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70 lat minęło ... 
GAZETKA SZKOLNA „DZIECI ŚWIATA” Str. 2 

  

 Dnia 19 grudnia 1945 roku po raz pierwszy w ławkach 

Szkoły Podstawowej we Wrześciu zasiedli uczniowie. Pierwsze zajęcia po  

II wojnie światowej prowadził pan Stanisław Bednarski, któremu powierzono 

zadanie zorganizowania szkoły polskiej i rozpoczęcie nauczania dzieci na tym 

terenie.  

 Ówczesny budynek szkolny mieścił się w pobliżu kościoła. Przed woj-

ną funkcjonowała tam szkoła niemiecka. Wszystko było w opłakanym stanie. 

Pragnąc jak najszyb-

ciej rozpocząd pracę pan Bednarski zajął się skompletowaniem ławek, 

stołu i tablicy oraz zadbał o wstawienie wybitych szyb, aby wreszcie 

wprowadzid tam uczniów. Przedsięwzięcie powiodło się i w murach 

szkoły po raz pierwszy zabrzmiała mowa polskich dzieci. 

 Przez wiele lat szkoła we Wrześciu przechodziła koleje losu 

podobne jak wiele szkół w naszym kraju. Przybywało dzieci. Po dwu-

dziestu latach istnienia zmieniono stary budynek poniemieckiej szkoły 

na nowy, zwany wówczas „tysiąclatką”. Klucz do nowej szkoły otrzymał 

nowy jej dyrektor pan Władysław Dymek. Pod jego okiem szkoła nadal się rozwijała. Działały liczne koła zainteresowao. Moc-

ną stroną placówki była turystyka rowerowa i harcerstwo. 

 W roku 1991 zakooczona została kolejna inwestycja – budowa sali gim-

nastycznej. Powstała ona  wysiłkiem wielu społeczników zrzeszonych w Społecz-

nym Komitecie Budowy. Po odejściu na emeryturę w 1992 roku pana dyrektora 

Władysława Dymka kierowanie szkołą powierzono panu Zbigniewowi Kamio-

skiemu. 

 Od tego czasu szkoła tworzy swoją tożsamośd, która budowana jest 

wokół tradycji Armii Krajowej i jej pierwszego dowódcy gen. Stefana Roweckiego 

- „Grota”. Dzieo 19 grudnia Rada Pedagogiczna ustanowiła Świętem Szkoły. 19 grud-

nia 1995 r. uroczyście nadano szkole imię gen. Stefana Roweckiego - „Grota”. Rok 

później otrzymaliśmy sztandar 

ufundowany przez Fundację Teresy 

i Zdzisława Knobel.  

 Wychowanie patriotyczne 

jest stawiane na poczytnym miej-

scu wśród wielu działao wychowawczych szkoły. Podpisane porozumienie  

z Kołem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Ustce pozwala 

utrwalad tradycje patriotyczne wśród dzieci, młodzieży, a także dorosłych. 

Nasi uczniowie uczestniczą w  uroczystościach związanych z powstaniem Paostwa Podziemnego, zakooczenia II wojny świato-

wej. Na zaproszenie przyjeżdżają do nas specjalni goście – byli żołnierze Armii Krajowej, którzy dają świadectwo tamtych dni. 
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 Nasza szkoła bez przerwy się rozbudowuje i modernizuje. W 1999 roku 

oddana została do użytku  sala sportowa, użytkowana głównie na potrzeby tre-

ningowe zawodników judo UKS – u ,,Piast” Wrzeście. Placówka posiada pracow-

nię komputerową na jedenaście stanowisk. Cała szkoła połączona jest w sieci 

komputerowej, a dzięki podłączeniu 

do Internetu ma stały kontakt ze 

światem. Przeprowadzenie remon-

tów (wymiana dachu, podłóg, okien, stolarki drzwiowej, ocieplenie szkoły) i poło-

żenie nowej elewacji powoduje, że Szkoła Podstawowa we Wrześciu prezentuje 

się bardzo okazale pośród wiejskich szkół. 

Wiele razy odwiedzały nas znakomite osobistości: w 1997 roku – premier Włodzi-

mierz Cimoszewicz, w 2001 roku jego Ekscelencja ks. bp Piotr  Krupa, w 2005 roku 

jego Ekscelencja ks. bp Bernard Szlaga. 

We wrześniu 2004 roku otrzymaliśmy tytuł ,,Szkoły z klasą”, a w 2004 

roku braliśmy czynny udział w obchodach Roku gen. Stefana Roweckiego ,,Grota”, 

które zakooczyły się uroczystością odsłonięcia obelisku poświęconego Patronowi 

szkoły i jego żołnierzom.  

W listopadzie 2005 roku szkoła otrzymała 

nowy sprzęt do pracowni komputerowej. 

