły i klasy. Przy szkole działają         

T.P.P.SP, samorząd szkolny, PCK oraz Liga Obrony Powietrznej  

i Przeciwgazowej.  

Rozpoczyna się rok szkolny 1932/1933 uczniowie klasy I otrzymują         

tzw. wyposażenie ucznia a składało się ono z tabliczki, rysika piszącego na            

biało, oraz gąbki służącej do mazania. Natomiast w klasie II w wyposażeniu            

ucznia znalazł się kałamarz i atrament. W szkole obowiązywała bardzo duża           

dyscyplina, często stosowano kary cielesne, np. częste były przypadki bicia          

uczniów po twarzy nawet za błahe przewinienia. Autorytet nauczyciela był          

tak duży, że uczeń w domu nie mógł poskarżyć się na nauczyciela, gdyż             

wymierzyliby mu karę jeszcze rodzice. Lekcje odbywały się w małej, ciasnej           

klasie, w której uczyły się jednocześnie dwie klasy, jeden rząd to jedna klasa,             

która uczyła się głośno a drugi rząd to druga klasa, która w tym samym czasie               

musiała uczyć się w idealnej ciszy. Tym nakazom nauczyciela dzieci musiały           

się bezwarunkowo poddać, w przeciwnym razie groziły surowe kary.  

W klasie w narożniku stała tablica na nóżkach, forma sztalugi, za którą            

45 Powiatowy Inspektorat Szkolny we Wrześni, rok 1921  
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często stały dzieci odbywające karę za przewinienie. Ścianę klasy zdobił          

napis Poczet Królów Polskich oraz ich portrety. Szkoła corocznie była          

poddawana wizytacji, oceniano niemalże każdy aspekt życia szkolnego.  

W roku 1936 poziom szkoły pod względem naukowym oceniono na          

dostateczny a organizację pracy jako dostosowaną do wskazań programu i          

statutu. Na lekcjach dzieci były należycie uaktywniane i przygotowywane do          

życia, a plan wychowawczy w swych założeniach oceniono na realny, gdyż           

opierał się na programie nauczania i samowychowania. Tenże plan         

realizowano poprzez udział dzieci w organizacji życia w samorządzie,         

spółdzielni uczniowskiej. Współpracę szkoły i domu podsumowano jako        

trudną, gdyż rodzice dzieci, przeważnie robotnicy, zapracowani nie        

interesowali się szkołą, nie rozumieli zadań szkoły, również w małym stopniu           

dbali o swoje dzieci. Występowały braki w dokładności opanowania         

materiału przez dzieci dopatrywano się raczej pobieżności mimo stosowania         

metod poglądowych, co zaopiniowano w stopniu dobrym46. Szczególne        

znaczenie przywiązywano do nauki języka ojczystego, do jego elementów,         

np. czytanie i mówienie oceniono na dostateczny, wskazano na większą          

troskę odnośnie pisowni oraz nauczania historii. Stwierdzono brak        

umiejętności zrozumienia przez uczniów przyczyn i skutków niektórych        

faktów historycznych i ich następstw. Zarzucono nauczycielom, że nie         

skłaniają uczniów do samokształcenia, poza tym zwrócono uwagę na         

poprawność pisowni, gdyż ze względu na stosowanie nowych form występują          

u dzieci pewne trudności. Nauczyciele wytrwale pracowali z dziećmi,         

realizowali założenia powizytacyjne i możemy powiedzieć o znacznej        

poprawie poziomu nauczania historii i geografii, a kuleje jeszcze opanowanie          

pisowni ze słuchu i ciche czytanie. Uczniów zobowiązano do dokładniejszego          

poznania hymnu narodowego. 

46 Sprawozdanie z wizytacji szkoły, rok 1936 
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Nadchodzi 1939 rok, rok, który zaważył o losach szkolnictwa, szkoła dla           

polskich dzieci została zamknięta. Dopiero w następnym 1940 roku zaczęła          

się szkoła, do nauki przystąpiło kilka roczników, które akurat miało 7 lat.            

Nauka trwała tylko 1 rok szkolny tzn. 1940/ 194147. 22.06.1941 roku Niemcy            

napadli na Rosję więc Polaków zwolnili ze szkoły i uczyli tylko dzieci            

niemieckie z terenu Orzechowa i Czeszewa , nauczycielami byli bardzo          

zasadniczy Niemcy. Nauczyciel tutejszej szkoły Welzandt Edmund poszedł        

na wojnę i niestety ślad po nim zaginął. Czeszewo otrzymało niemiecką           

nazwę Zeigneruhe a Orzechowo nazywało się Hazeltall, czyli dolina zajęcza,          

lecz później do Orzechowa przybył Niemiec Breifogel, który został sołtysem  

i nazwał naszą miejscowość Nusdorff. Szkoła działała do połowy stycznia          

1945 roku, lecz kiedy Niemcy zorientowali się , że ich zwycięstwo się oddala,             

zaczęli uciekać i opuścili również Orzechowo. Szkoła nasza przez lata wojny           

prosperowała jako placówka oświatowa, lecz tylko i wyłącznie dla potrzeb          

Niemców. Dzieci polskie z Orzechowa nie uczęszczały do szkoły. Przerwa  

w nauce do marca 1945 roku. 

 

3.3. Problemy nurtujące szkołę w okresie międzywojennym  
 

Szkoła nasza po roku 1918 była szkołą jednoklasową, gdyż pozostałą           

część budynku przeznaczono na mieszkanie nauczycielskie. Borykała się  

z wieloma trudnościami natury gospodarczej jak i wychowawczej oraz         

dydaktycznej. Wskazywano w trakcie różnorodnych kontroli na potrzeby  

i braki występujące w placówce, wydawano a nawet nakazywano         

kierownikowi szkoły niezwłoczne wykonanie poleceń, lecz w praktyce        

okazywało się to trudne, a nawet niemożliwe do zrealizowania.         

Wspomniałam, że Orzechowo leży nad Wartą, rzeką dość kapryśną, gdyż          

często zalewała lub podtapiała tereny Orzechowa, dlatego zwrócono uwagę         

47 Antoni Ciszak , Okupacja hitlerowska, w Ziemia Wrzesińska, Warszawa – Poznań 1978, PWN, s. 286-288 
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na zabezpieczenia przed powodzią, ochronę wałów przeciwpowodziowych.       

Inspektor szczególnie ten problem przedkładał kierownikowi, gdyż wiązało        

się to z dobrem dziecka i jego bezpieczeństwem. Otoczenie szkoły jest tak            

samo ważne, jak jej wnętrze, gdyż wygląd obejścia świadczy o gospodarzu.           

Między ogrodem szkolnym a podwórzem znajdował się płot, który wymagał          

remontu, gdyż szpecił swym wyglądem. W szkole niezbędna była także          

naprawa dachu. W roku 1922 zaczęto monitować o potrzebę budowy drugiej           

klasy lekcyjnej, lecz zasłaniając się powszechnie panującą drożyzną władze         

odmówiły zrealizowanie tej prośby, brak pieniędzy i innych środków był          

atutem w wydaniu wszystkich odmownych decyzji, lub wstrzymania się od          

nich. Owe problemy powtarzają się przez szereg lat, lecz nikt ich nie zmienia,             

a nauczyciel musiał codziennie prowadzić lekcje w tych trudnych warunkach          

oraz realizować plan wychowawczy. W roku 1931 nauka odbywała się  

w jednej klasie, lecz równocześnie przebywały w jednej sali dwie klasy.           

Lekcje odbywały się wtedy z podziałem na lekcje ciche i głośne. Warunki            

nazbyt trudne, by osiągnąć chociaż dobre rezultaty, stąd oceny dostateczne.          

Wyposażenie klas bardzo skąpe nawet można powiedzieć ubogie. Powstanie         

drugiej izby lekcyjnej rozładowało tłok w jednej klasie, następne lata wiążą           

się ze wzrostem liczby dzieci w Orzechowie i zwiększonym naborem do           

szkoły. W latach trzydziestych stan finansowy szkoły można określić jako          

opłakany, gdyż jak określono występuje zupełny brak gotówki na potrzeby          

szkoły. Płoty wokół budynku zupełnie zniszczone, okna pozbawione są         

niektórych ram, drzwi i futryny pozbawione farby, dlatego w porze          

deszczowej gniją. Również braki występują w wyposażeniu w pomoce         

dydaktyczne, których ciągle brakuje mimo kupna paru kompletów, używane         

szybko się zużywają. Jedyną drogą i możliwością usunięcia owych braków  

w szkole jest wg Inspektora zainteresowanie tą sprawą rodziców i całego           

środowiska48. W roku 1938 wskazano na potrzebę budowy trzeciej izby          

48 Inspektorat Szkolny we Wrześni, Akta Szkoły Powszechnej w Orzechowie, rok 1918- 1939 
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lekcyjnej przy istniejących dwóch, gdyż wynajmowano lokal w domu         

prywatnym. Tenże rok stał się rokiem, w którym mogło się spełnić to            

pragnienie, gdyż do istniejącego budynku dobudowano tzw. białą klasę. Było          

to wielkim udogodnieniem, gdyż liczba dzieci ciągle rosła i w 1938 roku            

wynosiła 164 uczniów.  

  

 

3.4. Przemiany w zakresie oświaty w powiecie wrzesińskim         

dotyczące okresu między dwoma wojnami  
 

             Po okresie wyzwolenia oświata stanęła przed trudnym zadaniem  

i trudnymi problemami, będąc ustawicznie pod wpływem germańskim        

musiała być gruntownie przebudowana. Jej przebudowa miała na celu         

dostosowanie jej do nowych potrzeb społecznych i do nowej rzeczywistości          

politycznej. Lata 1919- 1924 były wyjątkowo trudne i nie sprzyjały          

przemianom. Początek roku 1919 to moment, w którym ogłoszono zbiórkę          

książek polskich do polskich bibliotek szkolnych. W 1920 roku Niemcy          

zaczęli wyjeżdżać i był to właściwy moment, by mogli wrócić do pracy            

polscy nauczyciele – emeryci. Pragnąc obsadzić wszystkie miejsca        

nauczycielskie organizowano kursy dla osób bez kwalifikacji       

nauczycielskich. Zakończenie roku szkolnego przesunięto z miesiąca kwietnia        

na czerwiec, dostosowując harmonogram szkolny do pozostałych dzielnic        

Polski. W lutym, w roku 1921, szkolnictwo na ziemi wrzesińskiej, jako           

ziemiach byłego zaboru pruskiego przejęte zostało przez władze centralne,         

wybrano tzw. dozory szkolne, opracowano statuty dokształcających szkół        

zawodowych we Wrześni, w Miłosławiu oraz regulaminy szkolne. Poprzez         

zaangażowanie władz w proces krzewienia oświaty, w 1931 roku spośród          

mieszkańców powyżej 10 roku życia, tylko 3,9% to analfabeci, większość          

pochodziła ze wsi. Najniższym szczeblem oświaty publicznej była ochronka,         
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czyli przedszkole, które powstało we Wrześni w roku 1925, utrzymywało się           

z wpływów z imprez, składek, subwencji Magistratu, Wydziału Powiatowego,         

cukrowni i osób prywatnych. Przedszkole to prowadziła zasłużona działaczka         

kultury na terenie Wrześni: Izabela Krzyżagórska. W 1921 roku w powiecie           

wrzesińskim było 68 szkół podstawowych, 103 nauczycieli i 7780 uczniów.          

Charakteryzowały się one trójstopniowością, 1-klasowe szkoły ludowe  

o wymiarze 71 godzin tygodniowo. Jedną z większych szkół była 7-klasowa           

szkoła powszechna we Wrześni, w której uczyło się prawie 1000 dzieci,  

a nauka trwała do godziny 17.00. Kierownicy tej szkoły to kolejno:           

Szałkowski, Gawęcki , a od 1934 roku Kądziołka. W 1924 roku noszono się  

z zamiarem budowy drugiej szkoły, lecz szereg przyczyn i względów          

finansowych spowodowało, że oddano do użytku dopiero po II wojnie          

światowej. Szkołą średnią była Wyższa Szkoła dla Dziewcząt spolonizowana         

w 1919 roku, przemianowana na progimnazjum a potem na gimnazjum  

im. H. Sienkiewicza. Ponadto powstały po upaństwowieniu szkół dla         

dziewcząt: Liceum Żeńskie, a później Żeńska Szkoła Wydziałowa i Męska          

Szkoła Wydziałowa, które za dekretem kuratorium zostały w 1930 i 1932           

roku zlikwidowane. Powołano do życia szkołę o charakterze zawodowym:         

Dokształcającą Szkołę Przemysłowo - Handlową, w której kierownictwo        

sprawowali kierownicy szkoły powszechnej49. Dzięki tej szkole prowadzono        

kursy dokształcające dla dorosłych. Nauczyciele mieli swoją organizację,  

w której byli zrzeszeni, a mianowicie: Towarzystwo Nauczycieli Szkół         

Średnich, Stowarzyszenie Chrześcijańskie Nauczycielstwa Polskiego oraz      

Związku Nauczycielstwa Polskiego. Najbardziej zasłużonymi osobami  

w działaniach na bazie ZNP byli: Knobloch i C. Mazurek. Na terenie powiatu             

wrzesińskiego działa oświata pozaszkolna, istniały zespoły, Towarzystwo       

Czytelni Ludowych, Oświatowe „Czytelnia dla Kobiet ”. W naszym powiecie          

bardzo prężnie rozwijał się ruch kulturalny i skupiał się wokół oficyny           

49 Karol Pawlak, Erazm Scholtz, Oświata w Polsce Ludowej, Warszawa – Poznań 1978, PWN, s. 359- 373 
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drukarsko - wydawniczej, która była własnością Andrzeja Prądzyńskiego. On         

to spolszczył wydawany 3 razy w tygodniu ,,Orędownik Wrzesiński”, który          

stał się prasą lokalną. Również z naszymi terenami, a właściwie  

z miejscowością Kołaczkowo silnie była związana postać Wł. Reymonta,         

został w 1924 roku honorowym obywatelem powiatu. Życie kulturalne, mimo          

wielu kłopotów, przeszkód, braku pieniędzy rozwijało się bardzo prężnie,         

gdyż wyczuwało się atmosferę nieskrępowania, minęła era pruskiej        

zniewalającej polityki. Organizowano w latach 1924- 1929 wiele imprez         

rozrywkowych, typu: koncerty, przedstawienia teatralne, zabawy. Szczególnie       

silnie rozwinął się ruch śpiewaczy reprezentowany przez istniejące od  

1890 roku Towarzystwo Śpiewacze ,,Lutnia”, oraz powstałe w 1921 roku          

Koło Śpiewacze ,,Moniuszko”. Chóry kościelne i koło śpiewacze istniały  

w następujących miejscowościach: w Strzałkowie, w Orzechowie, Wrześni,        

Miłosławiu, a w 1921 roku we Wrześni podjęło pracę Kółko Dramatyczne 

im. J. Słowackiego. Jego dramatyczne utwory wystawione były przez niemal          

wszystkie organizacje młodzieżowe z Towarzystwem Gimnastycznym      

,,Sokół” na czele. Rozpoczęło ponadto działalność szereg mniejszych        

organizacji, między innymi Koło PCK, Bractwo Strzeleckie, Koło        

Włościanek, Towarzystwo św. Wincentego a Paulo oraz powstałe w 1932          

roku Towarzystwo Szerzenia Kultury i Sztuki. Oświata i kultura ocknęły się  

z wielu lat niewoli i podjęły swobodną działalność angażując w nią           

wszystkich mieszkańców powiatu wrzesińskiego niezależnie od wieku.  

Rok 1939, niebo nad Polską zasnuło widmo okupacji, dotychczasowe         

organizacje przestały istnieć, bądź działały w ukryciu. Jeszcze na początku          

wojny 22 nauczycieli polskich starało się kontynuować nauczanie  

w 6 szkołach, ale warunki stawały się coraz trudniejsze. Pod koniec  

1939 roku okupant zorganizował sieć szkół podstawowych ale dla dzieci          

niemieckich, gimnazjum wrzesińskie przekształcił na szkołę średnią       

(Oberschule) dla dziewcząt i zlikwidował wszystkie szkoły z polskim         
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językiem nauczania. Okupant dokonał spisu polskich nauczycieli i zwolnił ich          

z zajmowanych stanowisk, bądź część wysiedlił, resztę skierował do prac          

umysłowych lub fizycznych. Los polskiej młodzieży i dzieci był zagrożony,          

gdyż pozbawiono ich na pięć i pół roku szansy na naukę a dzieci w wieku  

13 lat objęto nakazem pracy. Początkowo władze niemieckie posiadały  

w swych planach tworzyć dla dzieci polskich szkoły powszechne  

o minimalnym programie nauki w języku polskim. Jednak prezes rejencji          

poznańskiej W. Bottcher, przy pomocy A.Greisera przeforsował tworzenie  

w tzw. „Kraju Warty” tzw. „ szkół polskich” (Polenschule) z niemieckim           

językiem nauczania i oczywiście rygorystycznymi do przesady niemieckimi        

nauczycielami. Pozostało takich szkół niewiele, bo zaledwie osiem, lecz         

sukcesywnie je likwidowano dochodząc do pięciu: we Wrześni, Miłosławiu,         

Obłaczkowie, Kołaczkowie i Krzywejgórze. Nauczaniem miały być objęte        

dzieci między 7 a 12 rokiem życia, później 9 a 14 rokiem przez okres 4 lat.                

Praktyka jednak wskazywała na skracanie okresu nauki a dzieci kierowano do           

dyspozycji Urzędu Pracy, gdzie nakazywano dzieciom roboty przymusowe        

lub wysyłano do Rzeszy. Czas nauki miał wynosić 2,5 godziny dziennie,  

a program obejmował: wysławianie się po niemiecku, umiejętność liczenia do          

500 i rysunki. Nauczycielami dzieci w małych miejscowościach były         

niewykwalifikowane praczki, szwaczki, pomoce domowe, tylko we Wrześni  

i Miłosławiu uczyła wykwalifikowana kadra oczywiście w języku        

niemieckim. W roku 1943 w szkołach tych uczyło się 1630 dzieci polskich,  

a prawie 3100 nie objęto w ogóle nauczaniem, były to dzieci z roczników             

1929 - 1934. Tam, gdzie był wspólny budynek do nauki dla dzieci polskich  

i niemieckich istniał surowy zakaz dopuszczania do zetknięcia się dzieci,          

zarówno w budynku jak i na podwórzu szkolnym. Szkoły bardzo często           

zamykano na wiele miesięcy, gdyż zamieniano je na kwatery dla wojska,           

osiedleńców niemieckich lub jako obozy dla młodzieży niemieckiej. Niekiedy         

nauczanie było sporadyczne lub fikcyjne, gdyż dzieci kierowano do prac          
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polowych u okolicznych Niemców, pracowały ciężko, po 10 godzin na dobę.           

Okres wojny to również czas tajnego nauczania, po domach,  w strachu  

i pełnej konspiracji. Za wykrycie takiego nauczania groziły ciężkie kary, obóz           

koncentracyjny lub egzekucja na miejscu. W trakcie takiego nauczania         

zwracano głównie uwagę na pisanie, czytanie i rachunki. Innym sposobem          

uderzenia w polskie nauczanie, tradycję, kulturę było niszczenie polskiej         

książki, czynili to Niemcy poprzez niszczenie księgozbiorów, bibliotek.        

Zlikwidowano prawie 120 tysięcy egzemplarzy, w tym wszystkie        

bezpowrotnie, gdyż w punktach żandarmerii używano je jako opał  

a cenniejsze wywożono do Składu Opału w Poznaniu, gdzie samoistnie          

niszczały. Niemcy likwidowali zarówno księgozbiory publiczne jak  

i prywatne. W 1940 roku Büttcher- prezes rejencji poznańskiej chciał          

wprowadzić zakaz porozumiewania się w języku polskim na ulicach,  

w urzędach, w pracy.  
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ROZDZIAŁ IV 
 

Proces odradzania się i funkcjonowania Szkoły      

Podstawowej w Orzechowie w latach 1945-1966 
 

 

4.1. Powojenny proces odbudowy szkolnictwa na naszym terenie,        

warunki lokalowe, materiałowe  
 

Mijał czas okupacji hitlerowskiej, wszyscy oczekiwali upragnionej        

wolności. 21-go stycznia 1945 roku rozległy się ostatnie strzały pod Wrześnią           

i rozpoczęła się ucieczka Niemców50. „Tej nocy z 20-go na 21-go cisza            

idealna zaległa świat ubielony śniegiem i szronem, tworzącym wspaniałe         

oblicze drzew. W takiej ciszy zdawało nam się, że słyszymy kroki zbliżającej            

się ku nam Wolności”51. Kiedy ostatni Niemcy z załogi kolejowej, bo tacy            

stacjonowali w czasie wojny w Orzechowie, opuścili naszą wioskę,         

mieszkańcy wioski zaczęli powracać do swoich domów, do swoich         

warsztatów pracy, na swoje posesje. Pracy przed każdym było mnóstwo, gdyż           

Niemcy opuszczając w popłochu Orzechowo poczynili wielkie straty paląc         

biura przy fabryce OZPD (Orzechowskie Zakłady Przemysłu Drzewnego)        

oraz wysadzając most na rzece Warcie. Każdy członek społeczności wiejskiej          

musiał teraz podjąć się ciężkiej pracy, by rozpocząć w miarę stabilne życie.            

