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1. Wstęp 

Zamierzeniem pracy jest ukazanie dziejów gietrzwałdzkiej szkoły 

podstawowej w ostatnim dziesięcioleciu. Przedstawiona zostanie kadra 

pedagogiczna, zostaną także ukazane najważniejsze wydarzenia, takie jak 

imprezy szkolne, zawody sportowe i projekty edukacyjne. Celem pracy jest 

również ukazanie szkolnych problemów i trudności związanych zarówno z 

architekturą budynku, jak i ze sferą personalną. Dodatkowo wymienione zostaną 

szkoły i inne placówki współpracujące z gietrzwałdzką szkołą. 

W niniejszej pracy lata 1995 – 2006 zostały wybrane z kilku względów. 

Głównym powodem były względy osobiste. Autorka niniejszej pracy w roku 

szkolnym 1995/96 chodziła do ósmej klasy tejże szkoły i ukończyła ją w czerwcu 

1996 roku, natomiast rok szkolny 2005/06 był pierwszym rokiem pracy autorki w 

gietrzwałdzkiej szkole. Kolejnym powodem był najlepiej skompletowany materiał 

niezbędny do napisania pracy. Dodatkowym atutem przy wyborze przedziału 

czasowego była dobra znajomość środowiska szkolnego, co wpłynęło na 

możliwość swobodnego przeprowadzania wywiadów z pracownikami szkolnymi. 

Materiałem badawczym są przede wszystkim zasoby archiwum szkolnego. 

Wszystkie dokumenty pisane są przechowywane w sekretariacie szkoły. Dostęp 

do nich jest ograniczony dla uczniów i osób postronnych, ponieważ są one 

przechowywane w specjalnej, zamkniętej szafie. Zasoby archiwum to przede 

wszystkim kroniki, protokoły i arkusze organizacyjne. Kroniki obejmujące lata po II 

wojnie światowej są już dość zniszczone, co w niektórych przypadkach 

uniemożliwiało precyzyjne przekazanie informacji. Kroniki szkolne z ostatniego 

dziesięciolecia są w bardzo dobrym stanie, co ułatwiało ich odczytanie. Cennym 

źródłem okazały się wywiady z pracownikami szkoły oraz meldunki w sprawie 
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liczebności uczniów. Dodatkowo w pracy zostały wykorzystane opracowania 

obejmujące historię miejscowości oraz dzieje powstawania szkół polskich na 

terenie Warmii w okresie międzywojennym. 
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2. Historia szkoły podstawowej w zarysie 

W Gietrzwałdzie istniała szkoła niemiecka, do której uczęszczali najmłodsi 

mieszkańcy miejscowości. W 1919 roku w Gietrzwałdzie powstała polska szkoła. 

Szkoła miała swoje pomieszczenie w domu państwa Fiutaków i początkowo 

działała nielegalnie. Do szkoły posyłały swoje dzieci rodziny najbardziej odważne i 

wytrwałe1. W szkole wprowadzono lekcje religii w języku polskim, a także naukę 

języka polskiego. Na początku 1920 roku, po decyzji Komisji Międzysojuszniczej, 

oficjalnie otwarto polską szkołę, którą prowadziła Maria Bemówna. W kwietniu 

tego samego roku kierownictwo placówką objął Augustyn Klimek2, zmieniono 

także lokum - dzieciom przyznano pomieszczenia w szkole niemieckiej. 