 Szkoła we Wrześciu zapewnia uczniom bogata ofertę zajęd pozalekcyj-

nych. Cyklicznie odbywa się wiele imprez o charakterze szkolnym i gminnym: 

Gminny Konkurs Czytelniczy „Polubid czytanie”, Gminny Konkurs Polonistyczny 

„Jeden z Dziesięciu”, Powiatowy Konkurs dla Kół TPD „Najpiękniejszy koszyk…”, 

gminne ob. Chody Święta Niepodległości i Świat Majowych. Od lat wspólnie ob-

chodzimy wigilię, podczas której dzielimy się opłatkiem i składamy sobie życzenia. 

Szczycimy się wspaniałymi osiągnięciami sportowymi zajmując czołowe miejsca  

w Powiatowej Olimpiadzie Młodzieży i judo. 

 We wrześniu 2014 r. w szkole wprowadzona została nauka języka ka-

szubskiego. W 2015 r. przy szkole rozpoczęła się budowa świetlicy wiejskiej,  

co z  pewnością przyczyni się do dalszego rozwoju naszej placówki. 



NR 2/2015/2016 Str. 4 

Sylwetki dyrektorów Szkoły 

Podstawowej we Wrześciu 
Pan Stanisław Bednarski był pierwszym kierownikiem Szkoły Podstawowej we Wrześciu. 

Oto jak wspomina tamte dni:  

„...W grudniu 1945 roku Inspektor Szkolny w Słup-

sku pan Władysław Kwapisz przyniósł mapę niemiecką 

obejmującą powiat słupski, ale nie było na niej naniesio-

nych granic gmin i zapytał się mnie, gdzie chcę uczyd. Spoj-

rzałem na mapę i zobaczyłem na niej miejscowośd Lipzof 

(Lubuczewo). Ta nazwa brzmiała mi po słowiaosku i powie-

działem, że do tej gminy pójdę organizowad Polską Szkołę. 

Gdy stawiłem się w Lubuczewie, to woźny tej gminy pan 

Perczak zaprowadził mnie do Wrześcia do budynku, w któ-

rym mieściła się dawniej szkoła niemiecka. Przedstawił 

mnie jako nauczyciela, który ma tutaj zorganizowad Szkołę 

Polską i rozpocząd nauczanie dzieci. *...+  

Budynek szkolny, połamane ławki, jakaś okaleczona szafa, ślady pomieszczeo gabinetu fizycznego  

i kilka zniszczonych map, to cały majątek jaki pozostał po szkole niemieckiej. Chcąc jak najszybciej uruchomid 

szkołę – zająłem się skompletowaniem ławek, stołu i tablicy, a kiedy to już było gotowe, pozostało jeszcze po-

starad się o szkło i zaszklid około trzydziestu brakujących szyb w oknach sali dolnej i górnej. Niemcy twierdzili, że 

szyby były całe, lecz w budynku szkolnym stali przez kilka miesięcy żołnierze Armii Czerwonej – i rzekomo oni 

szyby powybijali. Szkło, wspólnie z sołtysem Gromady Karczyno, wynaleźliśmy w ogrodzie poniemieckim w Kar-

czynie, a następnie po przewiezieniu okna zostały zaszklone. Do tej  roboty użyłem stolarza Niemca, nazwiskiem 

Methlaw – zamieszkałego we Wrześciu. W czasie od 14 do 19 grudnia były ukooczone wszystkie przygotowania 

związane z otwarciem i uruchomieniem szkoły.*...+ 

 Wszyscy we wsi wiedzieli już, że jest nauczyciel, więc gdy były już ławki, to dzieci same przyszły do 

szkoły. Tych dzieci, które się zgłosiły, było jeśli dobrze pamiętam około czternastu. Pierwsza lekcja odbyła się  

w dniu 19 grudnia 1945 roku. Wtedy to mury tej szkoły po raz pierwszy usłyszały mowę polskich dzieci. Tu na 

ziemi prastarego Pomorza jakoś uroczyściej i majestatyczniej brzmiała chóralnie odmawiana modlitwa: „Duchu 

Święty, który oświecasz serca i umysły nasze...” Uczuciem radości i smutku zarazem, napełniła się dusza moja. 

Stanęły jak żywe przede mną minione lata szczęśliwego dzieciostwa, kiedy i ja byłem dzieckiem- kiedy modliłem 

się do Ducha Świętego, o oświecenie serca i umysłu mego. Do głowy cisnęły się jak nawałnice jakieś uczucia, 

jakieś obrazy minionej przeszłości. „Fortuna kołem się toczy, a szczęście ludzkie jest zmienne”. Tak pomyślałem 

sobie. Polska zrządzeniem losów wraca na swoje piastowskie ziemie, a ja jestem jednym z tych, którzy pośród 

dżungli zakorzenionego prusactwa, osnutego mitem hitleryzmu, mają nieśd „oświaty kaganek” Dumny byłem, 