Należało niezwłocznie pomyśleć o najmłodszych, którzy przez lata wojny nie          

uczęszczali do szkoły, zaległości były bardzo znaczące i każdy kolejny dzień           

bez nauki pogłębiał je52. Na terenie powiatu wrzesińskiego czyniono wysiłki          

zmierzające do wznowienia nauki w szkołach, co stało się możliwe już  
50 Kronika  Publicznej Szkoły Powszechnej w Orzechowie, rok 1945  
51 Tamże, rok 1945 
52 Kronika  Publicznej Szkoły Powszechnej w Orzechowie, rok 1945 
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w styczniu 1945 roku. Baza szkolna była dość mocno zdewastowana,          

szczególnie mieszkania nauczycieli i budynki gospodarcze53. Oprócz       

odbudowy i przebudowy bazy szkolnej rozpoczęto dokonywać zmian w         

ustroju szkolnym. Reorganizacja polegała na tym, by programy do wszystkich          

szkół podstawowych były jednolite, by wprowadzono zasadę klas        

jednorocznych i by zlikwidowano stopniowanie szkół a poza tym za główny           

cel wyznaczono upowszechnienie szkoły 7-klasowej. Tuż po zakończeniu        

wojny powołany został Komitet Odbudowy Szkół Powszechnych, który        

wystosował odezwę do mieszkańców z prośbą o pomoc, o dar, o pomoc            

finansową, motywując tę prośbę tym, iż: „ Dzieci nasze to najdroższy skarb            

narodu, którego nam wszyscy zazdroszczą. Dopomóżcie dzieciom naszym do         

korzystania z nauki w odpowiednim gmachu i w normalnych warunkach. To           

nasz obowiązek!”54. Na terenie powiatu wrzesińskiego budowę nowych        

obiektów szkolnych rozpoczęto od roku 1952, do tej pory korzystano ze           

starych obiektów. Dokonano obliczeń i stwierdzono, że na jedną izbę lekcyjną           

w 1945 roku przypadało prawie 49 uczniów, a w 1956 roku 36 uczniów.  

Na terenie Orzechowa podjęto działania, by nauka w szkole mogła się            

rozpocząć jak najwcześniej, lecz wynikły pewne perturbacje natury        

personalnej. Przed wojną kierowniczą funkcję nad orzechowską szkołą        

sprawował kierownik Czesław Mazurek. Po wojnie miał wrócić, by         

kierownictwo szkołą kontynuować, lecz państwo Hamerscy - nauczyciele        

sprzeciwiali się jego osobie, motywowali swą niechęć złymi stosunkami         

jeszcze sprzed czasów wojny jednoznacznie określając, że dla niego nie ma           

miejsca w Orzechowie. Państwo Hamerscy po wojnie byli zatrudnieni w          

Sokolnikach, wyrażali jednak wielką chęć powrotu do Orzechowa ale         

przeszkodą była osoba kierownika55. Inspektorat Szkolny do uruchomienia        

53 Karol Pawlak, Erazm Scholtz, Oświata w Polsce Ludowej, s.360, w Ziemia Wrzesińska  
54 Odezwa Komitetu Odbudowy Szkół Powszechnych z 4.02.1945roku w sprawie pomocy w odbudowie  
    szkół  
55 Kronika  Publicznej Szkoły Powszechnej w Orzechowie, rok 1945  
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szkoły w Orzechowie powołał w tej spornej sytuacji dnia 17.02.1945 roku           

obywatela Jana Kramera, który pięć dni później, bo 21.05.1945 roku przybył           

do naszej miejscowości celem wydania koniecznych poleceń mających na         

celu przygotowanie budynku szkolnego56. 

Dwa dni wcześniej, bo 19.02.1945 roku z Sokolnik do Orzechowa          

samowolnie przybyła Katarzyna Hamerska w celu uruchomienia tutejszej        

szkoły. Atutem nauczycielki Hamerskiej był fakt, iż posiadała pełne poparcie          

mieszkańców Orzechowa. Pomimo wielu kłopotów i nieporozumień z panem         

Kramerem, ostatecznie samowolnie powróciwszy do Orzechowa pozostała,       

mąż jej jeszcze przebywał w Sokolnikach, gdzie otwarto szkołę i czekał tylko            

na powrót tamtejszego kierownika Józefa Marciniaka. W sprawie powrotu         

bardzo cenionych i lubianych nauczycieli państwa Hamerskich mieszkańcy        

Orzechowa zwracali się z prośbą do Inspektoratu Szkolnego. Prośba Gromady          

Orzechowo z dnia 01.03.1945 roku do Inspektoratu Szkolnego we Wrześni:  

„Obywatele Gromady Orzechowo proszą Inspektorat Szkoły o łaskawe        

przychylenie się do przyznania gromadzie zacnego i znanego obywatela         

Hamerskiego na stanowisko kierownika szkoły w Orzechowie oraz jego żony,          

jako siły pomocniczej”57.  

         Dnia 05.03. 1945 roku odbyło się bardzo uroczyste otwarcie szkoły  

w Orzechowie, na którym tłumnie zgromadzili się mieszkańcy wioski,         

zarówno rodzice jak i dzieci. Otwarcia dokonała nauczycielka Katarzyna         

Hamerska, a dzieci rozpoczynający się nietypowo, bo w marcu rok szkolny,           

powitały wzruszającymi wierszykami i pieśniami. 25.03.1945 roku powrócił        

z Sokolnik Bolesław Hamerski obejmując posadę kierownika.  

Okupant wyrządził wielkie spustoszenie w oświacie. W Orzechowie         

przez lata wojny nie odbywało się nauczanie, toteż młodzież nie miała           

możliwości zdobywania nauki. 12.03.1945 roku nastąpiło otwarcie Kursu dla         

56 Inspektorat Szkolny we Wrześni, Sołectwo w Orzechowie 28.02.1945, z Akt Szkoły w Orzechowie  
    1945-1952 
57 Inspektorat Szkolny we Wrześni, Akta Szkoły Orzechowo 1945-1952  
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Dorosłych, na który zapisało się 48 uczniów, z różnych roczników.          

Zniszczenia wojenne dotyczyły wyposażenia zarówno sal lekcyjnych, jak        

również bibliotek. Ministerstwo Oświaty zarządziło, iż na terenie Polski         

będzie obchodzone Święto Oświaty, które trwać będzie od 1-go do 3-go maja            

(rok 1946). W trakcie tego święta uwagę skupiono na zbiórce książek,           

zebrano wówczas na rzecz szkolnej biblioteki 18 książek. Problemy         

kierownika szkoły i nauczycieli każdego roku narastały, gdyż liczba uczniów          

w każdym roku szkolnym wzrastała a warunki lokalowe pozostawały         

niezmienne. Zbyt mało miejsca nie sprzyjało dobrej pracy zarówno         

nauczycieli, jak i dzieci. 16.07.1946 roku skierowano pismo do Gminnej          

Komisji Oświatowej w Miłosławiu wskazując, iż Gmina nie dostosowała         

odpowiednich lokali dla szkoły w Orzechowie i w związku z tym faktem            

Inspektor Szkolny zamierza klasę V i VI przesunąć do sąsiedniej wioski,           

mianowicie Pięczkowa, o ile do dnia 30.08.1946 roku nie uzyska          

dodatkowych lokali58. Kierownictwo szkoły borykające się co roku z tym          

samym problemem wystosowywało kilkakrotnie pisma, listy, prośby do        

Kuratorium, do Komisji Oświaty i innych kompetentnych instytucji.        

Odpowiedzi miały formę obietnic ale również w odpowiedzi była propozycja,          

by porozumieć się z Pięczkowem w sprawie budowy nowej, wspólnej szkoły           

dla mieszkańców obu wsi, lecz wskazywano ponadto na fakt, by nie powstał            

tzw. obwód bezszkolny, gdyż zasadą jest, by odległość miejsca zamieszkania          

dziecka od szkoły nie przekraczała 4 km. 17 stycznia 1947 roku uzyskano            

zgodę na budowę szkoły w Orzechowie na zebraniu Komisji powiatu          

średzkiego i wrzesińskiego wezwanych przez Inspektora Szkolnego       

wymienionych dwóch powiatów. Stwierdzono po wnikliwej analizie, że        

najlepszym punktem, będzie miejsce centralne Orzechowa, czyli teren tuż         

przy starej szkole59. Miejsce to usytuowane jest w punkcie środkowym          

58 Inspektorat Szkolny we Wrześni, Akta Szkoły Orzechowo 1945-1952 
59 Tamże  
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pomiędzy dwoma miejscowościami: Orzechowem i Czeszewem. Pojawiła się        

pewna iskierka nadziei na poprawę warunków pracy  nauczycieli i uczniów.  

Rodzice oraz istniejące na terenie szkoły organizacje czynili wszelkie          

starania, by szkoła wyglądała estetycznie, wymalowano wszystkie ławki,        

stoły i szafy oraz tablice. Ze strony rodziców nadeszła bezinteresowna pomoc           

w remontach, naprawiali uszkodzone płoty, pomoce naukowe. Bardzo        

przychylnie odnosił się do potrzeb szkoły miejscowy zakład OZPD, który          

zainstalował dodatkową linię sieci elektrycznej, tylko dla szkoły60. Rok         

szkolny 1954/55 to rok określony mianem 8-lecia Polski Ludowej. Rodzina          

szkolna powiększyła się dość znacznie, liczyła 160 dzieci co doprowadziło do           

jeszcze większej ciasnoty. Szkoła wówczas posiadała tylko trzy izby lekcyjne,          

ponieważ Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej nie przygotowało       

czwartego pomieszczenia do zajęć. Przez kilka pierwszych dni roku         

szkolnego dwie klasy uczyły się w jednej izbie lekcyjnej w dni niepogodne            

lub na boisku szkolnym w dni pogodne, a pod koniec miesiąca września na             

strychu, który został prowizorycznie przystosowany do nauki. Czwartą izbę         

lekcyjną uzyskano w początku października i wówczas praca dydaktyczna         

nabrała właściwych kształtów, skończyła się wegetacja. Klasę wynajęto  

u jednego z mieszkańców Orzechowa Józefa Jendraszewskiego, jednak brak         

zrozumienia z jego strony powoduje, że samowolnie usuwa ławki  

z pomieszczenia. W roku szkolny 1955/56 wyniknął ten sam problem, znów           

brak lokalu, postanowiono pomieszczenie na strychu, chwilowo       

przysposobione na izbę lekcyjną wyremontować i uczynić prawdziwą salę         

lekcyjną. Udało się to zrobić systemem gospodarczym ale do tego czasu           

nauka odbywała się na trzy zmiany przy pięciu nauczycielach61. Po feriach           

zimowych jest już czwarta izba lekcyjna. Kierownik szkoły Stanisław         

Markiewicz ciągle monituje o nowy lokal, chce stworzyć godziwe warunki          

60 Kronika  Publicznej Szkoły Powszechnej w Orzechowie, rok 1951 
61 Tamże, rok 1955-56 
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nauki dzieciom, toteż tę sprawę przedstawia na forum Komisji Oświatowej          

przy Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Orzechowie62. Wszyscy        

jako sprawę priorytetową uznają przyspieszenie budowy nowej szkoły  

z proponowanych lat 60-tych na rok 1957. Na posiedzeniu Gromadzkiej Rady           

Narodowej - Komisji Oświatowej, która odbyła się 26 marca 1958 roku,           

zaproponowano, by organizować imprezy dochodowe celem uzyskania       

środków na budowę szkoły.  

 

 

 4.2. Droga realizacji projektu budowy nowej szkoły i jej  

         funkcjonowanie 
 

Przed szkołą otwierają się coraz wyraźniejsze i bliższe perspektywy          

rozwojowe, gdyż Wojewódzki Zarząd Inwestycji Szkół w Poznaniu        

zatwierdził budowę nowej szkoły na 1958 rok mając na względzie bardzo           

intensywnie rozwijające się środowisko i liczbę dzieci sięgającą prawie         

dwustu. 31 marca 1958 roku nadeszła najszczęśliwsza chwila, gdyż do szkoły           

przyjeżdża Komisja, celem tej wizyty jest odbiór planu pod budowę nowej           

szkoły i niezwłoczne jej rozpoczęcie. Uznano to za bardzo poważny krok           

naprzód, wkrótce nastąpi rozpoczęcie budowy. Zakończenie roku szkolnego        

1957/58 przynosi realne szanse, nadzieje na zmiany, bo na placu budowy są            

maszyny, praca wre, rozpoczynają się wykopy pod piwnice i fundamenty,          

dostarczane są materiały budowlane. Problemy narastają, piętrzą się przed         

kierownikiem szkoły, ponieważ dzieci przybywa, brakuje już dwóch sal         

lekcyjnych w roku szkolnym 1958/59 a te, które są, są zbyt ciasne. Rada             

Pedagogiczna podjęła rozpaczliwą decyzję o zlikwidowaniu kancelarii       

szkolnej, zamieniono ją na klasę ale ciągle występują braki lokalowe.  

62 Protokół Komisji Oświatowej przy Prezydium  Gromadzkiej Rady Narodowej w Orzechowie  
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Na terenie Orzechowa brak pomieszczenia, czyniono starania, by zakład         

odstąpił jedno pomieszczenie ale i te starania zakończyły się fiaskiem.  

14 września 1958 roku następna jaskółka na drodze ku lepszemu, to            

„wielka, radosna i ważna uroczystość wmurowania tzw. Kamienia        

Węgielnego - aktu erekcyjnego do nowo budujących się murów szkoły.          

Uroczystość otwiera kierownik szkoły Stanisław Markiewicz”63. Na tę        

uroczystość przybywają przedstawiciele Powiatowej Rady Narodowej, poseł       

na Sejm, Inspektor Szkolny, inżynier nadzoru budowlanego szkoły ob. Alfons          

Piasny, przedstawiciele powiatowych zarządów i stronnictw politycznych,       

przedstawiciele OZPS, nauczyciele, dzieci i rodzice. Wmurowanie aktu        

erekcyjnego dokonuje zastępca Przewodniczącego Powiatowej Rady      

Narodowej ob. Stefan Tuhy .  

 

Zdjęcie nr 7. Wmurowanie „ Kamienia Węgielnego”- aktu erekcyjnego przez          

Przewodniczącego Rady Narodowej ob. Stefana Tuhy .  

 
Źródło: Kronika Publicznej Szkoły Powszechnej w Orzechowie, rok 1958  

63 Kronika Publicznej Szkoły Powszechnej w Orzechowie, rok 1958 
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Brak dostatecznej ilości miejsca był odczuwany na każdym kroku,         

chociażby przy organizowaniu różnorodnych uroczystości typu: Dzień       

Dziecka, rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, wówczas wypożyczano        

salę od OZPS. 

Wrzesień 1959 roku okazał się bardzo radosnym, powstała nowa szkoła,           

piękna, przestronna, jasna, szkoła od dawna oczekiwana. By wypełnić         

radosne chwile wszystkie dzieci w pierwszy dzień roku szkolnego mają          

możliwość zwiedzić budynek szkolny, ale tylko od zewnątrz, gdyż nie          

odebrała go jeszcze komisja budowlana. Nadeszła jednak  

i ta wielce oczekiwana chwila, przybyli przedstawiciele władz państwowych,         

partyjnych, Zarządu Inwestycji Szkolnych z Poznania, miejscowe władze oraz         

przedstawiciele SANEPiD-u. Odbiór był bardzo szczegółowy, fachowy,  

nie mogło być żadnych uchybień, bo bezpieczeństwo dzieci jest         

najważniejsze. 6-go września 1959 roku, wreszcie wszystkie dzieci weszły do          

budynku nowej szkoły, do szkoły - pałacu, bo takim mianem ją określano.            

Znów wielka uroczystość ale tym razem wnętrze szkoły wypełniają         

podekscytowane dzieci, ich rodzice, budowniczowie, kierownicy innych       

szkół, nauczyciele. Na początku bardzo patriotyczny akcent - hymn Polski,  

a potem przemówienia, podziękowania dla władz Polski Ludowej, dla         

wszystkich ofiarnych ludzi. Na tę uroczystość przybył były kierownik szkoły          

pan Bolesław Hamerski. Przecięcie biało - czerwonej wstęgi dokonał         

Przewodniczący Prezydium Rady Narodowej we Wrześni ob. Kazimierz        

Rajcz, wszyscy zebrani uwiecznili swą obecność wpisem do tzw.,, Złotej          

Księgi”.  
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Zdjęcie nr 8. Wpis do ,, Złotej Księgi”  

 
Źródło: Kronika Publicznej Szkoły Powszechnej w Orzechowie, rok 1958/59  

 

Przy nowej szkole znajdowało się nowe boisko szkolne, które także było            

bardzo potrzebne dzieciom, dawało im przestrzeń, swobodę i możliwość         

podnoszenia i doskonalenia kondycji fizycznej. Dzieci jeszcze z większym         

zapałem przystąpiły do nauki, wdzięczne za dar szkołę , rzeczywiście wyniki           

pracy były coraz wyższe, lepsze o czym informował Inspektor Szkolny  

w relacjach powizytacyjnych. Zakończenie roku szkolnego 1966, roku  

o szczególnym znaczeniu, przełomowym, gdyż był to ostatni rok 7-letniej          

szkoły podstawowej a poza tym był to rok szkolny pod hasłami 1000-lecia            

Państwa Polskiego. Szkoła w swych bardzo przestrzennych murach mogła         

pomieścić nawet tak dużą rodzinę szkolną, jaką stanowiło 391 uczniów.  

„Z liczby 44 uczniów klasy VII - 26 zostało przyjętych do szkół zawodowych             

i innych szkół średnich, a 18 uczniów pozostało tworząc w następnym roku            

szkolnym klasę VIII”64. Byli to uczniowie, którzy urodzili się w II półroczu            

roku 1952.  

 

 

64 Kronika Publicznej  Szkoły Powszechnej w Orzechowie, rok 1965/66  
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4.3. Kadra i stan liczbowy młodzieży 
 

Tuż po zakończeniu wojny 05 marca 1945 przystąpiono do otwarcia           

szkoły i zainagurowano w skromnych warunkach nowy rok szkolny, a jedyną           

nauczycielką była Katarzyna Hamerska. W Orzechowie nie było jeszcze         

kierownika ale pod koniec marca 1945 roku przybył z Sokolnik mąż           

Katarzyny Hamerskiej Bolesław Hamerski, by objąć stanowisko kierownika.        

Pierwszego maja 1945 roku rozpoczął pracę Henryk Grzybulski, trzeci         

nauczyciel. Z początkiem nowego roku szkolnego, bo 14 listopada 1945 roku           

szeregi nauczycielskie wzmocniła Pelagia Obarska, nauczycielka z pełnymi        

kwalifikacjami nauczycielskimi, uczyła bardzo krótko, bo tylko do lutego         

1947 roku. W 1946 roku w szkole uczy tylko czworo nauczycieli:  

- j. polski i religię: Władysława Stachowiak  

- historię:  Bolesław Hamerski  

- arytmetykę:  Katarzyna Hamerska  

- oraz  Henryk Grzybulski65. 

  

W szkole zatrudniano osoby nie posiadające odpowiednich kwalifikacji.  

W 1947 roku do pracy w szkole przyjęto na zastępstwo Salomeę Nowakównę,            

która początkowo uczyła fizyki a później języka polskiego i geografii66. Była           

to osoba, która posiadała ukończone tylko dwie klasy gimnazjum. Rok 1948,           

w szkole uczy małżeństwo nauczycielskie Hamerscy oraz Glapiakówna  

i Jodko. Kadra nauczycielska szczególnie w latach 50- tych zmieniała się           

bardzo często, nauczyciele odchodzili podając jako powód sytuację życiową,         

bądź na własną prośbę. Wśród tych osób należy wymienić:  

Wandę Piechocką, Barbarę Fagas nauczycielkę kontraktową,  

Marię Łopatkównę, Józefa Nowickiego również nauczyciela kontraktowego.       