Początkowo uczęszczało do niej 47 uczniów, aleliczba ta wkrótce wzrosła do 82 

osób. Po plebiscycie szkołę gietrzwaldzką, jak i inne szkoły w sąsiednich 

miejscowościach, zamknięto. Jednak w 1927 roku zorganizowano polskie 

przedszkole powołane przez Otylię Tesznerównę3. Rok później na 

popołudniowych lekcjach rozpoczęto naukę języka polskiego. Rok 1929 był 

przełomowy w dziejach walki o polskie szkoły na Warmii. 21 lutego tego roku 

weszła w życie ordynacja wydana przez władze pruskie, która regulowała sprawy 

szkolnictwa4. Kilka tygodni później, 10 kwietnia 1929 roku ponownie otworzono 

polską szkołę w Gietrzwałdzie. Sala lekcyjna mieściła się w domu Antoniego 

Sikorskiego, a pierwszy nauczyciel Władysław Jankowski uczył 14 uczniów5. W 

1930 roku szkoła zmieniła siedzibę, placówka przeniosła się do nowego budynku 

                                                 
1 Informacje umieszczone w szkolnej gablocie zebrane przez B. Chechłowskiego i J. Górecką.  
2 J. Chłosta, Szkolnictwo polskie na Warmii w latach 1919 – 1920, Komunikaty Warmińsko – 
Mazurskie 1977, nr 3 – 4, s. 386. 
3 B. Koziełło – Poklewski, W. Wrzesiński, Szkolnictwo polskie na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 
1919 – 1939, Olsztyn 1980, s. 71. 
4 T. Filipkowski, Z. Lietz, wstęp do: tychże, Kronika szkoły podstawowej w Worytach na Warmii 1930 – 
1939, Olsztyn 1979, s. 5.  
5 S. Achremczyk, Dzieje Gietrzwałdu do 1945 roku, Olsztyn 2002, s. 22-23. 
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wybudowanego przez Niemców. Szkoła znalazła się przy drodze na Łajsy6. W 

tym roku liczba dzieci uczęszczających na zajęcia wzrosła, a zajęcia prowadził 

Bronisław Chabowski. W kolejnych latach dzieci zaczęło ubywać. Wszyscy 

wycofywali swoje dzieci z placówki, aż w końcu w polskiej szkole zostały tylko 

dzieci nauczyciela Chabowskiego. We wrześniu 1933 roku szkoła została 

zamknięta7. Po likwidacji szkoły przez pewien okres były organizowane zajęcia 

świetlicowe dla młodzieży, które w wyniku represji zostały zaniechane8. W czasie 

wojny budynek praktycznie nie został zniszczony i po jej zakończeniu można było 

ponownie otworzyć szkołę. Dzieci chętnych do nauki było bardzo dużo, jednak tak 

samo jak na całym terenie Warmii pojawił się problem z nauczycielami9. Latem 

1945 roku jako pierwszy nauczyciel przybył do Gietrzwałdu August Cynowski. 

Zaczął zbierać kadrę pedagogiczną i 1 września 1945 roku szkoła zaczęła 

prowadzić zajęcia. Na lekcje uczęszczało 85 osób. Dwa lata później kierownikiem 

szkoły został J. Obarek, do szkoły chodziło już 145 uczniów. Pracowało się 

wówczas coraz lepiej, szkoła została wyposażona w pomoce dydaktyczne, 

uczniowie posiadali już w większości zeszyty i podręczniki. W 1949 roku 

Benedykt Chechłowski został nowym kierownikiem szkoły, w której pracowało 

wtedy czworo nauczycieli. W latach pięćdziesiątych liczba uczniów rosła, 

zmieniało się także kierownictwo szkoły i kadra nauczycieli10. W czerwcu 1957 

roku patronem gietrzwałdzkiej szkoły został Andrzej Samulowski11. W 

późniejszym okresie placówka funkcjonowała jako Zbiorcza Szkoła Gminna, jej 

                                                 
6Archiwum Szkoły Podstawowej w Gietrzwałdzie (dalej ASPG), Kronika szkoły, lata 1945 – 1955. 
7 R. Marchwiński, Szkoły polskie na Warmii 1929 – 1939. Przegląd wspomnień, Olsztyn 1970, s. 56. 
8 F. Piotrkowski, Wspomnienia z pracy w prywatnym szkolnictwie polskim na terenie Powiela i Warmii 
w latach 1931 – 1939, w: Z dziejów oświaty polskiej w Prusach Wschodnich i na pograniczu w okresie 
międzywojennym, pod red. T. Filipkowskiego, Olsztyn 1981, s. 184 – 190.  
9 T. Filipkowski, Oświata na Warmii i Mazurach w latach 1945 – 1960, Warszawa 1978, s. 105 – 106. 
10 ASPG, Kronika szkoły, lata 1945 – 1955. 
11 Informacja z wycinka prasowego umieszczonego w Kronice szkoły, prawdopodobnie z 
kwietniowego Słowa Powszechnego. 
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inspektorami byli między innymi E. Riemer i E. Być. Dyrektorem szkoły, aż do lat 