że wiedziony nieomylnym instynktem tu się znalazłem. I zaszczyt, który mnie tu spotkał - widziany tylko oczami 

duszy mojej - był pierwszą i najważniejszą dla mnie nagrodą za pracę związaną z uruchomieniem tej szkoły.” 
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 Pan Władysław Dymek przez 31 lat sprawował funkcję dyrektora Szkoły Podstawo-

wej we Wrześciu. W 1992 roku odszedł na emeryturę. Były dyrektor był 

aktywnym działaczem. Został wielokrotnie odznaczony min.: Kawalerskim 

Krzyżem Zasługi, Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzy-

żem Zasługi dla Harcerstwa, Odznaką 

Głównego Komitetu Kultury Fizycznej – 

Zasłużony Działacz KF, Odznaką: Zasłużony 

dla Województwa Słupskiego, Odznaką: 

Zasłużony Działacz – Ludowe Zespoły Spor-

towe, Odznaką: Zasłużony dla Gminy Słup-

skiego, Odznaką: Przyjaciel Dzieci, Dyplo-

mem Harcmistrza Polski Ludowej, Otrzymał I Nagrodę Ministra Oświaty. 

 W 2005 roku pan Władysław Dymek spotkał się z młodymi dziennikarzami. Oto co opowiedział 

nam  o czasach, kiedy kierował szkołą we Wrześciu: 

Jak to się stało, że został Pan dyrektorem szkoły we Wrześciu? Inspek-

tor Oświaty zaproponował mi kierowanie Szkołą Podstawową we Wrze-

ściu. Zgodziłem się. Co Pan wówczas czuł? Jak wspomina Pan tamte 

czasy ? Byłem zadowolony, że mnie wyróżniono. Ówczesna szkoła mie-

ściła się w dwóch budynkach. W jednej z klas przebywały owce, a w dru-

giej uczyły się dzieci. Zdarzało się, że owieczki zagłuszały słowa nauczy-

ciela. W szkole nie było toalet i w razie potrzeby uczniowie korzystali  

z wychodków, które mieściły się na zewnątrz. Wokół budynków nie było 

chodników i w deszczową pogodę do szkoły można było dostad się jedy-

nie w gumowcach. W klasach stały piece, ale bardzo słabo ogrzewały one 

pomieszczenia. Zimą dzieci siedziały na lekcjach w płaszczach. Nie mogłem na to patrzed i jako radny zacząłem zabiegad 

o budowę nowej szkoły. Po wielu miesiącach powstał projekt, a w marcu rozpoczęto budowę. 24 września 1964 roku 

budynek szkolny był gotowy na przyjęcie dzieci i pan A. Czerwiakowski uroczyście wręczył mi klucze do nowej szkoły. Jak 

się pracowało w nowej szkole ? Wszyscy byliśmy zachwyce-

ni. Różnica byłą ogromna. Przestronne klasy, hole, łazienki. 

Ludzie ze wsi przychodzili do szkoły kąpad się, oglądad tele-

wizję. Oczywiście, nie miałem nic przeciwko temu. Szkoła 

działała prężnie. Odbywało się wiele zajęd pozalekcyjnych. 

Szczególnie dobrze pracowała Drużyna Harcerska im. Obroo-

ców Westerplatte. Co roku, 1 listopada, harcerze wyjeżdżali 

na Westerplatte, gdzie pod pomnikiem składali kwiaty. 

Oprócz tego harcerze zwiedzili prawie pół Polski. Objeździli-

śmy cały powiat słupski. Byliśmy w Koszalinie, Szczecinie, 

Zielonej Górze, Gdaosku, Inowrocławiu. Podczas jednego z wyjazdów uczestniczyliśmy we mszy św. Harcerze zauważyli, 

jak do spowiedzi przystępuje ksiądz. Byli bardzo zdziwieni tym faktem: Jak to, ksiądz ma grzechy? Po mszy św. „grzeszny 

ksiądz” podarował nam 5 złotych. Za te pieniądze zafundowałem dzieciom lody. 16-osobowa grupa rozkoszowała się ich 

smakiem dwukrotnie. Oprócz wycieczek wyjazdowych organizowaliśmy również biwaki na boisku szkolnym. Harcerze 

nocowali w namiotach wojskowych, samodzielnie przygotowywali posiłki. Odbywały się też liczne wycieczki rowerowe. 

Co uważa Pan za jedno z ważniejszych wydarzeo z życia szkoły ? Myślę, że takim wydarzeniem była budowa sali gimna-

stycznej. Duża, piękna sala została oddana do użytku w 1991 roku. Do tej pory lekcje wychowania fizycznego odbywały 

się na korytarzu szkolnym. Z okazji oddania do użytku sali ksiądz Jerzy Lier odprawił tu mszę świętą. Jakich przedmiotów 

Pan nauczał ? Byłem nauczycielem fizyki i chemii. Po lekcjach często miałem dziury w spodniach. Chciałem dzieciom jak 

najwięcej pokazad, więc często prezentowałem doświadczenia chemiczne i fizyczne. Podczas jednego z nich poparzyłem 

sobie twarz i ręce. Jak ocenia Pan dzisiejszą szkołę ? Szkoła zmieniła się bardzo, wypiękniała. Winszuję Wam, że może-

cie się uczyd w takiej pięknej, nowoczesnej szkole. 