65 Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej przy Szkole Powszechnej w Orzechowie, rok 1946 
66 Sprawozdanie z wizytacji Szkoły Powszechnej w Orzechowie z 4.02.1947,nr 708/47 
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Kierownikiem szkoły w latach 1950-1952 był Władysław Pańczak, który         

wraz z żoną Elżbietą Pańczak został przeniesiony w 1952 roku do powiatu            

średzkiego. Bolesław Hamerski odszedł do Cerekwicy jako nauczyciel do         

Ośrodka Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Trudnej. Natomiast w 1951          

roku do Orzechowa przyszła Krystyna Szwarcówna. Na miejsce        

odchodzącego kierownika Bolesława Hamerskiego w roku szkolnym       

1952/53 przeniesiono z Psar Polskich Stanisława Markiewicza, który objął         

to stanowisko i godnie je reprezentował, rzetelnie wypełniał powierzone mu          

obowiązki. Grono nauczycielskie zasiliła swoją osobą Maria Rymarska, która         

ukończyła Liceum Pedagogiczne w Koninie. W roku szkolnym 1955/56         

stopień organizacyjny szkoły został podniesiony przez Wydział Oświaty do         

pięciu nauczycieli, chociaż nadal były tylko trzy izby lekcyjne. Rok następny           

przyniósł zmiany personalne, na miejsce nauczycielki Barbary Multan, która         

odeszła do województwa olsztyńskiego przyjęto rodowitą orzechowiankę  

Kazimierę Zgolińską. Na rozpoczęciu roku szkolnego 1958/59 powitano  

w grupie nauczycieli młodą adeptkę zawodu nauczycielskiego, która właśnie         

ukończyła Liceum Pedagogiczne Bronisławę Szewczyk. Jednak w następnym        

roku szkolnym odchodzi na roczny urlop, a jej etat przejmuje  

Izabela Jóźwiak. Kolejne zmiany personalne w kadrze pedagogicznej, gdyż         

odchodzą Franciszka Śruba do Żydowa i Urszula Mańkowska do Wrześni.          

Na ich miejsce przychodzą Teresa Maciejewska oraz Krystyna Grala,         

długoletnie nauczycielki naszej szkoły. W 1963 roku do szkoły przybyła          

kolejna nowa nauczycielka, którą powitano na rozpoczęciu roku szkolnego,         

była nią Bogumiła Szubińska. Zmiany personalne nie ominęły żadnego roku          

szkolnego. Już w 1965 roku rozpoczynając nowy, kolejny etap nauki i pracy            

dydaktycznej, kierownik Markiewicz powitał i zapoznał dzieci z nowymi         

nauczycielami z Krystyną Buśkiewicz, Urszulą Szczepaniak oraz       

Hieronimem Fechnerem, przyszłym długoletnim dyrektorem Szkoły      
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Podstawowej w Orzechowie. Natomiast odeszli na własną prośbę  

B. Marciniak do Wrześni i K. Waleryszak do Miłosławia.  

Zgodnie ze spisem dzieci szkolnych z dnia 30 kwietnia 1945 roku do            

szkoły uczęszczało 155 dzieci a liczebność klas kształtowała się następująco:  

         Kl. I - 47 dzieci  

         Kl. II - 24 dzieci  

         Kl. III - 30 dzieci  

         Kl. IV - 24 dzieci  

         Kl. V - 30 dzieci  

W 1950 roku łącznie do klas I - VII uczęszczało 148 uczniów, najliczniejsza             

była klasa VII licząca 37 uczniów. W kolejnym roku liczba uczniów nieco            

zmalała, gdyż ogółem było 127 uczniów, a w 1954 już 131. Naukę w roku              

szkolnym 1954/55 w szkole, w Orzechowie kończy 131 dzieci. Następny rok           

powitało zdecydowanie więcej dzieci, gdyż do klasy I przyszło 39 uczniów,  

a w skali szkoły o 30 dzieci więcej niż w poprzednim. W 1955 roku w szkole                

już uczyło się 160 dzieci, coraz bardziej doskwierał brak bazy lokalowej.  

Z nowym rokiem przybywa pierwszoklasistów, sytuacja lokalowa do        

znudzenia się powtarza. W 1956 uczy się w szkole 180 uczniów w trzech             

izbach lekcyjnych i jednej prowizorycznej na strychu. Ilość dzieci z każdym           

rokiem coraz bardziej wzrasta, by sięgnąć liczby 190 osób w roku szkolnym            

1956/57 a w następnym  205 uczniów. Wzrost liczby dzieci, tak intensywny  

a świadczy o tym fakt, że w 1962 roku było 295 uczniów, rok szkolny              

1964/65 - 289 dzieci. Uczniowie uczyli się w 8 - oddziałach, w tym są dwie               

klasy VI. Stopień organizacyjny placówki w latach 1965/66 można określić          

jako zadawalający, w szkole uczy 9 nauczycieli, jest 8 oddziałów i 288            

uczniów67.  

 

 

67 Kronika  Powszechnej Szkoły w Orzechowie, rok 1965/66  

67 
 



4.4. Działalność dydaktyczna i wychowawcza w Szkole       

Podstawowej w Orzechowie oraz działalność kół      

zainteresowań i organizacji uczniowskich  
 

Minął czas okupacji hitlerowskiej, nadszedł czas odbudowy, bardziej         

realnych i możliwych do zrealizowania planów, czas kształtowania nowej         

rzeczywistości. Trzeba było wiele rzeczy odbudować na nowo, zebrać  

w jedną spójną całość. W szkolnictwie okupant poczynił wielkie szkody,  

a przede wszystkim lukę w wychowaniu i nauczaniu młodego pokolenia          

Polaków. Brakowało kadry nauczycielskiej, nie zawsze osoby zatrudnione na         

stanowisku nauczyciela posiadały odpowiednie kwalifikacje do wykonywania       

tak ważnego zawodu. Czas wojny skumulował wszystkie braki  

i niedociągnięcia, należało obecnie skupić całą uwagę na edukacji nie tylko           

dzieci ale również na uzupełnieniu, dopełnieniu wykształcenia tych osób,         

którym wojna to uniemożliwiła. Mając na względzie te osoby 12 marca 1945            

roku nastąpiło otwarcie Kursu dla Dorosłych, zapisało się wówczas  

48 uczniów z różnych roczników, np.  

         z  1927 roku -   2 osoby  

         z  1928 roku - 19 osób  

         z  1929 roku - 18 osób  

         z  1930 roku -   9 osób  

Według krótkiej statystyki:  

         11 uczniów miało ukończoną klasę II  

         18 uczniów miało ukończoną klasę III  

         18 uczniów miało ukończoną klasę IV  

         1 uczeń miał ukończoną klasę V 68. 

  

68 Kronika Powszechnej Szkoły w Orzechowie, rok 1965/66  
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Nowy rok szkolny rozpoczynający się tradycyjnie od września 1945 roku          

przynosi kontynuację nauki na Kursach dla Dorosłych. Początek nauki już  

4 września1945 roku, uczestniczy w nim 8 osób, są to uczniowie, którzy            

ukończyli klasę V i VI. Naukę kontynuowano również w czasie wakacji  

i obejmowała ona zakres materiału klasy VII. Ten kurs nazywano inaczej           

kursem starszych, natomiast kurs dla młodszych został zapoczątkowany        

12.03.1945 roku. Kurs dla starszych kończył się egzaminem z zakresu 7 klas            

szkoły powszechnej. Egzaminatorami byli Inspektor Karol Janowski  

i Inspektor Oświaty Dorosłych Szepelak. Nauka toczyła się już normalnym          

rytmem, kierownik szkoły ustawicznie zwracał uwagę, na utrzymanie        

należytego poziomu szkoły pomimo trudnych warunków pracy i warunków         

bytu nauczycielstwa69. Jan Grzybulski będąc nauczycielem w tutejszej szkole,         

był zwolennikiem metody wykładowej, inni nauczyciele stali w opozycji         

twierdząc, że jest ona małowartościowa i powoduje niewystarczający poziom         

opanowania materiału. Nie było obojętne, by dzieci słabe, które mają kłopoty           

w nauce pozostawić samym sobie, lecz należy ich objąć szczególnie troskliwą           

opieką, poświęcić im więcej uwagi, by podnieść ich poziom do poziomu           

pozostałych w klasie. Zgodnie z zaleceniami kierownika oceny za pracę          

uczniów powinny być stawiane sumiennie, z wyraźnym wykazaniem        

wszelkich braków w postępach70. Główne zasady wychowawcze skupiały się         

wokół takich haseł jak:  

1. zdyscyplinowanie dzieci: uważano, że tylko świadoma dyscyplina jest        

dobrą    dyscypliną, nie należy stosować kar cielesnych; 

2. stosunek dzieci do nauki, do obowiązku szkolnego; 

3. stosunek dzieci do wychowawców; 

4. zasady współżycia w klasach, w szkole.  

69 Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej przy Szkole Powszechnej w Orzechowie ,z dnia 24.01.1946 roku  
70 Tamże, z dnia 28.04.1946 rok  
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W 1951 roku praca w szkole, cała działalność dydaktyczno -           

wychowawcza była tak prowadzona, kierowana, aby jej treści stały się          

odniesieniem do słów Bolesława Bieruta „nauczyciel w szkole, w Polsce          

Ludowej jest współtwórcą Planu 6- letniego i wychowuje tych, którzy będą           

realizowali jeszcze ambitniejsze, jeszcze piękniejsze plany”71, a realizacja        

tego planu na terenie szkoły wymaga:  

1. doskonalenia organizacji pracy,  

2. doskonalenia nowych metod , 

3. rozwijanie ruchu realizatorskiego i nowatorskiego, 

4. hasło zawsze aktualne, stosowanie idących jak najdalej oszczędności. 

Dość popularne stawało się również współzawodnictwo, np. w 1952 roku          

dotyczyło ono rywalizacji w przygotowywaniu roku szkolnego 1952/53.        

Współzawodnictwo toczyło się między szkołą w Czeszewie a szkołą  

w Orzechowie, podjęte zobowiązania dotyczyły:  

1. oszczędności podręczników w %, 

2. naprawy pomocy naukowych, 

3. ogródka szkolnego,  

4. remontu szkoły do 28.08.1952r.,  

5. porządku w otoczeniu szkoły.  

Bardzo duże znaczenie wychowawcze, dydaktyczne oraz podkreślające       

walor wychowania patriotycznego miał coroczny udział dzieci w pochodzie  

1 - majowym w Miłosławiu, na który dojeżdżały furmankami całe klasy  

z wychowawcami. Święto to charakteryzował świąteczny nastrój,       

towarzyszyło mu wiele wrażeń, przeżyć. „Dusze dziecięce napełnione były         

dumą, że mogą maszerować w pochodzie z uśmiechem i radością”72.  

Każde rozpoczęcie roku to czas planowania, zamierzeń, postanowień, to         

czas właściwego zaplanowania całego roku, umieszczenia w tym planie dzieci          

71 Kronika  Publicznej Szkoły Powszechnej w Orzechowie, rok 1945-1966 
72 Protokół Rady Pedagogicznej z 15.10.1951 roku 
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i nauczycieli. Istotne było, by między tymi podmiotami istniała wzajemna          

więź i zrozumienie, gdyż dobra atmosfera daje również pozytywne efekty.          

Ponadto poświęcono wiele uwagi tzw. pracy kancelaryjnej, czyli wpisom do          

dziennika, do akt, rozkładowi materiału, tablicom statystycznym. W        

dziedzinie dydaktycznej starano się, by właściwie był rozplanowany tok         

zajęć, by zastosować pomoce dydaktyczne, by cel lekcji został osiągnięty, by           

dzieci precyzyjnie i prawidłowo odpowiadały, by pisały zgodnie z zasadami          

ortografii. Tradycyjną uroczystością, coroczną jest wprowadzenie uczniów       

klasy pierwszej w środowisko i atmosferę szkolną. W pierwszym dniu swego           

pobytu w szkole pierwszoklasiści są witani przez całą rodzinę szkolną, od           

Komitetu Rodzicielskiego otrzymują symboliczny ołówek i zeszyt, czyli        

podstawowe atrybuty ucznia.  

Szczególne znaczenie i zazwyczaj wyzwalające wiele emocji miało dla         

wszystkich, dla całej braci szkolnej zakończenie roku szkolnego,        

podsumowanie, analiza wyników nauczania, dla wzorowych i ambitnych są         

nagrody książkowe, a dla pozostałych świadectwa jako wynik całorocznej         

pracy.  

Szkoła była poddawana wielu wizytacjom, kontrolom, które dotyczyły        

spraw istotnych: dydaktycznych, wychowawczych, personalnych,     

gospodarczych. Wyniki powizytacyjne były zadawalające, nie stwierdzono       

żadnych poważniejszych uchybień, uczniowie osiągali dobre wyniki  

w nauce. Większych uchybień i mankamentów w pracy szkoły nie było, stało            

się to zasługą wielu podmiotów, mianowicie: kierownika, nauczycieli,        

uczniów, Komitetu Rodzicielskiego, rodziców. Działalność dydaktyczno -       

wychowawcza nie budziła większych zastrzeżeń, rokowania były pozytywne,        

wszyscy śmiało patrzyli w przyszłość.  

Na terenie placówki szkolnej działały zarówno koła zainteresowań oraz         

organizacje uczniowskie. Kiedy po czasie niewoli szkoła w Orzechowie         

otworzyła swoje podwoje dla dzieci nieodzowna była współpraca środowiska         
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szkolnego z rodzicami, którzy byli obecni w szkole, niemalże przy każdej           

okazji. Pracę nauczycieli i kierownika szkoły wspierały dwa komitety         

działające na jej terenie, mianowicie: Komitet Rodzicielski  

i Komitet Opiekuńczy. Etymologia tej nazwy wywodzi się stąd, iż Komitet           

Opiekuńczy sprawuje opiekę nad miejscową szkołą a jego siedzibą jest          

tutejszy zakład, czyli Orzechowskie Zakłady Przemysłu Drzewnego. Komitet        

ze swoich zadań wywiązywał się wzorowo, jego działalność polegała na          

wykonywaniu różnorodnych prac, np. malowaniu, naprawach, pracach       

gospodarczych. Komitet Opiekuńczy współpracował z Komitetem      

Rodzicielskim i z kierownictwem szkoły73. Bardzo aktywnie działał przy         

szkole Komitet Rodzicielski, jego członkowie „postanowili przeprowadzić       

główny remont budynku szkolnego dla uczczenia wyborów do Sejmu oraz          

zradiofonizować szkołę”74. Przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego     

systematycznie kontrolowali lekcje, brali udział w posiedzeniach Rady        

Pedagogicznej, byli na uroczystościach, dbali o dobre wychowanie dzieci.         

Innym zadaniem była walka o pozytywne wyniki w nauce, organizowanie          

pomocy dzieciom opóźnionym, organizowanie uczniom racjonalnego      

wypoczynku, np. do Chwalibogowa - wsi produkcyjnej, Wrocławia,        

Poznania, Wrześni, kupowali z własnych funduszy owoce i słodycze dla          

dzieci75. Skład Społeczny Komitetu Rodzicielskiego określano według       

zamożności, ilości posiadanej ziemi, oto skład członków komitetu        

rodzicielskiego z 1951 roku:  

1. robotników – 2  

2. małorolnych do 7ha – 1  

3. średniorolnych do 15ha – 1  

4. bogaczy do 20ha i więcej – 1  

5. inteligencji pracującej – 4 

73 Komitet Opiekuńczy,z Gazeta Poznańska, z 27.X.1952 roku, nr 357 
74 Tamże 
75 Protokół Rady Pedagogicznej z dnia 15.02.1952 roku  
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6. innych - 576. 

 

Organizacje uczniowskie działające na terenie szkoły w 1951 roku to:  

1. ZHP, czyli Związek Harcerstwa Polskiego 

2. PCK - Polski Czerwony Krzyż  

3. Szkolne Koło Odbudowy Warszawy, które wspierało akcję       

”Odbudowy Warszawy” polegającą na nabywaniu znaczków  

w gminnych, obywatelskich i miejskich Komitetach Odbudowy       

Warszawy  

4. Szkolne Koło Przyjaźni ZSRR, którego członkowie zajmowali się        

organizowaniem dnia - rocznicy Wielkiej Rewolucji Październikowej  

5. Szkolne Koło Obrońców Pokoju  

6. Szkolny Komitet Oszczędzania Podręczników77. 

Działalność tych organizacji była kontynuowana przez lata następne.  

Grono Pedagogiczne w składzie: Łopatkówna, Władysław Pańczak, Elżbieta        

Pańczak oraz Krystyna Szwarcówna zdecydowało się prowadzić na terenie         

placówki szkolnej następujące koła:  

1. Polonistyczne  

2. Miczurinowskie  

3. Sportowe  

4. Chór szkolny  

Uczniowie mieli duże możliwości realizacji swoich zainteresowań, w ramach         

tych kółek przygotowywano programy artystyczne na różne okoliczności  

i uroczystości. 

76 Protokół  Rady Pedagogicznej z dnia 10.09.1951 roku  
77 Protokół Rady Pedagogicznej z 05.05.1951 roku 
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4.5. Działalność na rzecz  środowiska, uroczystości i święta szkolne 

 

Współpracę między szkołą a zakładem OZPD potwierdziło, a nawet          

umocniło zorganizowanie przez zakład, przy miejscowej szkole Świetlicy        

Dziecięcej dla dzieci pracowników zakładu. Nauczyciele wyrazili swą        

aprobatę i postanowili zaopiekować się dziećmi przebywającymi w świetlicy.         

Inną formą działalności na rzecz środowiska były występy dzieci szkolnych,          

które uświetniły bardzo ważne wydarzenia dla zakładu a mianowicie: zakład          

otrzymał sztandar przechodni za najlepsze osiągnięcia i wyniki oraz pierwsze          

miejsce wśród zakładów w Polsce78. Było to niezwykłe przeżycie  

i wydarzenie dla dzieci i ich rodziców. W szkole, dzieci nie tylko zdobywały             

wiedzę ale także kształtowano ich charaktery, dbano o solidne wychowanie,          

dzieci uczyły się, poznawały polskie tradycje, obchodziły święta, znały         

symbolikę świąt, brały udział w różnorodnych uroczystościach, uczyły się         

cenić i dostrzegać pracę tak wielu ludzi wokół nas.  

Tradycyjne i niezmienne były święta takie jak : Międzynarodowy Dzień           

Kobiet, Międzynarodowy Dzień Dziecka, Dzień Nauczyciela, Święto Pracy,        

Rocznica Rewolucji Październikowej, Dni Oświaty od 1-3 maja. W szkole          

były ponadto planowane i organizowane uroczystości, np. Choinka        

Noworoczna, rozpoczęcie roku szkolnego, zakończenie roku szkolnego.       

Najbardziej utkwiły dzieciom w pamięci pierwsze uroczystości po wojnie,         

chociażby Gwiazdka, pierwsza Gwiazdka w wolnej Polsce, także obchodzono         

200-lecie rocznicy urodzin Tadeusza Kościuszki (1946r.) Podczas tej        

uroczystości panował bardzo podniosły nastrój, deklamowano „Przysięgę       

Kościuszkowską” Marii Konopnickiej, „Racławice”, śpiewano „Marsz      

Krakusów”, „Dopóki w sercach naszych” oraz wspólną pieśń „Boże coś          

Polskę”.  Każdorazowo  uroczystości  uświetniał  swoimi  pieśniami   szkolny  

78 Kronika  Publicznej Szkoły Powszechnej w Orzechowie , rok 1956  
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chór „Świętej Cecylii” pod kierownictwem  Bolesława Hamerskiego.  

W szkole uroczyście obchodzono pierwszą rocznicę pokonania Niemców,        

odbył się uroczysty poranek, były przemówienia, wiersze i pieśni.         

Chronologicznie ujmując święta i uroczystości, pierwszą i najbardziej        

emocjonującą uroczystością wrześniową było :  

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego: domeną tego święta była wielka         

radość dzieci i ciekawość z możliwości poznania kogoś lub czegoś          

nowego, możliwość bycia razem w klasie. Kierownik szkoły witał         

wszystkie dzieci, szczególnie życzliwie witał nowych nauczycieli i życzył         

wszystkim wytrwałości i sił, by mogli sprostać obowiązkom całego roku.          

Dzień ten kończył się podaniem zadań, planu na nowy rok szkolny,           

powitaniem pierwszoklasistów. W latach późniejszych witano ich       

zeszytami i ołówkami - atrybutami ucznia, również słuchano        

przemówienia radiowego Ministra Oświaty z okazji nowego roku        

szkolnego.  