osiemdziesiątych, był Benedykt Chechłowski. Kolejnym dyrektorem został 

Krzysztof Kiewisz. Swoją funkcję sprawował do momentu wejścia w życie 

ogólnopolskiej reformy szkolnictwa12. Liczebność uczniów latach 

dziewięćdziesiątych wynosiła wtedy około 180 do 200 wychowanków13. Tak duża 

liczba uczniów wiązała się z istnieniem ośmiu klas i dwuletnim funkcjonowaniem 

gimnazjum w budynku szkoły podstawowej. W momencie wybudowania nowego 

budynku przeznaczonego dla gimnazjum szkoła podstawowa połączyła się z 

przedszkolem, tworząc Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gietrzwałdzie. 

Dyrektorem nowo powołanego organu została Teresa Kochanowska, która 

sprawuje swoją funkcję do chwili obecnej14. W tych latach liczba uczniów 

zmniejszyła się do około 130 – 120 uczniów i z roku na rok staje się coraz 

mniejsza15. W roku szkolnym 2005/06 do szkoły uczęszczało tylko 113 uczniów16.   

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kadra pedagogiczna 
                                                 
12 Wywiad z T. Cieślińską z 18 września 2006 roku. 
13 ASPG, Meldunek o liczbie uczniów w szkołach. Sprawozdanie dotyczące liczby uczniów za rok 
szkolny 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00. 
14 Wywiad z T. Cieślińską z 18 września 2006 roku. 
15 ASPG, Meldunek o liczbie uczniów w szkołach. Sprawozdanie dotyczące liczby uczniów za rok 
szkolny 2000/01, 2001/2002, 2002/03, 2003/04, 2004/05. 
16 ASPG, Meldunek o liczbie uczniów w szkołach. Sprawozdanie dotyczące liczby uczniów za rok 
szkolny 2005/06. 
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Większość nauczycieli pracujących w gietrzwałdzkiej szkole to osoby 

mieszkające na terenie gminy Gietrzwałd. Kilkoro nauczycieli zatrudnionych w 

Gietrzwałdzie dojeżdżało i dojeżdża do pracy z Olsztyna lub Ostródy. Wszyscy 

nauczyciele posiadają odpowiednie kwalifikacje do nauczania danego przedmiotu 

i stale poszerzają swoje uprawnienia. Z końcem 1996 roku wszyscy nauczyciele 

posiadali tytuł magistra17. W kadrze pedagogicznej przeważają kobiety, na 

przestrzeni lat 1996 – 2006 w szkole było zatrudnionych tylko pięciu mężczyzn. 

Od 1995 roku języka polskiego uczyły wyłącznie kobiety. Początkowo były to 

Jadwiga Pinkosz i Walentyna Kruślińska. Po przejściu na emeryturę obu 

nauczycielek pracę polonistki przejęły Jolanta Górecka i Teresa Cieślińska. W 

roku 2005 nauczaniem języka polskiego zajęła się absolwentka gietrzwałdzkiej 

szkoły Ewelina Grabowska18. 

Zajęcia z języka angielskiego prowadził do 1998 roku Stanisław Górecki, 

wtedy to została zatrudniona Barbara Kalinowska. Pracowała ona (z roczną 

przerwą, podczas której zastąpiła ją Iwona Hetman - Pawliczak) do 2003 roku. W 

tym samym roku została przyjęta Kamila Newberry, a rok później Marta 

Walerianowicz pracująca do dziś19. 

Przez wiele lat w szkole jedynym językiem obcym był j. angielski. Dopiero po 

reformie szkolnictwa język niemiecki został wprowadzony do szkół jako przedmiot 

dodatkowy. Na tym stanowisku od 2001 roku pracuje Jolanta Wilga, zastąpiona 

przez pół roku (urlop macierzyński) przez Ewę Rittmeyer. 

Od 1995 do 2001 roku matematyki uczyli ówczesny dyrektor Krzysztof 

Kiewisz i Teresa Kochanowska. Po zmianie stanowiska dyrektora nauczycielkami 

matematyki zostały Teresa Kochanowska, która uczy do chwili obecnej oraz Anna 
                                                 
17 www.zsp.gietrzwald.prothost.pl/nauczyciele.php, z 11 grudnia 2006 r. 
18 ASPG, Arkusze organizacyjne za rok szkolny 1995/96 i lata następne. 
19 Tamże. 
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Mieczkowska (po ślubie Walenciak). Od 2005 roku na miejsce Anny Walenciak 

została przyjęta Anna Stankiewicz. 