Serdecznie dziękujemy za rozmowę. 
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D.Ś. - Co pan czuł gdy został pan dyrektorem naszej 
szkoły? 
p.Z.K. - Czułem ogromne wzruszenie, strach i poczucie 
odpowiedzialności. 
D.Ś. - Które ze zrealizowanych przedsięwzięd uważa 
pan za najbardziej znaczące? 
p.Z.K. -  Za najbardziej znaczące uważam powstanie 
przedszkola i kształcenie patriotyzmu na bazie historii 
Armii Krajowej i postaci jej pierwszego Komendanta 
Głównego Generała Stefana Roweckiego “Grota”. 
D.Ś. - Czy planuje pan jakieś zmiany udoskonalenia  
w najbliższej przyszłości? 
p.Z.K. - Mam nadzieję, że oczekiwaną zmianą będzie 
zakooczenie rozbudowy szkoły i zagospodarowania jej 
terenu, a w tym najważniejsze : budowa boiska wielo-
funkcyjnego, bieżni sportowej. Cieszę się, że powstanie 
również mini park. Chciałbym również rozwijad nadal 
ofertę dla dzieci i uczniów z różnymi wadami i niepełnosprawnościami. 
D.Ś. -  Jakie są paoskie oczekiwania wobec uczniów i pracowników szkoły? 
p.Z.K. - Chciałbym, żeby nadal sprawiali tak mało problemów, byli zawsze uśmiechnięci  
i pracowici tak jak teraz. 
D.Ś. - Do widzenia. Dziękujemy za wywiad. 
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Pani Hanna Kuszyoska - nauczycielka matematyki i przyrody - Szkoła jest super, zawsze się w niej dzieje coś ciekawego, 

uczniowie są wspaniali, chod bardzo różni. Wśród nich grupa, z której jestem zadowolona, gdyż są pracowici i systematyczni, 
dają z siebie tyle ile mogą. Oczywiście jest paru leniuchów, z którymi trudno jest sobie poradzid. Ogólnie mogę powiedzied , że 
każdy dzieo w naszej szkole jest zaskakujący dla mnie. 

Pani Małgorzata Zagdan - Dymek - wychowawczyni klasy II - W Szkole Podstawowej we Wrześciu pracuję ponad 25 lat, 

jest dla mnie nie tylko budynkiem, który wraz z wiekiem pięknieje, ale jest miejscem pracy. Pracy, która stała się pasją. Wszyst-
ko, co robię, robię z myślą o uczniach, o ich przyszłości, o dobrym starcie w życiu. Młody człowiek, nie tylko powinien sporo 
wiedzied, ale przede wszystkim powinien byd częścią grupy, społeczności, w której żyje.  Po prostu po prostu powinien byd do-
brym człowiekiem.A Wam życzę, aby Nasza Szkoła stała się dla Was drugim domem, tak jak jest dla mnie. 

Ksiądz Andrzej Osowski - Szkoła we Wrześciu jest bardzo przyjazna dla uczniów i ludzi, którzy w niej pracują. Taką atmos-

ferę wytwarzają wszyscy przez swoje zaangażowanie i bycie miłym dla bliźniego. Każdy człowiek pragnie, aby było prawidłowo, 
a wówczas czynimy dobro. Mimo, że jest nas niewielu, potrafimy wiele, ponieważ nikt za nas tego nie uczyni. 

Pani Bożena Iwaoska – pedagog - W tej szkole pracuję od wielu lat. Przez ten czas pożegnałam wielu absolwentów, naj-

pierw klas ósmych, potem szóstych. Na przestrzeni lat szkoła bardzo się zmieniła. dzisiaj nie jesteśmy już sami, bo od kilku lat 
są z nami przedszkolaki. Nasze dzieciaki są fajne, czasem nieznośne, ale da się wytrzymad. Lubię tutaj pracowad i nie zamieniła-
bym tej pracy na żadną inną. 

Pan Zdzisław Snopek -  nauczyciel wf - u - Uważam, że nasza szkoła jest bardzo fajna, dzieci mają możliwośd rozwijania 

swoich zainteresowao w każdej dziedzinie życia. Mnie osobiście w tej szkole pracuje się bardzo dobrze. Panuje tu wspaniały 
klimat do sportu. Dzieci dwiczą chętnie i dzięki naszej wspólnej pracyosiągamy świetne wyniki w zawodach sportowych na 
szczeblu gminy, powiatu i województwa. 

Pan Łukasz Cysewski - nauczyciel języka angielskiego i muzyki - Uważam, że jest to bardzo dobra szkoła . Panuję w niej 

bardzo miła atmosfera. 

Pani Iwona Rogozioska - wychowawczyni klasy I, nauczycielka plastyki - Sądzę , że każdy chciałby uczyd się w takiej szkole. 