2. Dni Oświaty trwały w dniach od 1-3 maja , po raz pierwszy w 1946 roku,               

wówczas zbierano książki do szkolnej biblioteki, starano się o zakup          

podręczników dla wszystkich dzieci, dbano, by książki trafiły „pod         

strzechy”, by dzieci miały z nimi kontakt.  

3. Dzień Nauczyciela: obchodzony w miesiącu listopadzie, zapis w kronice  

o tym fakcie dopiero od 1962 roku, a potem tradycję tego święta            

kontynuowano. Dziatwa szkolna specjalnym programem artystycznym      

dziękowała swym wychowawcom, nauczycielom za trud. Były też inne         

akcenty: przyrzeczenia poprawy, przepraszanie za upór i złe zachowanie,         

ale ogólnie nastrój zawsze był miły a nauczyciele promienieli i czuli się            

docenieni, kochani, potrzebni, wystarczył wiersz i dobre słowo.  

4. Święto związane z Rocznicą Rewolucji Październikowej (od 1960 roku):         

charakteryzowała je pogadanka, wyjątkowo doniosły nastrój, wszyscy       

zebrani w sali gimnastycznej, dzieci przygotowały wiersze, pieśni,        
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inscenizacje, określano, że tym sposobem wzmacnia się węzeł przyjaźni         

między Polską a ZSRR, jeszcze jedna iskierka przyjaźni i wdzięczności          

dla ZSRR.  

5. Choinka noworoczna: dzień bardzo oczekiwany przez dzieci ale nim         

nastąpił słodki akcent tego dnia, dzieci wystąpiły w obszernym programie          

artystycznym, były tańce ludowe, pieśni, treść wystąpień związana  

z nowym rokiem, z aktualnymi wydarzeniami w państwie. Uczniowie         

zostali obdarowani paczkami wypełnionymi słodyczami, jabłkami,      

piernikami a nawet książkami. Dzień niezwykle radosny. Początkowo        

paczki rozdają przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego a w 1956 roku         

na tej uroczystości pojawia się „Dziadek Mróz” a w następnych latach           

Mikołaj.  

6. Święto Pracy: święto mas robotniczych, dzieci ze szkoły brały udział  

w pochodzie w Miłosławiu, na który jechali bez wyjątku wszyscy.          

Uczniowie ubrani w odświętne stroje harcerskie, dumni, przy dźwiękach         

prawdziwej orkiestry maszerowali w pochodzie. Nieco później były        

występy i oczywiście poczęstunek. Jeżeli dzieci nie jechały do Miłosławia          

na pochód, wówczas odbywał się na miejscu wiec poświęcony Świętu          

Pracy oraz część artystyczna w świetlicy zakładowej dla pracowników         

miejscowego zakładu. W niektórych latach pochód odbywał się w stronę          

pobliskiego lasu (dzisiaj ulica Miłosławska) w takt zakładowej orkiestry,         

po pochodzie capstrzyk i miła zabawa.  

7. Międzynarodowy Dzień Kobiet: od 1961 roku organizowany w szkole         

przez dzieci i męską, choć bardzo nieliczną część grona nauczycielskiego.          

Były kwiatki i miłe słowa, dzieci występowały, śpiewały, recytowały         

okolicznościowe wiersze, składały wszystkim paniom życzenia.  

8. Międzynarodowy Dzień Dziecka: ten dzień emanuje ciepłem, wyjątkowo        

wesołym nastrojem, dziecięcym gwarem nieco bardziej ożywionym niż        

zazwyczaj, na pierwszym planie dzieci. Rodzice z dumą patrzą na swoje           
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pociechy. Następuje czas wspólnych zabaw, udziału w zawodach        

sportowych i popisach swych rodzinnych umiejętności. Te zawody        

dostarczają moc emocji ale także uczą współdziałania w relacji rodzic -           

dziecko. Przybywa na tę szczególną uroczystość orkiestra, wszyscy bawią         

się, dzieci otrzymują słodycze, wszystko dla nich, bo to ich święto.           

Największą popularnością cieszyły się zawody sportowe, dzieci mogły        

sprawdzić swoją kondycję i umiejętności a także sprawność fizyczną.  

9. Zakończenie roku szkolnego: moment podniosły, wszyscy są       

podekscytowani, odbywa się uroczysty apel, do dzieci przemawia        

kierownik szkoły, podsumowuje wyniki nauczania i wychowania,       

przekazuje życzenia miłych i bezpiecznych wakacji, by wszyscy mogli po          

letnim odpoczynku powrócić do szkoły z nowym zapałem i zapasem sił.           

Przemawiali również zaproszeni goście. Zakończenie roku to również czas         

pożegnań, rozstaje się z rodziną szkolną klasa VII. Kierownik szkoły          

wręcza uczniom wybitnie zdolnym nagrody książkowe, są również tacy         

uczniowie, którzy nie pracowali i niestety muszą pozostać w tej samej           

klasie. Pożegnanie pieśnią „Zbudujemy nową Polskę” lub  akcentem  

o charakterze patriotycznym, czyli hymnem państwowym79. 

 

Proces powstawania i funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Orzechowie        

w latach 1945- 1966 był bardzo trudny, wiele przeciwności, zawirowań,          

trudności, walki o godne miejsce do nauki dla dzieci, ciężkiej pracy           

nauczycieli. Początek, to czas dźwigania się z ruin, potem nauka  

w skromnych i ciasnych warunkach ale tylko dzięki wytrwałości, ku ogólnej           

radości wszystkich doczekano się nowej, przestrzennej szkoły, szkoły zwanej         

pałacem.  

 

79 Kronika Publicznej Szkoły Powszechnej w Orzechowie, rok 1945-1966 
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ROZDZIAŁ V 
 

Działalność Szkoły Podstawowej w Orzechowie w latach  

1966 – 1999 
 
 

5.1. Baza lokalowa 8-letniej Szkoły Podstawowej, kadra i stan        

liczbowy młodzieży  
 

Liczba szkół systematycznie wzrastała i tak ,,w 1970 roku, po reformie            

systemu oświatowego, na ogólną liczbę 61 szkół, w powiecie wrzesińskim          

było 36 szkół 8-klasowych80. Nasza placówka od roku 1966 stała się szkołą  

8-klasową, toteż nowy rok szkolny 1966/1967 miał szczególnie uroczyste         

rozpoczęcie. Inauguracji towarzyszył podniosły nastrój, obecni byli       

przedstawiciele miejscowych władz, rodzice. Rozpoczął się nowy etap, tak         

określił go kierownik szkoły, ,,nakreślając zadania i obowiązki w nowym          

roku szkolnym, w roku, który zapisze się dużymi złotymi literami nie tylko  

w kronice szkolnej ale i na kartach historii Polski, ze względu na obchody  

i zakończenie 1000-lecia Państwa Polskiego oraz pierwszą w historii         

szkolnictwa 8-klasową Szkołę Podstawową”81. Na progu wejścia w 8-latkę do          

szkoły uczęszczało 282 uczniów, utworzono 11 oddziałów, uczyło  

11 nauczycieli. Kadrę nauczycielską wsparły trzy nauczycielki:  

Czesława Ignaszak , Stanisława Łebkowska oraz Grażyna Fajfer.        

Zakończenie roku dość smutne, ponieważ kierownik szkoły Stanisław        

Markiewicz z powodu poważnej choroby nie mógł być obecny. Dzieci          

pożegnał w zastępstwie nauczyciel Hieronim Fechner. Następny rok, nowe         

80 Karol Pawlak, Erazm Scholtz, Oświata w Polsce Ludowej, s. 360, w Ziemia Wrzesińska 
 
81 Kronika  Publicznej Szkoły Powszechnej w Orzechowie, rok 1966/67  
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nadzieje, nowe wyzwania, na roczny urlop zdrowotny odchodzi kierownik         

Markiewicz. W roku szkolnym 1968/69 w szkole było już 12 oddziałów, 295            

uczniów i 13 nauczycieli, przybyły trzy nowe panie: Janina Brodzińska,          

Felicja Furmanek i Małgorzata Żymierska. Niestety niespodziewanie u progu         

kończącego się roku szkolnego, 7-go kwietnia 1969 roku zmarł kierownik          

szkoły Stanisław Markiewicz, ten dzień okazał się najbardziej ponurym ze          

wszystkich, utracono wielkiego człowieka, który całe swoje życie, pracę,         

umiejętności poświęcił dzieciom. Zdjęcie zasłużonego kierownika,      

nauczyciela, wspaniałego człowieka, dla którego dobro dzieci było        

najważniejsze.  

Zdjęcie nr 9: Kierownik szkoły  Stanisław Markiewicz  

 
Źródło: Kronika przy Powszechnej Szkole Powszechnej w Orzechowie, rok 1958 
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Zmiany personalne w szkole dokonywały się dość często, nauczyciele po          

krótkim okresie zatrudnienia odchodzili z różnych powodów, np. Małgorzata         

Żymierska oraz Grażyna Markiewicz w 1969 roku, przybył natomiast         

Eugeniusz Pietek. Stopień organizacyjny szkoły w roku szkolnym  

1969/70 przedstawiał się następująco: 286 uczniów, 11 klas i 12 nauczycieli.           

Inspektorem szkolnym sprawującym pieczę nad szkołami był wówczas  

mgr Franciszek Burzyński, natomiast jego zastępcą mgr Edward Pyszke,         

który bardzo często wizytował  szkołę.  

Uczniowie i nauczyciele nie mogli narzekać na warunki pracy i nauki,            

gdyż szkoła spełniała wszystkie wymagania i każdy w niej mógł czuć się            

dobrze. Korytarze bardzo przestrzenne, duże sale, świetlica, szatnie, boisko,         

sala gimnastyczna – warunki wprost stworzone dla wydajnej pracy uczniów  

i pracy nauczycieli. To na pewno zaszczyt mieć taką szkołę, być jej uczniem.             

Nowym kierownikiem szkoły został nauczyciel tutejszej placówki pełniący        

pod nieobecność kierownika w zastępstwie tę funkcję  Hieronim Fechner.  

W roku szkolnym 1969/70 powitał uczniów już jako kierownik szkoły82.          

Liczba dzieci w poszczególnych latach wahała się minimalnie w granicach          

270 uczniów. W 1970 roku do nauki przystępuje 270 uczniów  

w 10 oddziałach, klasy są dość liczne, gdyż klasa I i III liczą 29 uczniów,  

a klasy II, IV i VIII ponad 30 uczniów. Z dziećmi pracuje 10 nauczycieli,              

którzy ukończyli Studium Nauczycielskie. Ważnym czynnikiem      

wpływającym na to, by praca w szkole była wydajna, pomyślna i wpływała na             

całokształt nauczania i wychowania jest, jak określił podinspektor        

Mieczysław Łukaszewski w spostrzeżeniach powizytacyjnych, jeśli ,,zespół       

pracuje harmonijnie i żyje w zgodzie”83. 

         Grono pedagogiczne naszej szkoły utrzymywało liczne kontakty  

z nauczycielami ze szkoły w Czeszewie, szkoły w sąsiedniej wiosce, gdzie           

82 Kronika  Publicznej Szkoły Powszechnej w Orzechowie, rok 1969/70 
83 Tamże, rok 1970/71  
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uczyli państwo Kazimiera i Grzegorz Kołomakowie obchodzący znaczące        

Jubileusze: 25-lecia pracy i 33-lecia pracy. Wszyscy nauczyciele udali się do           

Czeszewa, by pożegnać państwa Kołomaków odchodzących już na        

emeryturę, był to miły akcent świadczący o pamięci , aczkolwiek również  

o współpracy. Rok 1972/73, w szkole istnieje 9 oddziałów, 252 uczniów,           

klasa I liczy 26 uczniów. Ministrem Oświaty i Wychowania był  

Jerzy Kuberski, którego przemówienia tradycyjnie w pierwszym dniu nauki         

słuchają wszyscy uczniowie poprzez szkolny radiowęzeł. W roku 1973         

srebrny Jubileusz swej pracy obchodziła bardzo lubiana, zaangażowana całym         

sercem w pracę z dziećmi Krystyna Felczak, mówiono o niej ,,jak zwykle            

uśmiechnięta, pełna werwy i zapału”84, lecz to tylko Jubileusz, nie odchodzi           

jeszcze na emeryturę, pozostaje wśród dzieci. Z punktu filialnego  

w Czeszewie do pracy w szkole , w Orzechowie, w 1974 roku przeniesiono             

Małgorzatę Kuźniak na miejsce Krystyny Buśkiewicz, która zmieniła miejsce         

zamieszkania. Zmieniają się ludzie ale również zmienia się wizerunek całej          

szkoły, jej wygląd zewnętrzny, wnętrza coraz ładniejsze, kolorowe,        

estetycznie urządzone a całość emanuje młodością, życiem, werwą.  

„Do pracy w nowym roku szkolnym 1975/76 przystępuje 344 uczniów  

w 12 oddziałach. Pracę w naszej szkole podjęła absolwentka Studium          

Nauczycielskiego w Kaliszu Irena Asman o specjalności filologia rosyjska”85.         

Nowa siła i nowy tkwiący w Niej zapał, który na pewno zechce przekazać             

uczniom. Nauczyciele za swoją pracę otrzymują wyrazy wdzięczności od         

dzieci. Najlepszą okazją ku temu jest Dzień Nauczyciela, dwie nauczycielki:          

Alina Depczyńska i Maria Mikołajczak zostały przez władze gminy         

odznaczone Złotymi Krzyżami. Praca nauczyciela jest absorbująca  

i wyczerpująca, z tej to przyczyny w 1976 roku Maria Mikołajczak odchodzi            

na roczny urlop zdrowotny natomiast Irena Asman wyjeżdża na roczny kurs           

84Kronika  Publicznej Szkoły Powszechnej w Orzechowie, rok 1972/73 
85 Kronika  Powszechnej Szkoły w Orzechowie, rok 1975/76  
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języka rosyjskiego do ZSRR. Do pracy w szkole dojeżdżał z Miłosławia           

Stanisław Paterski, nauczyciel biologii w klasach VI - VIII. Kolejny rok,           

kolejny Dzień Nauczyciela, kolejne wyrazy uznania, tym razem dyrektor         

szkoły Hieronim Fechner został odznaczony medalem za zasługi dla rozwoju          

szkolnictwa w województwie poznańskim.  

W roku szkolnym 1979/80 dużo uwagi poświęcono dzieciom klas I i II,             

które mają ukończyć 10-letnią szkołę średnią. Naukę w tym roku w szkole            

rozpoczęło już prawie 300 dzieci, w 13 oddziałach i w 3 oddziałach  

w punkcie filialnym w Czeszewie. Najwięcej uczniów przystąpiło do nauki  

w klasach: III - 34, VI - 37 i klasie VII - 30, reszta klas liczy od 18-27                  

uczniów, w szkole pracuje 16 nauczycieli. Kolejny jubileusz , 25 - lecie pracy             

w zawodzie nauczycielskim obchodzi Alina Depczyńska, która troszczyła się         

o najmłodsze klasy, natomiast Stanisława Stachowiak otrzymała nagrodę        

ministra. Początek lat 80-tych, szeregi grona pedagogicznego opuszcza        

zasłużona, długoletnia nauczycielka, która była wspaniałą polonistką,       

odchodzi na emeryturę Krystyna Felczak. „,Do pracy przyjęto absolwentkę         

UAM w Poznaniu Grażynę Goździelę”86, nauczycielem języka rosyjskiego        

był w tym czasie Tadeusz Tokarski. W 1983/84 roku przełomowe znaczenie           

miał fakt, iż punkt filialny w Czeszewie stał się samodzielną placówką  

z kierownikiem etatowym. Liczba uczniów rozpoczynających rok szkolny        

wynosi już ponad 370, utworzono 11 oddziałów. Początek roku obfitował  

w zmiany personalne, w szkole pracę rozpoczęli nowi nauczyciele: Liliana          

Pawlaczyk i Arleta Pietrzak - nauczycielki nauczania początkowego,        

Kazimierz Jacewicz - nauczyciel kultury fizycznej i wychowania fizycznego,         

Jan Paszkowski- nauczyciel biologii oraz Bogumiła Grajek - bibliotekarka.         

Wraz z zakończeniem tegoż roku szkolnego odchodzi zasłużona nauczycielka         

Maria Mikołajczak. Rok 1984/85, tym razem jubileusz 25-lecia obchodzi,,         

szkoła”, po raz 25 w nowym budynku zainaugurowano rozpoczęcie roku          

86 Kronika Szkoły Podstawowej w Orzechowie, rok 1980/81  
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szkolnego. Do pracy w szkole przyjęta została absolwentka Studium         

Nauczania Początkowego Bernadeta Szczęsna. Zatem pracować będzie  

20 nauczycieli, a w 16 oddziałach uczyło się ponad 370 uczniów. Kiedy            

nadeszło październikowe święto Dzień Edukacji Narodowej, cenne nagrody        

za swoją pracę otrzymali: nagrodę ministra Felicja Furmanek, nagrodę         

kuratora Czesława Kosztur, a nagrodę inspektora Ryszard Przybylski  

i Grażyna Goździela, dyrektor Hieronim Fechner otrzymał od Naczelnika         

Miasta i Gminy Miłosław Złoty Krzyż Zasługi. Z nastaniem nowego roku           

szkolnego do pracy w szkole przystępuje Barbara Biegun absolwentka         

Studium Wychowania Przedszkolnego, natomiast z końcem roku odchodzą        

dwie nauczycielki, by podjąć pracę w innych placówkach. Pracę w naszej           

szkole w następnym, czyli 1986 roku podejmuje matematyk Waldemar         

Krzyżański. Corocznie Dzień Komisji Edukacji Narodowej był okazją do         

podsumowania pracy nauczycieli, do zaakcentowania jej walorów  

i niezwykłej wartości, celowości. Był dniem wyróżniania i nagradzania         

nauczycieli za ich pracę, toteż 14.X.1988 roku Złotymi Krzyżami Zasługi          

odznaczonych zostało czworo nauczycieli Anna Kołomak, Stanisława       

Stachowiak, Czesława Kosztur, Ryszard Przybylski, a nagrodami inspektora        

uhonorowano Lilianę Pawlaczyk i Jana Paszkowskiego. Do szkoły  

w Orzechowie przybywają nowi nauczyciele, by podjąć tutaj pracę, i tak  

w 1990 roku do pracy został przyjęty Rafał Zięty absolwent Akademii           

Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz Violetta Rachula absolwentka        

Studium Nauczycielskiego w Poznaniu. W roku 1990/91 powróciła religia do          

szkoły, której będą uczyć miejscowi księża oraz zatrudniono po raz pierwszy           

katechetkę Hannę Purgał. Miły akcent na rozpoczęcie roku szkolnego         

1991/92, troje nauczycieli obchodziło srebrne jubileusze Stanisława       

Stachowiak, Ryszard Przybylski - matematyk, Czesława Kosztur- historyk.        

Nauczyciele, którzy stanowią kadrę Szkoły Podstawowej w Orzechowie        

pracują bardzo oddanie, organizują wiele imprez, uroczystości zarówno dla         
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środowiska, jak też wewnątrzszkolnych i wspólnie z wszystkimi uczniami         

pracują i starają się, by szkoła była dostrzegana pozytywnie w środowisku.           

Na pewno do miłych chwil dla jubilatów należą jubileusze, w roku szkolnym            

1993/94 swoje ,,srebrne nauczycielskie gody” obchodziły  Janina Franków  

i  Felicja Furmanek, natomiast rok później 30-lecie pracy obchodziła  

Anna Kołomak87.  

Rozpoczęcie roku szkolnego 1995 bardzo uroczyste, gdyż dyrektor         

Szkoły Podstawowej w Orzechowie Hieronim Fechner świętuje 35-lecie        

pracy, jest to dzień szczególny, dzień wspomnień, podsumowań. Jubilatowi         

życzenia składała cała społeczność szkolna. 

Zdjęcie nr 10. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Orzechowie  

mgr Hieronim Fechner  

 

    Źródło: Kronika szkoły, rok 1995/96.  