Mnie osobiście bardzo odpowiada panująca tu ,,rodzinna" atmosfera. Myślę, że uczące się w niej dzieci będą ją długo pamięta-
ły , jeśli nie całe życie. 

Pani Anna Derezulko - wychowawczyni klasy III - Sądzę , że nasza szkoła jest wspaniałą szkołą i są tutaj miłe i sympatyczne 

dzieci. 

Pan Tomasz Kopyś- nauczyciel informatyki - Nasza szkoła to bardzo fajne miejsce, gdzie miło spędza się czas, pracując  

z uczniami. Panuję tu wspaniała atmosfera.  

Nauczyciele o naszej szkole ... 



- Jak się Pan nazywa? 

- Nazywam się Jarosław Basarab. 
- Ile ma Pan lat? 

- Mam 42 lata. 
- W jakich latach uczęszczał Pan do Szkoły Podstawowej we Wrześciu? 
- Do Szkoły Podstawowej uczęszczałem w latach 1979 - 1986 r. 
- Kto był w tym czasie dyrektorem szkoły? 
- Dyrektorem szkoły był wtedy Pan Władysław Dymek. 
- A kto był Pana wychowawcą? 
- Moim wychowawcą była Pani Sartorius oraz Pan Marek Madeła. 
- Czy w szkole była wówczas sala gimnastyczna? 
- Salę gimnastyczną zaczęto dopiero budowad. Sam osobiście, jak i wielu moich kolegów, pomagałem przy budowie. Kopaliśmy  
   doły pod stopy fundamentu. 
- Czy stawiano wtedy szóstki i jedynki? 
- Skala ocen była od dwójki do piątki. 
- Jaki przedmiot najbardziej Pan lubił? 
- Najbardziej lubiłem matematykę z Panią Hanną Strelau. 
- Co uznałby Pan za swoje największe osiągnięcia szkolne? 
- Największym moim osiągnięciem jest to, że jestem dobrym mechanikiem. 
- Czy pozostały w Pana pamięci jakieś wspomnienia związane z naszą szkołą? 
- Bardzo ciepło wspominam nauczycieli, pana dyrektora, kolegów i koleżanki z klasy. Czas spędzony tutaj, był pięknym okresem mojego życia. 

Wywiad z byłymi uczniami Szkoły Podstawowej we Wrześciu 
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 - Jak się Pan nazywa? 

- Nazywam się Danuta Głogowska. 
- Ile ma Pani lat? 
- Mam 53 lata. 
- W jakich latach uczęszczała Pani do Szkoły Podstawowej we Wrześciu? 
- Do Szkoły Podstawowej we Wrześciu uczęszczałam w latach 1969 - 1977 r. 
- Kto był w tym czasie dyrektorem szkoły? 
- Dyrektorem szkoły był wtedy Pan Władysław Dymek. 
- A kto był Pani wychowawcą? 
- W ciągu ośmiu lat miałam dwie wychowawczynie. Od klasy pierwszej do siódmej była to Pani  Danuta Bielak, a w klasie ósmej wychowaw-
stwo przejęła Pani Janina Nowosielska, gdyż Pani Bielak odeszła z naszej szkoły. 
- Czy w szkole była wówczas sala gimnastyczna? 
- Nie, nie było, zajęcia wf-u odbywały się na szkolnym holu, lub na  boisku, jeśli sprzyjały warunki atmosferyczne. 
- Czy stawiano wtedy szóstki i jedynki? 
- Skala ocen była od dwójki (ocena niedostateczna) do piątki (ocena bardzo dobra). 
- Jaki przedmiot najbardziej Pani lubiła? 
- Lubiłam kilka przedmiotów np. j. polski, muzykę, technikę, ale najbardziej lubiłam w-f,  ponieważ bardzo lubiłam dwiczyd. 
- Co uznałaby Pani za największe szkolne osiągnięcia? 
- Osiągnięd szczególnych nie miałam, ponieważ byłam przeciętną uczennicą. 
- Czy pozostały w Pani pamięci jakieś wspomnienia związane ze szkołą? 
- Czasami wracam pamięcią do tych beztroskich, dziecięcych lat spędzonych w podstawówce i wydaje mi się, że kiedyś dzieci były bardziej 
radosne i szczęśliwe, pomimo że nie było komputerów, telefonów komórkowych, po prostu było zupełnie inaczej. 

- Jak się Pani nazywa? 

- Nazywam się Joanna Winiarczyk. 

- Ile ma Pani lat? 
- Mam 39 lat. 
- W jakich latach uczęszczała Pani do naszej szkoły? 
- Do Szkoły Podstawowej we Wrześciu uczęszczałam w latach 1982 - 1990 r. 
- Kto był w tym czasie dyrektorem szkoły? 
- Dyrektorem szkoły był wtedy Pan Władysław Dymek. 
- A kto był Pani wychowawcą? 
- Moją wychowawczynią była Pani Janina Nowosielska i Pani Sartorius. 
- Czy w szkole była wówczas sala gimnastyczna? 
- Sala była w budowie. 
- Czy stawiano wtedy szóstki i jedynki? 
- Nie stawiano wtedy szóstek i jedynek. Skala ocen obejmowała stopnie od piątki do dwójki. 
- Jaki przedmiot najbardziej Pani lubiła? 
- Najbardziej lubiłam plastykę i w-f. 
- Co uważa Pani za największe osiągnięcia szkolne? 
- Najwięcej osiągnięd odnosiłam w konkursach plastycznych. 
- Czy pozostały w Pani pamięci jakieś wspomnienia związane z naszą szkołą? 
- Pamiętam, jak jeździliśmy na obozy rowerowe z panem dyrektorem Dymkiem. 
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- Dzieo dobry, czy mogłabym  przeprowadzid z Panią wywiad ? 
- Tak. Jak najbardziej. 
- Jak się Pan nazywa? 

- Nazywam się Kamila Grzelczyk 

- Ile ma Pani teraz lat ? 
- Teraz mam dwadzieścia osiem lat. 
- Jak Pani wspomina czas spędzony w naszej podstawówce ? 
- Szkołę Podstawową im. Stefana Roweckiego ,, Grota '' we Wrześciu wspominam bardzo miło. 
- Jakie przedmioty lubiła Pani najbardziej ? 
- Najbardziej lubiłam plastykę oraz biologię. 
- Których nauczycieli wspomina Pani najczęściej? 
- Najczęściej wspominam Panią Hanię Kuszyoską. 
- Kto był Pani wychowawcą ? 
- Moim wychowawcą była Pani Małgorzata Dymek. 
- Dziękuję za wywiad. 

Wywiad z byłą uczennicą naszej szkoły -  Kamilą Grzelczyk 

1.Mariola Bielecka - pracownik ZUS-u 
2.Elżbieta Jurcaba - nauczuciel j.angielskiego w MDK 
3.Anna Wolska - pielęgniarka 
4.Janina Dadel - pracownik ZUS-u 
5.Agnieszka Jurcaba - prowadzi gospodarstwo rolne  
6.Anna Derezulko - nauczyciel 
7.Elżbieta Derezulko - sprzedawca 
8.Ryszard Jurcaba - prowadzi gospodarstwo rolne 
9.Dariusz Bielecki - II oficer na statku 
10.Czesław Cekała - fotograf 
11.Barbara Bielecka - pracownik kolei 
12.Bogusław Bielecki - inspektor stoczni 
13.Adam Kowalczyk - konserwator 
14.Danuta Antczak - prowadzi własny sklep 
15.Bożena Lopmert - urzędnik 
16. Jan Knapik - prowadzi gospodarstwo rolne 
17.Aneta Lemaoska - pracuje w sklepie 
18.Mariola Friedenstab - pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
19.Agata Żukowska - sprzedawca w sklepie 
20.Beata Płoszaj - pracownik naukowy Akademii Rolniczej w Olsztynie 
21. Stanisław Stereoczak - były oficer Wojska polskiego, obecnie agent PZU 

Dalsze losy niektórych absolwentów szkoły 
Podstawowej we Wrześciu 

Zapewne nie wiedzieliście tego, że w pobliżu 
pomnika patrona naszej szkoły Gen. Stefana 
Roweckiego „Grota” i jego Żołnierzy znajdu-
je się tzw. Kapsuła Czasu. Jest to pojemnik, 

w którym umieszczono rzeczy sprzed  15 lat. 
Mogą w niej byd rysunki, przybory szkolne  
i wiele innych przedmiotów. Kapsuła Czasu   
zostanie odkopana i otwarta w 2050 roku. 

Może wówczas z własnymi dziedmi będziecie  
świadkami tego wydarzenia. 

 

Kapsuła Czasu 

 Pewnie zwróciliście uwagę na ławkę, która stoi na korytarzu naprzeciwko sali przedszkolaków. Wy-
obraźcie sobie, że tam siedziała moja babcia, mój wujek, moja mama. Ławka była użyteczna jeszcze kilka lat 
temu, ale drewno jak to drewno wcale nie jest wieczne. Blat ławki 
Jest w kolorze niebiesko-zielonym. 
 A wiecie po co jest ta dziurka na koocu ławki? A po to, żeby 
można  było tam wstawid butelkę z atramentem. W tamtych cza-
sach nie było długopisów, zmazywanych piór i różnych dziwadeł. 
Pisano piórami ze stalówką. Moczyło się koocówkę takiego 
"długopisu" w atramencie co kilka słów. A ile kleksów widniało w 
zeszycie. Niektórzy przerabiali je na kolorowe kwiatki, aby w ten 
sposób upiększyd swój kajet. Zapewne ławkę w naszej szkole posta-
wiono po to, aby pokazad współczesnym uczniom, jak wyglądało 
biurko do pracy w dawnych czasach. NIE WOLNO na niej siadad, 
ponieważ jest już stara i łatwo można ją zniszczyd.  S
ta
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Nauczyciele, którzy pracowali w szkole Podstawowej we Wrześciu ... 