 

Również Samorząd Szkolny przyłączył się do życzeń, były podziękowania,,         

za trud pracy, wysiłek i wielkie serce”88. Rok szkolny 1994/95, dzieci           

rozpoczęły naukę w odnowionej szkole. Ten rok był ostatnim rokiem pracy           

dla Janiny Marciniak89. Każdy dzień w szkole to nowe wydarzenia, natomiast           

87 Kronika Samorządu Uczniowskiego, rok 1993/94  
88 Tamże, rok 1995/96  
89 Tamże, rok 1994/95 
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każdy rok to wiele nowych zmian, również personalnych. Niektórzy         

nauczyciele odchodzą na zasłużoną emeryturę, trudny moment dla ludzi         

odchodzących, nie oznacza to jednak, że zapomnianych. Uczniowie  

w czerwcu 1996 roku pożegnali czworo cenionych nauczycieli, dziękując im  

za uczucia, za kształtowanie umysłów, za ukazywanie właściwych dróg, za          

mądrą i cierpliwą realizację tych zadań. Zapewniali, że na zawsze zachowają           

ich w pamięci90. Słowa te skierowano do Stanisławy Stachowiak, Teresy          

Maciejewskiej, Anny Kołomak, Ryszarda Przybylskiego, w tym też roku         

obchodziła swoje 30-lecie pracy Czesława Kosztur.  

         Szkoła weszła w etap zwany nauczaniem zintegrowanym w związku  

z tym faktem uczniowie otrzymali pięknie urządzoną i wyposażoną salę,          

klasopracownię, by mogli się uczyć i czerpać wiedzę wszystkimi zmysłami.          

Nauczyciele poświęcają dzieciom całą swoją siłę i wiedzę, odkrywają przed          

dziećmi rzeczy nowe, nieznane a myśl, którą przekazują uczniom niech          

odzwierciedlą słowa: ,,Czas jest darem bezcennym danym nam po to, byśmy           

mogli stać się lepsi, mądrzejsi, doskonalsi”91. 

 

 

5.2. Praca nad uczniem i dla ucznia  
 

,,Podstawą całego szkolnictwa polskiego od 1966 roku jest 8 - klasowa            

szkoła podstawowa, która powinna zapewnić wszystkim ustalony zasób        

wiedzy i umiejętności, niezbędnych zarówno do dalszego kształcenia się  

w każdym typie szkolnictwa ponadpodstawowego jak i do życia  

w  społeczeństwie  socjalistycznym”92. By  wykształcenie  stało  się   pełnym,  

 

90 Kronika Samorządu Uczniowskiego, rok 1996 
91 Kronika Szkoły Podstawowej w Orzechowie, rok 1998/99  
92 Tadeusz Wiloch, Ustrój szkolny, Warszawa 1973, PWN, s. 60  
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realizowane było ono w 8-latce, poprzez poznawanie podstaw wiedzy  

o przyrodzie i społeczeństwie, poznawanie tajników przedmiotu, jakim jest         

technika oraz przysposobienie młodego pokolenia do uczestnictwa w życiu         

gospodarczym, społecznym i kulturalnym kraju. Szkoła daje wszystkim        

jednakowe wykształcenie a wpływ na proces kształcenia, na metody i formy           

pracy wywierała ideologia. Zjazdy Partii ustalały wytyczne rozwoju oświaty,         

obowiązywały hasła Planu 6-letniego. Każdego roku wytyczano szczytny cel,         

hasło, które w danym roku było myślą przewodnią. Hasła miały bardzo           

różnorodny charakter, a ich realizacja miała wykształcić człowieka światłego         

i doprowadzić do ukształtowania pożądanej osobowości. W 1970 roku  

w szkole obowiązywało hasło „Szkoła naszym wspólnym domem”, jest to          

okres wcielania w życie systemu wychowawczego doc H. Muszyńskiego93.         

„Punktem wyjścia - pisał H. Muszyński - w poszukiwaniu rozwiązań          

dotyczących systemu wychowawczego [...] jest teza marksistowskiej       

pedagogiki, która głosi, że człowiek kształtuje się i zmienia w toku własnej            

aktywności [...] To musi być szkoła zorientowana na ucznia, a nie na            

nauczyciela [...] Organizacja pracy szkoły musi być taka, aby wprowadzała          

ucznia w liczne i różnorodne sytuacje, w których podejmuje on wartościowe           

wychowawczo działania [...]94. Uczniowi należy przybliżać takie sytuacje,        

które występują w życiu, wdrażać do pełnienia ról społecznych. Jednym  

z elementów owego systemu są apele szkolne odbywające się wg określonej           

procedury, harmonogramu: raport, powitanie, pieśń szkoły, rozkaz, przyjęcie        

dyżuru, przekazanie proporczyka.  

W latach 70-tych Ministerstwo Oświaty i Wychowania wydało         

zarządzenie w sprawie zasad organizacji przez szkołę uroczystości        

państwowych i szkolnych, szczególnie wytyczne dotyczyły pielęgnowania  

i krzewienia symboli narodowych. Dzieci gromadnie w październiku 1970         

93 Kronika Szkoły Podstawowej w Orzechowie, rok 1970/71 
94 H. Muszyński, System wychowawczy socjalistycznej szkoły podstawowej, Warszawa 1972, s. 33-35 
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roku brały udział w odsłonięciu pomnika ku czci żołnierzy radzieckich,          

zawsze bardzo uroczyście obchodzono kolejne rocznice powstania Ludowego        

Wojska Polskiego. Tradycyjnym zwyczajem uczniowie zawsze      

przygotowywali okolicznościowe wiersze, piosenki, inscenizacje, w klasach       

były okolicznościowe gazetki, między klasami toczyło się       

współzawodnictwo. Innym bardzo wzniosłym hasłem, które stało się        

wyznacznikiem edukacji dzieci była myśl: „cokolwiek czynim, czyńmy tak,         

by przyszłość rosła z pracy”(M. Konopnicka) Ideologiczny charakter        

szkolnictwa przejawia się tym, iż czynami społecznymi wieńczono rocznicę         

lub święto, np. podjęto czyn społeczny dla uczczenia VI Zjazdu PZPR, który            

polegał na uporządkowaniu terenu przed szkołą. Samorząd Szkolny        

zaproponował hasło: „od każdego ucznia jeden kwiat”95 i wkrótce przed          

szkołą zakwitło 250 stokrotek, zbierano makulaturę a pieniądze przeznaczono         

na odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie, upatrując w tym szczytny          

cel: kształtowania umiłowania Ojczyzny. Uczniowie podejmowali jeszcze       

trudniejsze prace na rzecz naszej miejscowości zwłaszcza uczniowie klas VII          

i VIII,  np. przy budowie basenu kąpielowego, który miał być oddany  

w czasie nadchodzących wakacji.  

,,Dalszy krok w kierunku zmian, w sieci organizacji szkolnej          

wprowadzało zarządzenie z marca 1973 roku w sprawie organizacji Zbiorczej          

Szkoły Gminnej, które podawał Dziennik Urzędowy Ministra Oświaty  

i Wychowania”96. W związku z tym faktem nasza szkoła w roku szkolnym            

1973/74 stała się Zbiorczą Szkołą Gminną w Orzechowie, do klas V - VIII             

przyjeżdżało 72 dzieci z sąsiedniej wioski. Dyrektor każdorazowo podkreślał         

kontynuowanie zasad nowego systemu dydaktyczno - wychowawczego oraz        

znaczenie sumiennej i systematycznej pracy. Nowe lata, nowe hasła wg          

których pracowano z dziećmi, chociażby należało wymienić: „Kształt XX         

95 Kronika Szkoły Podstawowej w Orzechowie, rok 1971/72  
96 Rozwój Systemu Oświaty w latach 1961-1984, Ministerstwo Oświaty i Wychowania, Warszawa WSiP 
1985, s. 37 
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wieku dziełem naszych rąk”, „Ucz się – Ojczyzna czeka”, „Pokaż Ojczyźnie,           

że jesteś jej wart”, ,,Jesteśmy potrzebni - naszej Ojczyźnie”. W związku  

z coraz bardziej skomplikowaną sytuacją społeczno - polityczną zmienia się          

też oblicze szkoły, organizacja kształcenia i wychowania. W czasie         

inauguracji roku szkolnego 1978/79 podkreślano szczególnie znaczenie       

szkoły w kształtowaniu postaw patriotycznych u dzieci, które zaszczepiono na          

progu wejścia w życie szkolne, czyli w trakcie pasowania na ucznia.           

Ślubowanie odbywało się wobec sztandaru naszej Ojczyzny, a jego słowa          

brzmiały: ,, Ślubuję na sztandar naszej Ojczyzny, że będę dobrym Polakiem,           

będę dbał o dobre imię swojej klasy i szkoły, będę się uczył w szkole - jak                

kochać swoją Ojczyznę i jak dla niej pracować kiedy dorosnę”97.  

 

Zdjęcie nr 11. Tekst ślubowania ucznia klasy I  

 
   Źródło: Kronika Szkoły Podstawowej w Orzechowie, rok szkolny 1979/80 

 

97 Kronika Szkoły Podstawowej w Orzechowie, rok 1978/79 
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W codziennym szkolnym życiu często przewija się słowo - Ojczyzna,          

zwłaszcza kiedy nastały lata 80-te, słowo to zyskało na wartości, stało się            

cenne, wymawiano je z wielkim pietyzmem. Ministerstwo wskazuje, że         

„należy zapewnić uczniom możliwość stawiania pytań dotyczących różnych        

problemów społeczno - politycznych i ekonomicznych [...]. W procesie         

dydaktycznym powinna znaleźć swoje odbicie interesująca młodzież aktualna        

problematyka98. Jest to okres, kiedy wprowadzono 5-dniowy tydzień nauki,         

zmieniony został regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów        

oraz którzy uczniowie w danej klasie muszą uzyskać ocenę dostateczną  

z obowiązujących przedmiotów, by przejść do następnej klasy. 

W roku 1981 ustalono, iż „w procesie pracy dydaktyczno -           

wychowawczej należy szczególnie podkreślić treści patriotyczne, służące       

kształtowaniu obywatelskich postaw...99. Ojczyzna to nie tylko Polska,  

to również nasza mała Ojczyzna jaką jest nasza miejscowość i dlatego  

w ramach hasła „czy znasz swoją miejscowość?” , dzieci przygotowane przez           

nauczycielkę Stanisławę Stachowiak zdobywały wiadomości o historii       

Orzechowa, o zabytkach, obiektach przemysłowych, użyteczności publicznej,       

rozwoju kultury, o osobach piastujących wysokie stanowiska. Poznawanie        

kraju zacznij od swojego podwórka, od tego co najbliższe: oto stara, dobra            

zasada, do której warto wracać i ją stosować. Powtarzającym się celem           

wychowania były różne przejawy umiłowania Ojczyzny, np. szacunek do         

pracy, nauki, stąd w jednym z pożegnalnych przemówień do VIII-klasistów          

dyrektor powiedział znamienne słowa: „Pragnę, abyście dobrym       

zachowaniem i nauką rozsławiali dobre imię naszej szkoły”100. Inne przejawy          

umiłowania Ojczyzny, to postawa obywatelska, wierność idei demokracji,        

pokoju i przyjaźni między narodami. Przyjaźń dotyczyła zwłaszcza naszego         

98 Kronika Szkoły Podstawowej w Orzechowie, rok 1981  
99 Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z 18.XII.1981 roku, Dziennik Urzędowy Ministra Oświaty i  
    Wychowania z 4.01.1982  
100 Kronika Szkoły Podstawowej w Orzechowie, rok 1981  
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wschodniego sąsiada ZSRR, na terenie szkoły od wielu lat działało Szkolne           

Koło Przyjaźni Polsko - Radzieckiej, które uświetniało swoimi występami         

corocznie rocznicę Wielkiej Rewolucji Październikowej. Uroczystość ta       

odbywała się pod różnymi hasłami, np. „Pokłon Wielkiej Rewolucji         

Październikowej”, śpiewano pieśni rewolucyjne, organizowano     

okolicznościowy poranek okraszony poezją i prozą rosyjską. Majowa        

uroczystość Dnia Zwycięstwa była szczególnym dniem powrotu myślami do         

tamtych trudnych dni naszego narodu. To święto stało się okazją do           

zapraszania, spotkania i rozmów z byłymi uczestnikami tragicznych        

wojennych wydarzeń a jednocześnie do wspomnienia tych wszystkich, którzy         

polegli walcząc o wolność. Chór szkolny w pieśniach powracał do tamtych           

lat, bohaterowie tamtych dni z rozrzewnieniem słuchali pieśni ,,Przybyli         

ułani pod okienko” oraz ,,Pąki białych róż”. Do tego dnia młodzież  

i nauczyciele bardzo starannie się przygotowywali, wygłaszano referaty,        

uczniowie ubrani w stroje z tamtych lat, wszystko to tworzyło specyficzny           

nastrój, nastrój wspomnień. Takie uroczystości miały na celu przedstawienie         

pozytywnych wzorów osobowych, wykształcenie uznania dla ludzi       

zasłużonych, szacunek dla starszych i wrażliwość społeczną.  

W 1988/89 roku zastępca Inspektora Oświaty i Wychowania Aleksandra          

Głowacka zapoznała uczniów z zadaniami na nowy rok i zwróciła uwagę na            

nowy Kodeks Ucznia. „Podkreślano konieczność rozwijania samorządności  

i pełnego realizowania postanowień owego Kodeksu Ucznia”101. Wychowanie        

miało charakter społeczny, gdyż realizując pracę nad uczniem i dla ucznia           

współpracowano z pozaszkolnymi instytucjami upowszechniania nauki  

i kultury, z instytucjami społecznymi i politycznymi, które również były          

odpowiedzialne za wychowanie młodzieży. Szkoła Podstawowa  

w Orzechowie od dawna mogła się poszczycić bardzo różnorodnymi formami          

i metodami pracy, które określano mianem nowatorskich i atrakcyjnych  

101 B. Potyrała, Szkoła Podstawowa w Polsce w latach 1944-1984, s.162  
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a pracę wychowawczo - dydaktyczną organizowano poprzez realizację        

miesięcznych haseł tematyczno - programowych. Treść haseł       

przyporządkowana poszczególnym miesiącom, np. „Na stos rzucili życia los”         

to hasło listopadowe, bardzo refleksyjne, „Wszyscy wszystkim ślą życzenia”-         

grudniowe, „Już zielenieje świat”- marcowe zwiastujące nadejście wiosny.        

Hasła przygotowywał zespół wychowawczy o czym informował uczniów        

podczas apelu na początku miesiąca. Realizacja to wspólna praca uczniów  

i nauczycieli. Faktem świadczącym o tym, że metodyka pracy przyjęta  

w szkole jest skuteczna, najlepiej świadczą wyniki olimpiad i konkursów          

międzyszkolnych, w których uczniowie z Orzechowa niejednokrotnie       

zdobywali laury102. Rok 1997/98 cała oświata przygotowuje się do gruntownej          

reformy systemu edukacyjnego, którą zapowiedziało Ministerstwo Edukacji       

Narodowej. Uczniowie klas ósmych opuszczając mury szkoły będą zdawać         

egzamin tak, jak do tej pory, a uczniowie klasy VII pisać testy pilotażowe z              

języka polskiego i matematyki. Rok szkolny 1998/99 przyniósł wiele zmian,          

gdyż 6-klasiści przychodzący ze Szkoły Podstawowej w Czeszewie do naszej          

szkoły tworzyli klasy gimnazjalne, dokonano zmian  

w programach nauczania, do których przygotowywali się wszyscy,        

szczególnie nauczyciele.  
 
 

5.3. Współpraca ze środowiskiem, działalność organizacji      

uczniowskich 
 

Szkoła Podstawowa współpracowała z miejscowym Zakładem       

Przemysłu Sklejek, na każdej szkolnej uroczystości byli obecni        

przedstawiciele tegoż zakładu, wspierali szkołę na miarę swoich możliwości,         

dbali o dzieci, wypełniali funkcje opiekuńcze. Współpraca z zakładem         

polegała również na udziale dzieci w akademiach organizowanych przez         

102Stefańska Jadwiga , Samowychowanie, z Wiadomości Wrzesińskich, 17.01.1997 
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OZPS oraz w uroczystym przekazaniu przechodniego proporca, występy        

dzieci uświetniały  uroczystości.  

Przy szkole istniała świetlica, do której uczęszczało bardzo wielu          

uczniów między innymi dzieci pracowników, a którą prowadziła Dorota         

Słotwińska. Zadaniem szkoły jest wychowywać dzieci w duchu        

patriotycznym, dbać o to, by pamiętali o czasach minionych, o zdarzeniach  

i symbolach, by umieli wyciągać wnioski z historii. Nadchodzący październik          

był miesiącem, w którym przywoływano w pamięci tych, którzy walczyli  

o wolność. W szkole odbywały się uroczyste akademie, wieczornice z okazji           

Ludowego Wojska Polskiego, do szkoły przyjeżdżali goście w mundurach,         

np. ppłk Józef Kozak w 1967 roku reprezentujący Ludowe Wojsko Polskie.           

Młodzież szkolna klas VII i VIII uczestniczyła w odsłonięciu pomnika  

ku czci żołnierzy radzieckich, a miało to miejsce w październiku 1970 roku.            

Dzieciom nie były obce wiersze i pieśni o tematyce żołnierskiej. Często           

powracano w żołnierskich pieśniach do chwil związanych z walkami  

I Dywizji im. T. Kościuszki. Tradycją stało się, że corocznie sięgano po listę             

byłych uczestników walk, zapraszano do szkoły, by podziękować za odwagę  

i wielkie umiłowanie Ojczyzny, za wielki patriotyzm i dążenie do wolności.  

Uczniowska współpraca ze środowiskiem nie tylko skupiała się na tym           

najbliższym kręgu ale także miała zasięg ogólnopolski. Szkoła zawsze była          

otwarta na potrzeby innych ludzi, na apele o pomoc, wsparcie finansowe.           

Uczniowie zbierali makulaturę, by pieniądze uzyskane za tę zbiórkę         

przekazać na odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie. Po raz pierwszy          

w dziejach szkoły, w styczniu 1975 z okazji Dnia Babci ośmioklasiści           

zaprosili do szkoły swoje babcie, dla których  było to niezwykłe przeżycie  

a dla uczniów wielki zaszczyt . Natomiast ludową tradycję w mury szkoły            

wniósł występ zespołu ludowego, który prowadziła Anna Kołomak, a który          

przedstawił dla całej braci szkolnej obrzędowe wiejskie wesele  

z przyśpiewkami, nawiązujące do ,,Wesela” Wyspiańskiego. W 1977 roku  
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w szkole podjęto akcję pod kryptonimem ,,Centrum”, zorganizowaną przez         

Szkolne Koło PCK, odbyła się zbiórka pieniężna, której celem było wsparcie           

finansowe Centrum Zdrowia Dziecka, najwspanialszego Pomnika - Szpitala.        

Odczytujemy ten gest jako podanie ręki drugiemu dziecku, choremu,         

zagubionemu z powodu bólu i cierpienia. Nie był to jedyny gest wobec            

potrzebujących, gdyż corocznie przed świętami uczniowie zbierali pieniądze,        

dawali swoje małe oszczędności z potrzeby serca, które wysyłano w darze           

serca dla dzieci niewidomych przebywających w Zakładzie w Laskach.         

Pieniądze wysyłano każdego roku a współpraca nabierała coraz większych         

rumieńców, były podziękowania, listy, w których Siostry Franciszkanki        

opiekujące się dziećmi dzielą się informacjami o mieszkańcach swojego         

domu, o sytuacji w zakładzie, o osiągnięciach, radościach i smutkach i o tym             

na co przeznaczają pieniądze. Szkoła Podstawowa w Orzechowie utrzymuje         

współpracę z Policją, corocznie w porozumieniu z przedstawicielami Policji         

organizowane są turnieje wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego, na         

boisku szkolnym powstaje małe miasteczko ruchu drogowego, by pod         

nadzorem fachowca dzieci mogły zdobyć podstawową wiedzę: jak zachować         

się prawidłowo i bezpiecznie na drodze103. Jeśli współpraca z mundurowymi,          

to również ze strażakami z OSP w Orzechowie, występy dzieci szkolnych  

z okazji Jej 60-tej rocznicy powstania i humorystyczne przedstawienie         

strażackiej działalności, oddania, odwagi. Inną formą współpracy ze        

środowiskiem jest impreza zwana koncertem środowiskowym, odbywająca       

się co roku w czerwcu, impreza dla środowiska w świetlicy OSP. Uczniowie            

szkoły przedstawiają cały swój dorobek artystyczny, a mottem ich jest hasło:           

,,z uśmiechem i nie tylko z piosenką przybywamy do Was”104. Wszyscy           

żyjemy w społeczności, w środowisku i jako społeczność musimy dbać  

o środowisko, uczyć się tego od najmłodszych lat, stąd co roku we wrześniu             

103 Kronika Szkolna 1991-1995  
104 Kronika Szkoły Podstawowej w Orzechowie, 18.06.1995 
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odbywa się sprzątanie świata. Choćby posprzątać mały kawałek Ziemi, swoje          

najbliższe otoczenie oraz by czynić to nie tylko z obowiązku, lecz ze            

szczerych chęci przez cały rok. Ponadto uczniowie Szkoły Podstawowej  

w Orzechowie brali udział w obchodach Święta Ziemi za co otrzymali           

podziękowanie od Nadleśnictwa za proekologiczną świadomość i postawę.        

Dbając o Ziemię również dbamy o siebie i dlatego uczniowie szkoły pamiętali            

o pracownikach Służby Zdrowia, w dniu 7-go kwietnia delegacja szkoły          

złożyła życzenia tym, którzy dbają o nasze zdrowie. Kolejne wyrazy          

wdzięczności: ,,W chwilach zagrożenia i grozy wyciągnęliście do nas         

pomocną dłoń, a my uczepiliśmy się jak tonący brzytwy”105. Tak brzmiały           

podziękowania złożone na ręce dyrektora szkoły od uczniów szkoły  

w Trzebieszowicach, uczniów poszkodowanych w lipcowej powodzi  

w Kotlinie Kłodzkiej, dla których zorganizowano wypoczynek i pomoc         

materialną. Inny bardzo miły gest uczniów naszej szkoły to zorganizowanie          

pomocy materialnej dla najstarszego uzdrowiska w Polsce - Lądku Zdroju.          

Szkoła otrzymała podziękowania od Burmistrza Miasta i Gminy Lądka Zdrój,          

za to iż dała mieszkańcom odczuć, że nie są sami w tych ciężkich chwilach,              

kiedy wszystko zniszczyła woda. Kolejny dar serca uczniów Szkoły  

w Orzechowie, którzy w czasie VII Finału WOŚP dołączyli do grona           

wolontariuszy Jerzego Owsiaka. Współpraca szkoły ze środowiskiem miała        

różne oblicza, zawsze uczniowie byli obecni w środowisku z racji          

uroczystości, świąt, szczególnych uroczystości, nigdy nie odstawali w marszu         

ku lepszemu, ku przyszłości, ku drugiemu człowiekowi.  

         Na terenie szkoły działało wiele organizacji uczniowskich, liczba ich  

z roku na rok sukcesywnie rosła, organizacje miały różnorodny charakter  

i każdy uczeń mógł się w nich realizować, rozwijać swe talenty, umiejętności.            

Przy szkole prosperuje świetlica szkolna, do której uczęszcza ponad 30-ro          

uczniów, działa ona bardzo prężnie pod przewodnictwem  

105 Kronika Szkoły Podstawowej w Orzechowie, 1997 
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Aliny Depczyńskiej. Opiekunką Szkolnego Koła Przyjaźni Polsko -        

Radzieckiej była Teresa Maciejewska. Kółko to szczególnie było aktywne  

w czasie takich uroczystości, jak rocznica Rewolucji Październikowej,  

w późniejszych latach pieczę nad tym kołem pełniła Irena Asman.          

Największą organizacją uczniowską działającą w szkole jest Samorząd        

Szkolny, składający się z przedstawicieli różnych klas, którzy wnoszą w jego           

działalność wiele pomysłów i prężnie działają na rzecz szkoły. Są szczególnie           

widoczni w czasie świąt, uroczystości, na apelach, prowadzą swoją kronikę,          

organizują różnego typu zbiórki, pełnią warty w miejscach pamięci. Pierwszą          

opiekunką Samorządu Uczniowskiego była Alina Depczyńska,. Ona       

zainicjowała w 1970 roku, iż odbyły się pierwsze prawdziwe, demokratyczne          

wybory, powołała Komisję Skrutacyjną, która podsumowywała wyniki       

wyborów. Bardzo aktywnie działało Szkolne Koło Budowy Szkół  

i Internatów pod kierownictwem Krystyny Felczak, wspaniałej polonistki,        

która zawsze emanowała mądrymi pomysłami. Dzieci działające w tym kole          

wystawiły sztukę dla wszystkich uczniów: ,,Trzy pary pantofelków”106.  

Koło pomagało w organizacji różnych uroczystości, a pomysły przedstawień         

były bardzo różnorodne. Ponadto organizowano pod jego patronatem        

ogólnoszkolny konkurs pięknego czytania. W roku szkolnym 1971/72 koło to          

przekształciło się w Kółko Recytatorsko - Dramatyczne, kieruje nim Krystyna          

Felczak, a premierę swego zaistnienia uczcili wystawieniem fragmentów        

,,Janka Muzykanta” i ,,Zemsty”. Jeśli ktoś ma zdolności artystyczne to może           

je sprawdzić, rozwinąć w Kółku Plastycznym, które prowadzi Stanisława         

Stachowiak107. Zasługą uczestników tego koła są estetycznie wystrojone,        

udekorowane wnętrza korytarzy, sal, pomysłowe upominki. Natomiast bardzo        

zorganizowana Drużyna Harcerska działała pod przewodnictwem Janiny       

Brodzińskiej, organizowała wieczornice, np. z okazji Dnia Nauczyciela,        

106 Kronika Szkoły Podstawowej w Orzechowie, rok 1970/71 
107 Tamże, rok1972/73 
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organizowała zbiórki chociażby makulatury, wypełniała w sposób mądry  

i celowy czas dzieciom, uczyła pomagać tym, którzy tej pomocy          

potrzebowali, dostrzegać ich. Nigdy nie brakowało harcerzy z Orzechowa  

w pochodzie pierwszomajowym w Miłosławiu, z dumą nosili harcerskie         

mundurki, współpracowali z organizacjami, które istniały na terenie szkoły.         

W szkole znajdowała się biblioteka szkolna, opiekę i nadzór nad nią           

sprawowała Krystyna Felczakowa. Zadaniem biblioteki było organizować       

wystawy książek i czasopism zwłaszcza kiedy obchodzono Dni Oświaty         

Książki i Prasy, popularyzować książkę przez cały rok wśród dzieci  

i młodzieży, patronować hasłu: „(...) by księgi trafiły pod strzechy”, by każdy            

chętnie sięgał po książkę i uznawał ją jako źródło wszelakiej wiedzy.           

Biblioteka szkolna współpracowała z biblioteką przy Klubie ,,Książki  

i Prasy” prowadzoną przez Krystynę Dobroczyńską108. Przy szkole działało         

kółko muzyczne i taneczne prowadzone przez nauczycielkę Krystynę Gralę,         

które współpracują z pozostałymi organizacjami przy imprezach, stanowią        

oryginalne tło uroczystości. Jednocześnie uzupełnieniem muzycznego tła       

uroczystości były występy szkolnego chóru pod dyrekcją Anny Kołomak,         

uświetniał on swymi pięknymi pieśniami i piosenkami wszystkie niemalże         

uroczystości. Chór szkolny reprezentował godnie szkołę na zewnątrz, biorąc         

udział w konkursach ogólnopolskich, np. IV Konkursie Ogólnopolskim        

Chórów Szkolnych a`cappella w Poznaniu, gdzie został wyróżniony za swój          

występ109. Chór podjął współpracę z Filharmonią Poznańską, która organizuje         

koncerty na terenie szkoły, a członkowie chóru ujawnili swoje talenty nie           

tylko muzyczne ale również aktorskie w przedstawieniu muzycznym        

,,Królowa Śniegu”. Kiedy na emeryturę odeszła Krystyna Felczak, wówczas         

rozpoczęła pracę polonistka Grażyna Goździela, która z wielkim        

zaangażowaniem i entuzjazmem prowadziła bardzo prężnie Kółko       

108 Kronika Szkoły Podstawowej w Orzechowie, rok 1972/73  
109 Kronika Szkoły Podstawowej , 1984  
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Recytatorskie, dbała o kulturę słowa, o piękno mowy ojczystej. Uczniowie          

szczególnie klas starszych brali udział w różnorodnych konkursach        

recytatorskich, wymienić należy konkurs recytatorski im. J. Słowackiego        

odbywający się w Miłosławiu oraz konkurs wiedzy o A. Mickiewiczu,          

młodzież prezentowała poezję i prozę z różnych okresów historycznych,         

zaprezentowali inscenizację ,,Balladyny”110. Podczas uroczystości nigdy nie       

brakowało pięknych wzorów języka ojczystego prezentowanego przez       

młodzież naszej szkoły. Ponadto w szkole działało i nadal działa Kółko           

Biologiczne, którego opiekunem był i jest Jan Paszkowski. Uczniowie klas          

starszych prowadzili sklepik szkolny, w którym uczniowie mogli kupić         

słodycze oraz przybory szkolne. Kiedy w 1983 roku do grona          

nauczycielskiego dołączyła Liliana Pawlaczyk, wówczas stworzyła wśród       

dzieci klas najmłodszych drużynę zuchową i rozpoczęła współpracę  

z Drużyną Harcerską. Ważna jest dbałość o kondycję fizyczną, na terenie           

szkoły organizowane są dni sportu. Za sprawą Kazimierza Jacewicza i pod           

jego czujnym okiem powstał i rozwijał się zespół reprezentacyjny „Orliki”111,          

który brał udział w Mistrzostwach Szkolnych w piłce nożnej dla          

województwa poznańskiego. W czasie imprez sportowych dzieci startują  

w wielu różnorodnych dyscyplinach, odnoszą sukcesy, działa ponadto        

Szkolne Koło Sportowe, w którym każdy może sprawdzić swoje umiejętności          

sportowe, dzieci wyjeżdżają na turnieje. 11- letni uczniowie naszej szkoły          

brali udział w rozgrywkach Mini Piłki Nożnej w hiszpańskim mieście Bilbao,           

to z pewnością wielkie i niezapomniane przeżycie.  

O działalności kół zainteresowań świadczyć mogło uczestnictwo        

uczniów szkoły w turniejach, konkursach, imprezach nie tylko szkolnych,         

wojewódzkich, ogólnopolskich oraz  ich  osiągnięcia,  wyróżnienia,  nagrody.  

110 Kronika Szkoły Podstawowej, rok 1995 
111 Tamże, rok 1997/98  
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ZAŁĄCZNIK nr 1 - ważniejsze osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej  

w Orzechowie w latach 1966- 1999 ZAŁĄCZNIK nr- 2 - najlepsi sportowcy            

szkoły.  

 

 

5.4. Ważniejsze wydarzenia z życia szkoły  

 

Każdy dzień w życiu szkoły jest inny, teraźniejszość tworzą sami           

uczniowie, każde wydarzenie składa się na ogólny obraz szkoły. Pierwszym          

ważnym wydarzeniem we wrześniu 1970 roku, które poruszyło całą szkołę          

były prawdziwe demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego, była        

urna wyborcza, komisja zwana skrutacyjną, lista osób kandydujących,        

objaśnienia ze strony opiekunki Samorządu Szkolnego oraz klasa III jako          

obserwatorzy. W wyniku tych wyborów pierwszą przewodniczącą Samorządu        

szkolnego została Małgorzata Glapiak, która od tej pory była reprezentantką          

wszystkich uczniów i od której oczekiwano wiele dobrej inicjatywy.  

Niezwykłe wydarzenie miało miejsce w 1973 roku, klasy VIII za sto dni             

opuszczą mury szkoły i z inicjatywy polonistki Krystyny Felczak         

zorganizowano wówczas po raz pierwszy uroczysty wieczorek zwany        

OSTODNIKIEM. Był organizowany wg specjalnych reguł: dyrektor szkoły        

oraz wychowawcy wszystkim uczniom przypinali dzwoneczki z cyfrą 100,         

uczniowie przepraszali za swoje winy i kłopoty, które sprawiali         

nauczycielom, a następnie odbywało się darowanie win poprzez spalenie listy          

na stosie. Część artystyczna w wykonaniu uczniów, wspólny poczęstunek  

i zabawa, tak od tej pory tradycja ta jest kontynuowana, aż po dzień             

dzisiejszy. 

W dziedzinie dydaktycznej nowelizacją okazało się wprowadzenie        

świadectwa wyróżniającego, które charakteryzowało się czerwonym paskiem,       

a przeciętna oceny na świadectwie musiała obowiązkowo wynosić 4,8 - był to            
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rok szkolny 1976/77112. Dnia 30 kwietnia 1979 roku dzieci naszej szkoły           

wzięły udział w uroczystym wręczeniu sztandaru Zbiorczej Szkole Gminnej         

w Miłosławiu. Od tej pory co roku tego dnia obchodzono dzień poświęcony            

Patronowi naszej szkoły Wiośnie Ludów.  

W roku 1983 nasza szkoła już nie ma punktu filialnego, gdyż Czeszewo             

stało się samodzielną placówką. Nie należy pominąć znaczenia udziału dzieci          

w konkursach, np. recytatorskim, plastycznym, sportowym, piosenkarskim,       

matematycznym, czytelniczym, biologicznym oraz turniejach. 

Po raz pierwszy w marcu 1990 roku odbyły się ogólnoszkolne           

rekolekcje, gdzie w ciągu trzech kolejnych dni uczniowie uczestniczyli  

w rekolekcjach prowadzonych przez księży w Kościele113. Gmina Miłosław,         

do której należy Orzechowo współpracuje z zaprzyjaźnioną gminą Bergen  

w Holandii. Do Szkoły Podstawowej w Orzechowie, w 1994 roku przybyła           

delegacja nauczycieli, by dyskutować, rozmawiać o oświacie w Bergen  

i o Gminie Miłosław oraz wziąć udział w bardzo poglądowej lekcji geografii            

prowadzonej przez Janinę Franków. Rok 1997/98 trzy uczennice miejscowej         

szkoły wyjechały do Halle w Niemczech w ramach wymiany młodzieży          

niemiecko - polskiej. 

Ponowny zwrot w systemie oświaty w 1999, gdyż uczniowie klasy IV            

od września rozpoczną naukę w Czeszewie, a klasy VI utworzą w szkole  

w Orzechowie klasę gimnazjalną. Przedstawione w tym rozdziale fakty         

świadczą o tym, w jaki sposób kształtowały się losy Szkoły Podstawowej  

w Orzechowie przez 30 lat. Szkoła nie ustała w biegu, ciągle zmieniał się jej              

wizerunek, idzie w swych poczynaniach ku przyszłości z wielkim zapałem,          

otwarta na innowacje, zawsze bliska dziecku, mająca na uwadze dobro          

dziecka, jego wszechstronny rozwój, kształtowanie jego pozytywnej       

osobowości.  

112 Kronika Szkoły, rok 1976/77 
113 Kronika Szkoły, rok 1989/90 

99 
 



ROZDZIAŁ VI  
 

 

Szkoła w dobie reformy szkolnej. Utworzenie      

Gimnazjum i powstanie Zespołu Szkół w Orzechowie  
 

 

6.1. Baza kadrowa, lokalowa, stan liczbowy młodzieży  
 

W czasie uroczystego zakończenie roku szkolnego 1999/2000        

pożegnano dwóch nauczycieli, dla których ten rok był ostatnim rokiem pracy           

w Gimnazjum. Odchodzi katecheta ks. Przemysław Tabaczka oraz Mariusz         

Głowacki nauczyciel języka angielskiego. W pierwszym dniu nowego roku         

szkolnego 1999/2000 przedstawiono uczniom i serdecznie powitano nowych        

nauczycieli: Andrzeja Wnuka - nauczyciela języka angielskiego oraz  

ks. Pawła Lewandowskiego - katechetę, natomiast dwom innym        

nauczycielom złożono życzenia z okazji jubileuszy: Irenie Chmielarz z okazji          

srebrnego jubileuszu pracy oraz dyrektorowi Hieronimowi Fechnerowi  

z okazji 40-lecia pracy. To bardzo znaczący jubileusz, tak wiele lat           

przepracowanych w szkole, w tym 35 lat na stanowisku dyrektorskim.  

Do grona nauczycielskiego w 2001/2002 roku dołączyła nauczycielka        

matematyki Beata Poch, natomiast dwie inne panie obchodzą Jubileusze:         

Czesława Kosztur 35-lecie pracy, Teresa Jankowska 25-lecie pracy. Nadszedł         

rok 2002 i moment odejścia na zasłużoną emeryturę dyrektora szkoły, były           

życzenia i podziękowania od uczniów, grona nauczycielskiego, a także wielu          

przyjaciół, znajomych , z którymi spotkał się na swej drodze zawodowej.  

Nowym dyrektorem od 2002 roku został Rafał Zięty - nauczyciel           

wychowania fizycznego, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego  
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w Poznaniu, natomiast Jego zastępcą została Wioletta Nowak - nauczycielka          

matematyki. Ponadto do grona nauczycielskiego dołączyli: Tomasz       

Jankiewicz, który będzie uczył fizyki i Jerzy Kowalski nauczyciel         

wychowania fizycznego. Nowego dyrektora czekają ważne obowiązki, już  

27 września dokonał pasowania pierwszaków na ucznia klasy I, tym samym           

ucznia szkoły. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia odeszła na emeryturę          

Felicja Furmanek, dotychczasowy zastępca dyrektora Hieronima Fechnera.       

Na zakończenie tego roku szkolnego odchodzi ksiądz Paweł Lewandowski.         

We wrześniu 2003 roku Jubileusze obchodziły panie Franków, Hinz i          

Szymańska114. 

         Zespół Szkół w Orzechowie tworzą dwie szkoły, które mieszczą się  

w jednym budynku: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. W Szkole         

Podstawowej w Orzechowie uczą nauczyciele o specjalności nauczanie        

początkowe, a są nimi: Teresa Jankowska, Bernadeta Zięty, Arleta         

Sobkowiak, Barbara Hinz oraz Violetta Biegańska. Grono pedagogiczne        

Gimnazjum stanowią nauczyciele różnych specjalności: Jan Paszkowski -        

biologia i chemia, Tomasz Jankiewicz - fizyka, Alicja Kowalska -          

informatyka i sztuka, Irena Chmielarz i Grażyna Goździela - język polski,           

Andrzej Wnuk - język angielski, Janina Franków - geografia, Czesława          

Kosztur - historia, Kazimierz Jacewicz i Jerzy Kowalski - wychowanie          

fizyczne, Beata Wojciechowska - matematyka, Beata Dudkiewicz oraz  

ks. Leszek Sakowski - religia. Ponadto pracują: Bogumiła Bednarek -          

bibliotekarka, Barbara Ciemniewska - pedagog szkolny115. Funkcje       

dyrektorskie pełnią: dyrektor Rafał Zięty oraz wicedyrektor Wioletta        

Nowak116. 

  

114 Kronika Szkoły w Orzechowie, rok 2002/2003  
115 http://www.gimnazjum orzechowo.neostrada.pl 03.04.2005  
116 Tamże, 03.04.2005  
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Zdjęcie nr 11. Dyrektor Zespołu Szkół w Orzechowie mgr Rafał Zięty-           

nauczyciel wychowania fizycznego.  

    

   Źródło: http://www.gimnazjumorzechowo.neostrada.pl 

  

Szkoła w Orzechowie ciągle się rozwija, każdy niemalże nowy rok           

szkolny przynosi zmiany na lepsze, można te zmiany odczytać z hasła:           

„nauka na miarę XXI wieku” realizowanym w codziennym działaniu,         

nauczaniu. Nauka to trudna praca dla obojga stron: uczniów i nauczycieli,           

jednak nowoczesne urządzenia i klasopracownie mają dopomóc w efektywnej         

i szybkiej nauce. We wrześniu 2003 roku dzieci rozpoczęły naukę w pracowni            

językowej, która była jedyną w okolicy tak nowoczesną pracownią, którą          

wyposażono w nowoczesne meble, urządzenie sterujące i komplety        

słuchawek,  bardzo dobrej jakości taśmy z nagraniami lekcji i komputer117.  

 

117  Nauka na miarę XXI wieku, z Wiadomości Wrzesińskie, rok 2003  
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W całym budynku szkolnym wymieniono okna, zmniejszono szatnie,  

a w jednym z pomieszczeń urządzono gabinet higienistki szkolnej         

„Centylek”, bibliotekę oraz pracownię komputerową. Na parterze szkoły        

powstała pracownia biologiczna. Szkoła cały czas przekształca się,        

przystosowuje się do coraz bardziej nowoczesnych sposobów nauczania  

i zdobywania wiedzy.  

         W roku szkolnym 2003/2004 w Szkole Podstawowej uczyło się  

75 uczniów natomiast w Gimnazjum – 175, a w roku 2004/2005 w nauczaniu             

początkowym - 70 uczniów, w klasach gimnazjalnych - 181 uczniów.          

Uczniowie klas III gimnazjum, którzy w 2004 roku opuścili mury szkoły  

w Orzechowie, stanowili pierwszy rocznikiem, który po ukończeniu III klasy          

kontynuował naukę w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej w Czeszewie.  