p. Aleksandra Abramik 

p. Aleksandrowicz 

p. Bernadetta Baj 

p. Bartczak 

p. Jerzy Bartulewicz 

p. Stanisław Bednarski 

p. Stefania Bednarska 

p. Danuta Bielak 

P. Agnieszka Borowicz 

p. Anna Borowik 

P. Beata Brzezioska 

p. Chmielecka 

p. Łukasz Cysewski  

p. Walentyna Czarnik 

p. Izabella Czołba 

p. Beata Dajnowicz 

p. Maciej Damski 

p. Anna Derezulko 

p. Joanna Domasz 

p. Władysław Dymek 

p. Mirosława Fanerska 

p. Henryk Fąk 

p. Monika Florek 

p. Irena Gątarz 

p. Aurelia Grabosz - Tycioska 

p. Igła 

p. Bożena Iwaoska  

P. Zofia Jabłooska 

p. Paweł Jabłooski 

P. Albin Janiak 

p. Józefa Jankowska 

p. Tadeusz Januszewski 

p. Magdalena Jaszul 

p. Krystyna Jaroszewska 

p. Alicja Jaworska 

p. Elżbieta Jesionowska 

 

p. Elżbieta Jurcaba 

p. Jolanta Kamioska 

p. Zbigniew Kamioski 

p. Katarzyna Karwicka 

p. Tomasz Kołodziejski 

P. Tomasz Kopyś 

p. Tadeusz Korpalski 

p. Anna Korzeniowska 

p. Elżbieta Kowalczyk - Trojanowicz 

p. Łukasz Kropiewski 

p. Grażyna Krupiasz 

p. Elżbieta Krysiak - Mincewicz 

p. Stefan Kuśnierczyk 

p. Marzena Labryga  

p. Dorota Laskowska 

ks. Jerzy Lier 

p. Katarzyna Lis 

p. Danuta Lipioska 

p. Leon Lipski 

p. Długomir Ławski 

p. Iwona Machut - Rogozioska 

p. Marek Madeła 

p. Stanisława Masilewicz 

p. Wioletta Michalska 

p. Paulina Mierzejewska 

p. Maria Mikłaszewicz 

p. Mikołajczyk 

p. Lila Mołotowicz 

p. Renata Nadstawna 

p. Maria Napora 

p. Danuta Narkiewicz - Lipska 

p. Janina Nowosielska 

P. Marek Ocha 

p. Teresa Osowska - Rugała 

ks. Andrzej Osowski 

p. Mariusz Ostrowicki 

 

p. Izabela Panasewicz 

p. Henryk Pietrzak 

p. Aleksandra Pietrzyk - Jakubczyk 

p. Mieczysław Pliszka 

p. Zenon Pluto 

p. Anna Sartorius 

p. Elżbieta Schmigiel 

p. Jacek Słupski 

p. Mirosława Smuga 

p. Zdzisław Snopek 

p. Henryk Sobczyk 

p. Joanna Sochocka 

p. Radosław Sowioski 

p. Lucyna Sroczyoska 

p. Cezary Staciwa 

p. Lucyna Staszak 

p. Maria Stodulska 

p. Hanna Strelau- Kuszyoska 

p. Michał Stróżyoski 

p. Jacek Styoczyk 

p. Danuta Sójka - Radziuk 

p. Zofia Szczęśniak 

p. Bożena Szwarc 

p. Anna Tobisz 

p. Małgorzata Utig 

p. Beata Wawrzyniak 

p. Genowefa Wejcher 

p. Monika Wolak 

p. Małgorzata Zagdan - Dymek 

p. Jan Zajkowski 

p. Alfred Zereoski 
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Przez ostatnie 10 
lat  pożegnaliśmy 

wielu  
absolwentów 



NR 2/2015/2016 Str. 12 

Kalendarium wydarzeo z historii Szkoły Podstawowej we Wrześciu  
14 – 19.12.1945 r.  -  prace przygotowawcze w budynku poniemiec-

kiej szkoły 

19.12.1945 r. - pierwsza lekcja w polskiej szkole we Wrześciu. Pracę 

podjął jedyny wówczas nauczyciel - pan Stanisław Bednarski. Szko-

ła miała tylko jedną salę lekcyjną. Naukę rozpoczęło 14 uczniów. 

09.09.1946 r. – rozpoczęcie nowego roku szkolnego poprzedzonego 

remontowymi. Pracę w nowym roku szkolnym podejmuje jako drugi 

nauczyciel - pani Stefania Bednarska. W szkole  uczy się 64 uczniów  

w czterech oddziałach  mieszczących  się w dwóch salach lekcynych. 