 

 

6.2. Działalność dydaktyczna i wychowawcza zintegrowanych       

szkół  
 

Zespół Szkół w Orzechowie stanowią uczniowie Szkoły Podstawowej        

oraz młodzież gimnazjalna, współpraca między nimi układa się bardzo         

pozytywnie, polega na wzajemnej pomocy, wspólnym organizowaniu       

różnorodnych uroczystości, imprez, na wspólnych działaniach.  

Klasy najmłodsze mają pięknie i funkcjonalnie urządzone pracownie,        

by mogły uczyć się i poznawać świat od podstaw, wszystkie jego tajemnice,            

natomiast starsi uczniowie posiadają pracownie nowoczesne, by mogli uczyć         

się na miarę XXI wieku.  

Corocznie pierwszoklasiści po krótkim pobycie w szkole są pasowani na           

ucznia i wówczas stają się pełnowartościowymi członkami społeczności        

szkolnej. Na pewno jest to wielkie przeżycie dla pierwszoklasistów i dla           

rodziców, to kolejny krok naprzód i nowe wyzwanie, któremu należy          
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sprostać, by móc w życiu cokolwiek osiągnąć. Kiedy w roku szkolnym           

1999/2000 gimnazjaliści rocznik 1985 kończyli III klasę gimnazjum,        

wówczas ich ostodnikowym występom towarzyszyło hasło: „nigdzie więcej        

lepiej ci nie będzie” i z pewnością wszyscy, którzy pójdą od września do             

innych szkół powrócą nieraz myślami do swojej dawnej szkoły, może nawet  

z utęsknieniem. A kiedy nadszedł czas rozstania zacytowano uczniom myśl,          

która powinna prowadzić ich przez całe życie „Życie ludzkie podobne jest do            

życia rośliny, myśl pączkiem, słowo kwiatem a owocem czyny”118.  

Czas nauki szkolnej przeplatany czasem wakacji, po którym wkraczano  

w nową szkolną rzeczywistość, uczniowie musieli ją dokładnie poznać, by          

móc w niej zaistnieć. Dyrektor Fechner powtarzał często dzieciom, że szkoła           

jest potrzebna, ponieważ zdobywają w niej wiedzę, która powinna         

procentować w ich dalszym życiu, ale też potrzeba wiele cierpliwości  

i wytrwałości by ją zgłębić. Rok 2001/2002, „w tym roku pierwsza grupa            

gimnazjalistów zakończy naukę egzaminem końcowym sprawdzającym ich       

wiedzę i umiejętności, za który otrzyma nie oceny, lecz punkty”119. W tym też             

roku, podczas pasowania I-klasistów obecny był policjant, który zwrócił         

uwagę dzieci na niezwykłe ważne bezpieczeństwo w drodze do szkoły i ze            

szkoły. Należy zawsze „być obecnym”, kiedy jesteśmy uczestnikami drogi  

i zawsze przestrzegać zasad nawet, gdy najbardziej się spieszymy - to była            

forma apelu do dzieci. Dnia 16 października odbył się próbny egzamin           

gimnazjalny, czyli pierwsza próba swych umiejętności i zdolności, pierwsza         

część egzaminu z przedmiotów humanistyczno – przyrodniczych, a druga  

z matematycznych. W listopadzie 2001 roku gimnazjaliści brali udział  

w „Alfiku matematycznym”, w którym uczestniczyło z Orzechowa  

48 gimnazjalistów na ponad 6200. Uczniowie z gimnazjum zdobyli 17, 19, 29            

i 60 miejsce, na pewno była to wspólna zasługa uczniów i nauczycieli.            

118 Kronika Szkoły w Orzechowie, rok 1999/2000  
119 Tamże, rok 2001/2002 
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Grudzień tego roku obfitował również w nieco inne wydarzenia, odbył się           

koncert utworów muzyki poważnej, wspomnienie najwybitniejszych twórców       

tej muzyki, koncert ten był połączeniem wspólnych sił małych dzieci ze           

Szkoły Podstawowej i gimnazjalistów. Szczególnie interesująco wypadli       

uczniowie tańczący walca angielskiego oraz inscenizujący „Marsz       

Mendelsona”. Umiejętności aktorskie zaprezentowała młodzież, która      

przygotowała pod kierunkiem polonistki III część ,,Dziadów” Adama        

Mickiewicza. Aktorzy bardzo wiernie odzwierciedlili nastrój grozy  

i tajemniczości, i z pewnością udało im się przekazać nauki moralne, jakie            

wypływają z dzieła naszego narodowego wieszcza. Uczniowie gimnazjum        

brali udział w Finale Szkolnego Programu Komunikacyjnego „Moja rodzina         

jeździ bezpiecznym samochodem”. Dla uczestników finału odbył się test  

z zakresu teorii i ćwiczeń praktycznych z zasad udzielania pierwszej pomocy.           

Finał tego konkursu przeprowadził w szkole przedstawiciel firmy OPEL -          

SZPOT. W marcu 2002 roku przyjechały do szkoły aktorki krakowskiego          

teatru profilaktycznego ze spektaklem edukacyjnym „STOP PRZEMOCY”.       

W sposób bardzo obrazowy ukazali jak walczyć z przemocą, jak jej się nie             

poddawać, nie milczeć wobec niej. Maj okazał się bardzo gorącym miesiącem           

szczególnie dla gimnazjalistów, którzy w połowie tego miesiąca przeżywali         

emocje związane z egzaminem. Podczas ceremonii zakończenia roku        

szkolnego 27 uczniom wręczono nagrody i świadectwa z wyróżnieniem,  

a z odchodzących klas III gimnazjalnych 13 uczniów zasłużyło na          

wyróżnienie. Uczniowie szkoły osiągnęli sukcesy w konkursie języka        

angielskiego na szczeblu powiatowym zajmując na 36 uczestników I i III           

miejsce. W roku 2002/2003, tuż przed świętami Bożego Narodzenia odbył się           

„Alfik humanistyczny”, w którym na 36 uczestników nasi uczniowie zajęli V,           

XV i XIX miejsce, za co otrzymali podziękowania  za współpracę  

w rozbudzaniu zainteresowań i kształceniu zdolności językowych. 
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Chcąc przygotować uczniów klasy III gimnazjum do wyboru dalszej          

szkoły, podjęcia próby wyboru najlepszej, zgodnej z zainteresowaniami  

i umiejętnościami, dla uczniów tych klas odbyły się targi edukacyjne, na           

których można było zapoznać się z ofertami różnych szkół i zaplanować           

dalszą swoją edukację. Szkoła w Orzechowie, jej uczniowie, zainteresowani         

sprawami Polski, swojej Ojczyzny i jej przyszłością zgłębiali tajniki Unii          

Europejskiej. W szkole obchodzono 16 kwietnia Szkolne Dni Unii         

Europejskiej, w związku z tym faktem odbył się szkolny Euro Quiz a także             

referendum: „Czy wyrażasz zgodę na przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej        

do Unii Europejskiej?”. Większość społeczności szkolnej była za        

przystąpieniem naszego kraju do Unii, był to mały sprawdzian postawy          

obywatelskiej a jednocześnie poczucie odpowiedzialności za swój kraj.  

Co roku czerwiec jest ostatnim miesiącem nauki szkolnej, kiedy wszyscy          

otrzymują świadectwa i udają się na wakacje, by po nich wrócić tutaj lub             

pójść do innej szkoły. Moment przełomowy, lecz muszą kroczyć  

z podniesioną głową do wyznaczonego celu, wierzyć w siebie, wierzyć  

w innych dobrych ludzi120 i reprezentować godnie naszą szkołę. 

W związku z narastającą falą przestępstw wśród młodzieży, szerzącą się           

narkomanią, nie można również wykluczyć naszego środowiska. Do szkoły  

w ramach tzw. profilaktyki lub zapobieganiu, przyjeżdżają przedstawiciele        

policji, by przeprowadzić zarówno z dziećmi jak i młodzieżą pogadanki, by           

uczulić wszystkich na zło tkwiące w narkomanii, wskazując drogi, jak          

powiedzieć temu złu stanowcze NIE, jak umieć je rozpoznać i przeciwstawić           

się. Są to na pewno bardzo pouczające i poglądowe zajęcia dotyczące życia  

i codzienności, uczą krytycznego podejścia do życia i nie poddawania się           

wszystkiemu temu co modne, uczą umiejętności rozróżniania dobra od zła.          

Wsparciem dla poglądowych lekcji życia i akcji policyjnej są występy Teatru           

Profilaktycznego, który corocznie odwiedza naszą szkołę. Aktorzy z Krakowa         

120 Kronika Szkoły w Orzechowie, rok 2002/2003 
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pragną uświadomić uczniom poprzez hasło, które jest jednocześnie tytułem         

spektaklu „Ulotne chwile”, że niebezpieczeństwa i pokusy czekają we         

współczesnym świecie na każdego, aktorzy poprzez mimikę, gest, słowo         

wyrażają to wielkie ostrzeżenie, przestrogę. Nadzieją i życzeniem wszystkich         

było, by przesłanie płynące ze spektaklu dotarło do wszystkich i każdego           

ucznia z osobna. 

Ferie to czas wolny od zajęć, ale szkoła nie zapomina o swoich             

uczniach, mogą do niej przyjść i pożytecznie spędzić czas, np. w sali            

gimnastycznej, w pracowni komputerowej. W tym roku Szkolny Związek         

Sportowy w Miłosławiu zorganizował zimowisko w Zakopanem dla  

24 uczniów naszej szkoły, niesamowite przeżycia i radość, a także możliwość           

poznania wielu nowych i ciekawych miejsc.  

  

 

  6.3. Ważniejsze wydarzenia z życia szkoły, osiągnięcia uczniów  
 

W listopadzie 1999 roku odbył się wewnątrzszkolny przegląd piosenki          

„Jesień - zima”, w którym brały udział wszystkie klasy. Każda z klas mogła             

się zaprezentować w jesienno - zimowym repertuarze. Uczniowie klas I - III  

i młodzież włożyli wiele wysiłku i serca w przygotowanie się, starając się            

zaprezentować swoją klasę jak najlepiej. Każdego roku w okresie         

zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia udziela się wszystkim szczególny         

nastrój. Wydarzeniem są Jasełka starannie przygotowana przez uczniów,        

wzruszające chwile składania sobie życzeń i dzielenia się opłatkiem, ręka          

wyciągnięta do drugiej osoby i uśmiech. Szczególny dzień w życiu szkoły           

wiąże się z przyjmowaniem w murach szkoły kombatantów, uczestników         

walk, którzy w swej pamięci zachowali wspomnienia tamtych czasów.         

Pamięć o ich odwadze i bohaterstwie jest bardzo ważna, nie można o nich             

zapominać, gdyż znaczyłoby to, iż chcemy wymazać kawałek historii,         
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narodowych dziejów. „Każdy człowiek, który poświęca się za wolność jest          

człowiekiem, nowym tworem Boga” ( J. Słowacki)121.  

Dnia 16 maja 2001 roku w szkole miała miejsce niezwykła uroczystość,            

gdyż zaszczycił szkołę swoją obecnością Arcybiskup Archidiecezji       

Gnieźnieńskiej ks. Henryk Muszyński. Spotkał się z dziećmi i młodzieżą oraz           

nauczycielami niosąc im przesłanie: „Niech polska szkoła w wolnej         

Ojczyźnie wychowuje i kształci szlachetnych ludzi, ofiarnych obywateli  

i wiernych chrześcijan, aby mogli być znakiem i zbudowaniem dla          

wszystkich w nowej, jednoczącej się Europie”122. Bardzo dostojny  

i niezwykły gość, młodzież dla Arcybiskupa przygotowała program        

artystyczny związany z życiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, co zostało         

bardzo mile odebrane.  

Rozpoczęcie roku szkolnego 2002/2003 to wielkie wydarzenie,        

następują zmiany personalne. Na emeryturę odchodzi długoletni dyrektor        

Hieronim Fechner natomiast nowym dyrektorem został mgr Rafał Zięty.  

Na miano ważnego wydarzenia zasługuje fakt zainicjowania i kontynuowania         

w naszej szkole tzw. „Spotkań po latach”. Byli uczniowie szkoły powracają  

w jej mury, by spotkać się z wychowawcami, z rówieśnikami, by jeszcze raz             

powrócić wspomnieniami do tamtych szkolnych dni pełnych różnorodnych        

przeżyć, wydarzeń, szczęśliwych chwil dzieciństwa. Zazwyczaj spotkania       

organizuje się z okazji 25-lecia, 20-lecia ale także spotykają się uczniowie,           

którzy ukończyli szkołę 50 lat temu. Pozostało ich niewielu ale zawsze           

przybywają nawet z odległych zakątków Polski, a nawet świata, by się móc            

spotkać.  

Młodzież gimnazjalna szczególnie ceniła twórczość piosenkarską       

Czesława Niemena, chcąc uczcić jego pamięć, a jednocześnie powrócić do lat           

jego kariery piosenkarskiej zorganizowano pod kierunkiem Alicji Kowalskiej        

121 Kronika Szkoły w Orzechowie, rok 1999/2000  
122 Tamże, rok 2000/2001 
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poetycko - muzyczne przedstawienie. Gościem specjalnym tej uroczystości        

był Grzegorz Tamborski, który poprzez muzykę przypomniał i zaśpiewał         

najpopularniejsze piosenki zmarłego piosenkarza. Gimnazjaliści zadbali  

o wystrój sali i wzięli udział w części poetyckiej przedstawienia.  

Zespół Szkół w Orzechowie nie ma „imienia”, w planach i zamiarach            

całej społeczności szkolnej jest, by szkoła posiadała patrona. W związku  

z tym przystąpiono do długotrwałej procedury związanej z nadaniem imienia.          

Pierwszy etap to wybór kandydatów spośród wielu, ustalenie listy i podanie           

do konsultacji, czyli wyboru przez społeczność szkolną, nauczycieli,        

rodziców. 19 marca uczniowie szkoły wybierali patrona, a wcześniej ustalono          

listę kandydatów: Adam Mickiewicz, Henryk Sienkiewicz, Wisława       

Szymborska, Janusz Korczak, Maria Konopnicka, Powstańców      

Wielkopolskich i Jana Pawła II. W rezultacie głosowania większość głosów          

uczniów, rodziców i nauczycieli zdecydowała, że to papież Jan Paweł II           

będzie patronem i wzorem moralnym. Wynik głosowania wzbudził wielką         

radość i emocje, że ktoś tak wielki będzie patronem szkoły.  

        „Zdrowy Styl Życia” to hasło Olimpiady, do której przystąpiło  

34 uczniów na szczeblu szkolnym, w finale, w eliminacjach powiatowych          

wystartowały tylko dwie osoby, z których uczennica klasy I gimnazjum          

zdobyła I miejsce. W maju 2001 roku we Wrześni odbyła się rejonowa            

olimpiada ,, Zdrowy Styl Życia”, w której uczeń klasy II gimnazjum zdobył  

I miejsce, faktem tym cieszył się zarówno uczeń ale również nauczyciel,           

który z uczniem pracował, przygotowywał go. W grudniu 2000 roku odbył się            

Turniej Wiedzy o AIDS, brało udział 20 uczniów ale ostatecznie do turnieju            

we Wrześni, etap powiatowy zakwalifikowało się trzech uczniów, a jeden  

z nich zdobył II miejsce.  

W kwietniu 2001 roku uczniowie szkoły mogli sprawdzić swoje          

umiejętności matematyczne w II powiatowym Konkursie Matematycznym,       

gimnazjaliści zdobyli trzy pierwsze miejsca. Reprezentacja szkoły       
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uczestniczyła w wojewódzkim Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu        

Drogowego zajmując IX miejsce. W maju 2001 roku uczniowie intensywnie          

brali udział w różnorodnych konkursach, turniejach, olimpiadach,       

mianowicie: rejonowa olimpiada „Moja rodzina jeździ bezpiecznym       

samochodem”, powiatowy konkurs języka angielskiego, w którym uczniowie        

szkoły zajęli I i III miejsce, było to niezwykłe wydarzenie i zaszczyt dla             

uczniów123.  

Niebywałym zainteresowaniem uczniów cieszył się sport, w nim też          

osiągali największe sukcesy. W szkole istniała tzw. „uniwersalna drużyna”         

byli to wychowankowie nauczyciela Rafała Zięty, którzy zdobyli podczas         

Mistrzostw Powiatu Szkół Podstawowych w piłce siatkowej I miejsce,         

zdobywali również zaszczytne miejsca w piłce nożnej i siatkowej. Niektóre          

turnieje lub rozgrywki odbywały się poza Orzechowem, np. w Dominowie.  

W styczniu 2003 roku miał miejsce turniej tenisa stołowego i piłki siatkowej,            

a w lutym piłki koszykowej. Bardzo znaczące miejsce osiągnęli gimnazjaliści,          

ich drużyna zajęła I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce siatkowej           

chłopców. Natomiast w siatkówce plażowej uczniowie zostali Mistrzami        

Wielkopolski Juniorów Młodszych.  

Ponadto odbywały się następujące konkursy: geograficzny, historyczny,        

z fizyki, z chemii, z matematyki. W styczniu 2003 roku odbył się konkurs             

plastyczny pod hasłem: „Powstanie Wielkopolskie w moich oczach”, nagrody         

otrzymało sześcioro gimnazjalistów.  

 

 

 

 

 

 

123 Kronika Szkoły w Orzechowie, rok 2002/2003  
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6.4. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym i działalność        

szkoły na rzecz tego środowiska 
 

Szkoła nie tylko współpracowała z tym najbliższym środowiskiem, lecz          

także z tym dalszym, dostrzega potrzeby innych i na miarę swych możliwości            

pomaga każdemu. Młodzież z naszej szkoły włączyła się w akcję Wielkiej           

Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka. Liczne grono wolontariuszy        

pod bardzo czujnym i opiekuńczym okiem strażaków zbierało pieniądze dla          

dzieci z chorobami nerek, dla noworodków z wadami wrodzonymi, na zakup           

sprzętu dla oddziałów noworodkowych, na zakup sprzętu do badania słuchu  

u noworodków. Nigdy spośród młodzieży szkolnej nie brakowało chętnych         

do zbiórki pieniędzy, nie brakowało gorącego odzewu na hasło Owsiaka –           

„pamiętajcie gramy do końca świata i jeden dzień dłużej i nie zapominajcie            

nigdy dać z siebie choć troszeczkę, kiedy inni będą o to prosili”124. Zawsze             

wśród dzieci i młodzieży „były gorące serca”.  

„Tworzymy przyszłość w kolorach nadziei - po pierwsze         

środowisko”125: to hasło, które towarzyszyło akcji „sprzątanie świata”. Dzieci         

z zaangażowaniem sprzątają swój mały świat, czyli tereny wokół szkoły oraz           

tereny Orzechowa. Uczniowie są widoczni w środowisku poprzez konkretne         

działania zwłaszcza te na rzecz naszego środowiska. Obchodząc Dzień Ziemi,          

wówczas warto wsłuchać się w „skargi Matki Ziemi’’ i zastanowić się nad            

własnym postępowaniem i dalszą naszą drogą, Matka Ziemia się skarży  

i może warto by Jej posłuchać. Powitanie wiosny, świat pięknieje, „Czysta           

Ziemia” była tematem konkursu plastycznego, uczniowie potwierdzili swoją        

wiedzę o ekologii. 

Szkoła przystąpiła do Akcji Charytatywnej „Góra Grosza”, która odbyła          

się w połowie października na rzecz dzieci z domów dziecka. Z zebranych  

124 Kronika Szkoły w Orzechowie, rok 2002/2003 
125 Tamże, rok 1999/2000 
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w całym kraju monet, również tych dostarczonych z naszej szkoły          

organizatorzy usypali Górę w trakcie finału akcji na terenie wyznaczonego,          

jednego Domu Dziecka w Warszawie. Zebrane pieniądze były przeznaczone         

na tworzenie rodzinnych domów dziecka i pomoc potrzebującym domom         

dziecka, pomoc tym, którzy nie mieli szczęścia żyć w rodzinach.126.          

Uczniowie szkoły nie są obojętni wobec chorych dzieci i postanowili pomóc           

rodzicom małej Patrycji organizując zbiórkę swoich oszczędności, jako dar         

serca. Z inicjatywy Samorządu Szkolnego Zespołu Szkół w Orzechowie         

dzieci przez dwa tygodnie zbierały pluszowe maskotki, których uzbierało się          

prawie 20 kg. Zbliżały się Mikołajki, można było zrobić prezent innym           

dzieciom i dlatego część z maskotek trafiła do przedszkolaków w          

Mikuszowie, a druga część do Domu Dziecka w Gnieźnie. Nigdy nie brakuje            

gestu podania ręki  drugiemu człowiekowi, co roku uczniowie pamiętają  

o dzieciach z Zakładu dla Niewidomych w Laskach, aby Wigilia była dla nich             

czasem dobroci, radości i wskrzesiła w nich iskierkę nadziei, że ktoś o nich             

pamięta, że są członkami wielkiej dziecięco - młodzieżowej rodziny. Innym          

bardzo ważnym gestem dzieci była pomoc dla chorego chłopca poprzez tak           

prosty gest jak zbieranie papierków po gumie Orbit, zebrano ich prawie cztery            

tysiące. Przy takich właśnie okazjach dzieci uczą się wrażliwości na potrzeby           

innych a przede wszystkim uczą się ich dostrzegać. W 2003 roku dzieci  

z Domu Dziecka w Kórniku otrzymały gwiazdkowy prezent od naszych          

uczniów z Zespołu Szkół w Orzechowie w postaci zabawek i książeczek,           

dzieci jak zwykle bardzo spontanicznie przystąpiły do zbiórki. W maju 2003           

roku Ochotnicza Straż Pożarna w Orzechowie obchodziła 70- lecie i również           

na tej uroczystości nie zabrakło naszej szkolnej młodzieży. Przygotowali dla          

strażaków piękne przedstawienie pod kierunkiem Grażyny Goździeli, piękne        

występy, tańce, śpiewy a potem strażacy w geście podziękowania         

przedstawili uroczysty ceremoniał strażacki. 

126 www.gimnazjumorzechowo.neostrada.pl , 06.04.2005  
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Koniec roku szkolnego jest czasem podsumowań, wówczas uczniowie         

zapraszają całą społeczność Orzechowa na koncert środowiskowy, w czasie         

którego uczniowie przedstawili cały swój dorobek artystyczny. Szkoła na         

zakończenie roku szkolnego 2002/2003 otrzymała pamiątkowy puchar za        

wkład w życie środowiska naszej miejscowości.  

 

 

 6.5. Zespół Szkół w Orzechowie dziś 
 

         W roku szkolnym 2004/2005 do Szkoły Podstawowej uczęszcza  

70 uczniów natomiast do Gimnazjum 181 uczniów. Kadra kierownicza to          

dyrektor Rafał Zięty oraz jego zastępca wicedyrektor Wioletta Nowak. 

Dnia 1 października 2004 odbyły się wybory do Samorządu          

Uczniowskiego. Powołano specjalną komisję, która czuwała nad       

prawidłowym przebiegiem głosowania, która podsumowała ilość głosów       

oddanych na kolejnych kandydatów i która ogłosiła wyniki wyborów.         

Wybrano przewodniczącego szkoły, który reprezentuje całą społeczność       

szkolną, a została nim uczennica klasy III gimnazjum Żaneta Biernacik.          

Ponadto wybrano dwóch zastępców również uczniów ostatnich klas        

gimnazjum Szymona Jankowskiego i Ewę Smentek, skarbnika Weronikę        

Woźniak oraz uczniów zajmujących się sprawami kulturalno -        

gospodarczymi, rozrywką, radiowęzłem. Wszystkie obowiązki w szkole       

zostały rozdzielone w wyniku demokratycznych wyborów. 

W Zespole Szkół działa bardzo wiele kół zainteresowań, w których           

dzieci i młodzież mogą rozwijać swe zainteresowania. W klasach         

najmłodszych funkcjonuje Kółko Ekologiczne, którym kieruje Teresa       

Jankowska. Dzieci poznają zasady jak zgodnie żyć z przyrodą i jak o nią             

dbać, co zrobić, by przyrodę uzdrowić, uczą się rozumieć przyrodę  

i dostrzegać jej piękno. Ponadto działa Kółko Teatralne pod kierownictwem          
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Bernadety Zięty, dzieci skupione w tym kole uczą się „małej” sztuki           

aktorskiej. Obsługa komputera nie powinna być nikomu obca toteż należy z           

komputerem zapoznawać się od najmłodszych lat, tej umiejętność można         

uczyć się lub doskonalić uczestnicząc w pracach Kółka Komputerowego,         

które prowadzi Barbara Hinz. Umiejętności ogólnie zwane artystyczne,        

plastyczne, muzyczne można rozwijać w Kółku Artystycznym, które        

prowadzą Arleta Sobkowiak i Violetta Biegańska. Natomiast znajomość        

podstaw języka angielskiego dla dzieci najmłodszych można udoskonalać na         

Kółku Języka Angielskiego, pod kierunkiem Magdaleny Fechner. Młodzież        

gimnazjalna ma możliwość uczestnictwa w pracach kół zainteresowań, ma         

możliwość poszerzania tej wiedzy, którą poznaje na lekcjach. Polonistka         

Grażyna Goździela prowadzi Koło Żywego Słowa, uczestnicy uczą się         

recytować poezję, przygotowują repertuar na różne uroczystości,       

przygotowują się do konkursów literackich. Koło Matematyczne prowadzi        

Beata Wojciechowska natomiast Koło Informatyczne działa pod kierunkiem        

Tomasza Jankiewicza. Piękny i estetycznie wykonany wystrój korytarzy        

szkoły to zasługa młodzieży skupionej w Kole Artystycznym, pod jego egidą           

działa Chór Szkolny, który występuje przy okazji różnych uroczystości. Koło          

to prowadzi Alicja Kowalska. Propagowaniem kultury fizycznej zajmuje się         

Kazimierz Jacewicz prowadząc Szkolne Koło Sportowe. W Gimnazjum        

działa Polski Czerwony Krzyż pod kierunkiem Jana Paszkowskiego.  

W szkole znajduje się Biblioteka, której opiekunką jest Bogumiła Bednarek.          

W bibliotece oprócz książek tzw. lektur można wybrać książki niemal  

z każdej dziedziny, są czasopisma, np. ,,Victor - junior”, ,,Victor -           

gimnazjalista”, różne słowniki, książki i broszury o  regionie, czyli  

o Wielkopolsce. 

Nauczyciele oprócz pracy dydaktycznej opiekują się poszczególnymi        

klasami w ramach tzw. wychowawstwa. W Szkole Podstawowej w klasach  

I-szych wychowawcami są Violetta Biegańska i Barbara Hinz, w klasie II           
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Teresa Jankowska natomiast w ostatnich klasach III podstawówki Arleta         

Sobkowiak i Bernadeta Zięty. Po tym etapie nauki dzieci kontynuują naukę  

w Szkole w Czeszewie, by po ukończeniu VI klasy wrócić do Gimnazjum  

w Orzechowie. W Gimnazjum w klasach I-szych wychowawcami są Beata          

Wojciechowska i Alicja Kowalska, w klasach II Bogumiła Bednarek,         

Czesława Kosztur i Janina Franków. Opiekunami najstarszych klas III są          

Grażyna Goździela, Tomasz Jankiewicz oraz Jan Paszkowski.  

Wszyscy nauczyciele w Zespole Szkół w Orzechowie posiadają         

odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą, wszyscy posiadają          

wyższe wykształcenie. 

Szkoła posiada swój hymn, który uczniowie śpiewają na apelu, na           

różnych uroczystościach, słowa hymnu ukazują znaczenie szkoły w życiu         

każdego młodego człowieka oraz zadanie jakie powierzono współczesnej        

szkole.  

1. Szkoła nam drugim domem jest 

i w życie nas wprowadza.  

Kształtuje umysł, woli hart  

i w wiedzę nas wzbogaca. 

ref. Ze szkoły naszej wzór bierz  

      w dobroć ludzkości uwierz  

      i sercem Ojczyźnie służ, 

      młodzieńczy zapał w pracę włóż. 

      Choć byś borykał się wciąż wytrwale  

      do celu dąż,  

      z bliskimi troski swe dziel 

      a szczęście Polski twój cel.  

2. Polsce potrzeba naszych rąk 

w pracy, dowodów w czynach,  
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aby piękniała, rosła wciąż,  

sercu najmilsza Ojczyzna.  

W związku z tym, że szkoła dąży do uzyskania imienia w drodze            

głosowań dzieci, nauczycieli i rodziców wybrano na patrona Zespołu Szkół  

w Orzechowie JANA PAWŁA II. Uczniowie, grono pedagogiczne        

wystosowało list - prośbę do Nuncjusza Papieskiego o zgodę Papieża, by Jego            

imię mogła posiadać szkoła. W odpowiedzi pozytywnie ustosunkowano się         

do prośby uczniów. Szkoła przygotowuje się do tego szczególnego dnia, które           

będzie świętem całej szkoły i miejscowej społeczności. 

 

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 22 marca 2005 roku Zespołowi Szkół  

w Orzechowie nadano imię Jana Pawła II. Oficjalna uroczystość nadania 

imienia odbędzie się dnia 18 maja 2005 roku. 
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ZAKOŃCZENIE 
 

 

W monografii Zespołu Szkół w Orzechowie podsumowałam ponad         

wiekową działalność szkoły, która stanowiła i nadal stanowi cześć historii          

Orzechowa. Głównym założeniem pracy było zebranie wszystkich       

dostępnych informacji i materiałów, by móc przeanalizować rozwój        

szkolnictwa na naszym terenie w II połowie XIX wieku, w XX wieku i  

I połowie XXI wieku. 

Działalność instytucji oświatowej jaką jest szkoła zawsze była zależna          

od państwa, od jego struktury ideologicznej, od ludzi sprawujących władzę,          

którzy o wszystkim decydowali. 

W pracy pokazałam jak wielki postęp i jakie ogromne zmiany dokonały            

się w szkolnictwie, jak szkoła musiała dostosować się do ogólnie pojętego           

postępu, jaki musiała uczynić wielki krok naprzód, by podjąć się kształcenia i            

wykształcenia  światłych obywateli i by iść z duchem czasu.  

Pisząc tak wiele o szkole starałam się chociaż w małym stopniu            

przybliżyć jej bardzo ciekawą historię, historię pisaną i tworzoną przez wiele           

pokoleń. Współcześnie każdy nowy dzień zapisuje nowe karty historii, piszą          

ją uczniowie i nauczyciele oraz wszyscy, którzy są ze szkołą związani. 

Na pewno pobyt w tej szkole, bycie jej uczniem jest dla każdego             

wielkim zaszczytem i z sentymentem powraca przy różnych okazjach do          

wspomnień z lat szkolnych.  

Szkoła to nie tylko nauka, to wspólne spotkania, kontakt z rówieśnikami,            

to okres kształtowania charakterów, poznawania samego siebie, to czas         

odkrywania w sobie tego co było nam nieznane. Okres Szkoły Podstawowej  

i Gimnazjum to najwspanialsze lata, które należy dobrze przeżyć,  

a postawione przed każdym zadania zrealizować.  
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Opisując kolejne lata historii szkoły korzystałam z bardzo wielu         

materiałów źródłowych, literatury, co umożliwiło mi zrealizowanie       

postawionych w początkowej fazie pracy planów, zadań i zamierzeń. 

Przedstawiając dzieje i losy szkoły napisałam scenariusz długiej lekcji          

historii. Historii dalekiej, odległej i bliskiej, którą tworzą obecne pokolenia. 

Ktokolwiek sięgnie po tę pracę będzie miał możliwość poznania historii          

szkoły jako placówki oświatowej, która zawsze była ściśle związana z          

Orzechowem, która była szkołą wielu pokoleń. Być może odnajdzie w tej           

historii pokolenie swoich dziadków, rodziców oraz samego siebie. 

Niech ta praca będzie podziękowaniem „szkole” jako instytucji oraz         

wszystkim nauczycielom, z którymi spotkałam się na swej drodze.  
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ZAŁĄCZNIK NR 1  

 

Ważniejsze osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej  

w Orzechowie w latach 1966- 1999 
 

1. Rok szkolny 1986/87, uczeń klasy VIII Zbigniew Głowacki – I miejsce w            

Wojewódzkim Konkursie Matematycznym, prowadzący ucznia nauczyciel      

Ryszard Przybylski  

2. Rok Szkolny 1987/88, wyróżnienie dla Karoliny Glapińskiej w        

Wojewódzkim Konkursie Plastycznym pod hasłem ,,W ludowych       

tradycjach tkwią nasze korzenie” organizowanym przez WZGS,,       

Samopomoc Chłopska” 

3. Rok 1984, wyróżnienie dla chóru szkolnego w IV Ogólnopolskim         

Konkursie Chórów Szkolnych a cappella w przeglądzie województwa        

poznańskiego  

4. Rok szkolny 1988/89, wyróżnienie dla Anny Ignaszak i Danuty Hałas w           

Wojewódzkim Konkursie Plastycznym  

5. Rok 1989, Marczyk Agnieszka zakwalifikowała się do finału Konkursu         

Recytatorskiego w Miłosławiu  

6. Rok 1990, Konkurs Recytatorski, zakwalifikował się do finału uczeń         

Tomasz Regulski  

7. Rok 1990, Konkurs Plastyczny pt. ilustracja do ,,Balladyny”J.        

Słowackiego, wyróżnienie otrzymały: Anna Rybicka, Anita Jaszczak  

8. Rok szkolny 1990/91, drużyna 11- letnich chłopców zwyciężyła w         

rozgrywkach Mini Piłki Nożnej i w nagrodę wyjechała do Kraju Basków,           

by rozegrać mecz na stadionie Bilbao  
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9. Rok szkolny 1990/91, Konkurs Plastyczny, etap wojewódzki,       

zorganizowany przez Szkolny Związek Sportowy w Poznaniu ,, Sport w          

wyobraźni ucznia”, srebrny medal zdobyła Danuta Hałas  

10.Rok szkolny 1991/92, VI rejonowy Konkurs Recytatorski w Miłosławiu         

twórczości J. Słowackiego, I- miejsce dla Moniki Marczyk  

11.Rok 1991/92, gminny Konkurs Matematyczny, I- miejsce A. Kaczmarek,         

III- miejsce V. Przybył  

12.Rok 1993/94, II- miejsce Anna Matuszak w Konkursie Plastycznym         

,,Rodzina i najbliższe otoczenie w oczach dzieci”, II- miejsce w Polsce,           

konkurs odbył się w Warszawie  

13.Rok szkolny 1993/94, I- miejsce drużyny w rejonowym turnieju Wiedzy o           

Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego  

14.Rok szkolny 1997/98, VI i VIII miejsce w konkursie matematycznym na           

szczeblu rejonowym dla rodzeństwa Aleksandry i Dariusza Walczaków 

15.Rok 1997/98, Konkurs wiedzy o A. Mickiewiczu, I- miejsce we Wrześni  

16.Rok 1997/98, nagroda dla Alicji Beryt za udział w Wielkopolskim          

Konkursie Recytatorskim poświęconym twórczości A. Mickiewicza, etap       

rejonowy  

17.Rok 1998/99, rejonowy Konkurs Matematyczny, zwyciężyła A. Walczak 

18.Rok 1998/99, wojewódzki etap Konkursu Matematycznego, zwyciężczyni       

A. Walczak, opiekunką matematyk pani Wioletta Nowak.  
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ZAŁĄCZNIK  NR 2  

 

 

Najlepsi sportowcy szkoły 
 

 

1. Rok 1991/92: Emilia Kubiec,  Krzysztof Frąckowiak  

2. Rok 1992/93: Monika Frąckowiak,  Krzysztof Kołczyk 

3. Rok 1993/94: Emilia Kubiec,  Sławomir Glen  

4. Rok 1994/95: Magdalena Glinka,  Zbigniew Kamrowski 

5. Rok 1995/96: Agnieszka Pałasz,  Rafał Kołczyk  

6. Rok 1996/97: Dariusz Stachowiak  

7. Rok 1997/98: Anna Stachowiak,  Dariusz Stachowiak  

8. Rok 1998/99: Marlena Szybiak,  Dariusz Stachowiak 

9. Rok 1999/2000: Anita Nather,  Sebastian Szelągiewicz 

10.Rok 2000/01: Emilia Orzechowska,  Łukasz Matan 

11.Rok 2001/02: Natalia Waleryszak,  Łukasz Lewandowski 

12.Rok 2002/03: Emilia Orzechowska,  Mirosław Wlekliński 

13.Rok 2003/04: Natalia Nowak,  Jakub Zięty, Arkadiusz Jendraszak 
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ZAŁĄCZNIK NR 3  

 

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU RODZICIELSKIEGO:  

 

WŁADYSŁAW WALIGÓRA- 1972 rok  

 

EDMUND  STRZYŻYCKI  

 

LEON  ADAMCZAK 

 

ANDRZEJ  KOZŁOWSKI 

 

KAZIMIERZ  DŻAŻDŻYŃSKI 

 

ALEKSANDRA  STACHOWIAK 

 

ANDRZEJ  SMENTEK  
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ZAŁĄCZNIK NR 4 

 

 

 

KIEROWNICY  I  DYREKTORZY SZKOŁY:  

 

 

 

JÓZEF  WILGOCKI 1874 - 1927 

 

MARCIN BĄCZKOWSKI 1927 - 1936 

 

CZESŁAW  MAZUREK 1936 - 1945 

 

BOLESŁAW  HAMERSKI 1945 - 1952 

 

STANISŁAW  MARKIEWICZ   1952 - 1969 

 

HIERONIM  FECHNER 1969 - 2002 

 

RAFAŁ  ZIĘTY od 2002 roku 
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17.01.1997 

3. Komitet Opiekuńczy, Gazeta Poznańska, z dn. 27.10.1952 roku, nr 357 

4. Nauka na miarę XXI wieku, Wiadomości Wrzesińskie, s. 3,  rok 2003 

5. Sprawozdanie z wizytacji Szkoły Powszechnej w Orzechowie,  

z 28.01.1936 roku  

6. Sprawozdanie z wizytacji Szkoły Powszechnej w Orzechowie,  

z 24.04.1937 rok 

7. Sprawozdanie z wizytacji Szkoły Powszechnej w Orzechowie,  

z 04.02.1947, nr 708/47 

8. System oświaty w latach 1961-1984, Ministerstwo Oświaty i Wychowania,         

Warszawa WSiP 1985 

9. Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania, z 18.12.1981, Dziennik        

Urzędowy Ministra Oświaty i Wychowania z 04.01.1982 

10.Powiatowy Inspektorat Szkolny we Wrześni, Akta Katolickiej Szkoły  

w Orzechowie, 1920 rok 

11.Powiatowy Inspektorat Szkolny we Wrześni, Akta Katolickiej Szkoły  

w Orzechowie, 1921 rok 

12.Powiatowy Inspektorat Szkolny Publicznej polsko-katolickiej Szkoły      

Powszechnej, 1922 rok 

13.Powiatowy Inspektorat Szkolny we Wrześni, Akta Szkoły Powszechnej  

w Orzechowie 1918-1939, nr 49 

14.Powiatowy Inspektorat Szkolny we Wrześni, Akta Szkoły w Orzechowie,         

1945-1952  

15.Akta Powszechnej Szkoły w Orzechowie, 1918-1939 

16.Kreis – Schuh – Inspektion  Wreschen, rok 1873- 1877 
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17.Odezwa Komitetu Odbudowy Szkół Powszechnych, z 04.02.1945  

w sprawie pomocy w odbudowie szkół 

18.Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej przy Szkole Powszechnej  

w Orzechowie, z  dnia 24.011946  

19.Protokół Komisji Oświatowej przy Prezydium Gromadzkiej Rady       

Narodowej w Orzechowie, 1946 rok 

20.Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej przy Szkole Powszechnej  

w Orzechowie, 1947 rok 

21.Protokół z Rady Pedagogicznej Szkoły w Orzechowie, z 15.10.1951 roku 

22.Protokół z Rady Pedagogicznej, z 05.05.1951 roku  

23.Protokół z Rady Pedagogicznej, z 10.09.1951 roku 

24.Protokół z Rady Pedagogicznej, z 15.02.1952 roku  

25.Kronika Publicznej Szkoły Powszechnej w Orzechowie, rok 1945 

26.Kronika Publicznej Szkoły Powszechnej w Orzechowie, rok 1958 

27.Kronika Publicznej Szkoły Powszechnej w Orzechowie, 1958-1995 

28.Kronika Szkoły Podstawowej w Orzechowie, !999- 2004 

29.Kronika Samorządu Uczniowskiego, rok 1993/94 

30.Kronika Samorządu Uczniowskiego, rok 1996 

31.http://www.gimnazjumorzechowo.neostrada.pl/ ,03.04.2005 

32.http://www.gimnazjumorzechowo.neostrada.pl/, 06.04.2005  
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