Rok szkolny 1951/52 – pracę podejmuje trzeci nauczyciel – pan 

Stefan Kuśnierczyk. Po raz pierwszy prowadzi się lekcje w 7 oddzia-

łach i 3 salach lekcyjnych. Jedna z sal zaadoptowana została na po-

bliskiej plebani. 

Rok szkolny 1952/53 – pracę podejmuje czwarty nauczyciel - pani 

Aleksandra Jakubczyk 

Rok 1960 - w tym roku nastąpiła dwukrotna zmiana na stanowisku 

kierownika szkoły. Panią Stefanię Bednarską we wrześniu zastąpił 

pan Stefan Korpalski, a w listopadzie obowiązki kierownika szkoły 

przejął pan Władysław Dymek. 

Rok 1963 - rozpoczęcie prac przy budowie nowej szkoły. Koszt bu-

dowy wyniósł dwa miliony zł. Mieściła ona cztery izby lekcyjne oraz  

świetlicę. 

Rok 1983 - rozpoczęcie rozmów na temat budowy sali gimnastycz-

nej 

Rok 1986 - powołanie Społecznego Komitetu Budowy sali gimna-

stycznej 

03.05.1991 r. – uroczyste oddanie do użytku nowego obiektu sali 

gimnastycznej. 

31.08.1992 r. – na emeryturę odchodzi długoletni dyrektor szkoły 

pan Władysław Dymek. W wyniku konkursu na funkcję powołany 

zostaje pan Zbigniew Kamioski. 

Październik 1992 r.- Rada Pedagogiczna ustanowiła dzieo 19 grud-

nia Świętem Szkoły 

Kwiecieo 1993 r. – rozpoczęcie starao o nadanie szkole imienia gen. 

Stefana Roweckiego „Grota” Podjęcie współpracy z Inspektoratem 

Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku. 

01.09.1994 r. – pierwsze komputery w szkole typu „Bosman”  
Rok 1994 - powołanie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Piast”   

z sekcją wiodącą judo 

19.12.1995 r. – nadanie szkole imienia gen. Stefana Roweckiego 

„Grota” 

19.12.1996 r. – nadanie szkole sztandaru ufundowanego przez Fun-

dację Teresy i Zdzisława Knobel. Chrzestnymi sztandaru byli: Irena 

Mielczarska - Rowecka (córka patrona)  i gen. Bolesław Nieczuja  

– Ostrowski 

Rok 1997 podczas gminnych Dożynek naszą szkołę odwiedza pre-

mier Włodzimierz Cimoszewicz  

Lata 1997 – 2004 – prace remontowe i estetyzacja szkoły: wymiana 

poszycia dachowego, podłóg, stolarki drzwiowej i okiennej. Remont 

toalet, sali gimnastycznej. Przebudowa pomieszczeo w celu ich lep-

szej funkcjonalności. Uruchomienie nowej kotłowni ekologicznej. 

Rok 1999  - zakooczenie budowy sali widowiskowo – sportowej wy-

budowanej z inicjatywy działaczy UKS „Piast” na potrzeby judoków. 

Rok 1999 - przekazanie szkole nowej, w pełni profesjonalnej sali 

komputerowej, stały dostęp do Internetu dzięki sieci dla pracowni, 

czytelni i administracji szkoły 

11.11.2001 r. – organizacja Powiatowych Obchodów Święta  Nie-

podległości 

Maj 2003 roku – wizyta Jego Ekscelencji ks. Biskupa Piotra Krupy 

Wrzesieo 2003 - szkoła otrzymuje tytuł „Szkoły z klasą” 

Rok 2003 – nasza strona internetowa najlepszą szkolną stroną  

w Gminie  

Lata 2003 - 2004 - realizacja Programu Powiatowego roku Obcho-

dów „Generała Stefana Roweckiego „Grota” 

Październik 2004 – szkoła otrzymuje tytuł „Szkoły Roku” 

11.12.2004 r. – odsłonięcie przed szkołą obelisku poświęconego  

„Generałowi Stefanowi Roweckiemu  „Grotowi i jego żołnierzom” 

13.01.2005 r. – wizyta Jego Ekscelencji ks. Biskupa Bernarda Szlagi 

w naszej szkole 

Rok 2005 – szkoła zdobyła sprawnośd „Lego” 

Marzec 2005 roku – wygrywamy konkurs na najlepszą stronę inter-

netową w konkursie zorganizowanym przez Eduseek 

Listopad 2005 r. – otrzymujemy nową pracownię komputerową 

19.12.2005 r. – 60 lat naszej szkoły 

09.2010 r.  - przy szkole Podstawowej we Wrześciu powstaje Punkt 

Przedszkolny  

09.2014 r. - do szkoły wprowadzona została nauka języka kaszub-

skiego  

2015 rok  -  rozpoczęcie budowy Świetlicy Wiejskiej    

2015 rok - powstanie pierwszego w Gminie gabinetu Integracji sen-

sorycznej  

19.12.2015 r. – 70 lat naszej szkoły 