Lekcje religii przez wiele lat prowadziła Zofia Rutecka. Współpracowała ona 

z dwoma księżmi z Gietrzwałdu: J. Kroczkiem i Dariuszem Kaczyńskim. Od 2001 

roku w szkole pracuje siostra Grażyna Błaszczyk ucząca religii w klasach I – III. 

Nauczaniem klas najmłodszych zajmowały się Renata Kiewisz, Elżbieta 

Lisiewska (przez rok zastąpiona przez Barbarę Cieślińską) oraz Alina 

Lewandowska. Po długiej chorobie w 2002 roku zmarła Alina Lewandowska. Od 

nowego roku szkolnego w gietrzwałdzkiej szkole została zatrudniona Danuta 

Riemer, pracująca do chwili obecnej. 

W latach 1995 – 2005 zajęcia historii prowadziła Jolanta Górecka. Po jej 

przejściu na emeryturę na stanowisko nauczycielki historii została przyjęta 

Katarzyna Krawcewicz20. 

Lekcje rozwijające talenty artystyczne prowadziło kilkoro nauczycieli. 

Plastyki do 2001 roku uczyła Elżbieta Połeć, po jej przejściu na emeryturę 

przedmiotu zaczęła uczyć Jolanta Górecka, która w 2005 roku ustąpiła miejsca 

Iwonie Kamińskiej. Lekcje muzyki odbywały się do 2003 pod okiem Stanisława 

Góreckiego, a od tego roku muzyki uczyła Zofia Grzegorczyk.  

Wieloletnim nauczycielem informatyki jest Janusz Pietkiewicz uczący tego 

przedmiotu od 1998 roku. 

Nauczaniem techniki zajmowała się początkowo Elżbieta Połeć. Od 1997 

roku drugą nauczycielką techniki została Jolanta Górecka. Po przejściu na 

emeryturę obu pań (najpierw E. Połeć, następnie J. Górecka) technikę prowadzi 

Ewa Krześlak21.  

                                                 
20 Tamże. 
21 ASPG, Arkusz organizacyjny za rok szkolny 2005/06. 
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O sprawność fizyczną przez wszystkie lata dbali Teresa Cieślińska i 

Stanisław Górecki, który uczył do momentu przejścia na emeryturę w 2006 roku. 

Kilka przedmiotów wykładanych przed reformą zniknęło lub zostało 

połączonych w jeden przedmiot. Lekcje z geografii i chemii prowadził Janusz 

Pietkiewicz, fizykę prowadzili Iwona Zimoch, Krzysztof Kiewisz i Teresa 

Kochanowska, która wraz z Walentyną Kruślińską uczyła także biologii. Od 2001 

roku przyrody uczył Stanisław Górecki. 

 W szkole pracuje również logopeda. Na to stanowisko została przyjęta 

Agnieszka Jasik, pracująca do dziś22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Z kalendarium historii szkoły (1995 – 2006) 

                                                 
22 ASPG, Arkusz organizacyjny za rok szkolny 2002/03. 
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a) Najważniejsze uroczysto ści i zabawy na przestrzeni lat  

Większość uroczystości szkolnych jest wpisanych na stałe w kalendarz roku 

szkolnego. Związane były one z obchodami świąt państwowych i kościelnych, 

tradycjami szkolnymi i okolicznościowymi zabawami. 

Pierwszą ważną uroczystością jest inauguracja roku szkolnego. Na początku 

września, po mszy świętej uczniowie, rodzice i nauczyciele udawali się do 

budynku szkolnego, aby uroczyście rozpocząć rok szkolny. Dyrektor szkoły w 

kilku zdaniach życzył uczniom i nauczycielom owocnej pracy i wytrwałości. 

Uczniowie i rodzice mieli okazję poznać wszystkich nauczycieli, którzy mieli 

pracować w szkole w danym roku szkolnym. Bliższe spotkanie z nauczycielami 

miało miejsce w klasach, do których po krótkim apelu udawali się uczniowie ze 

swoimi wychowawcami. 1 września 1999 roku na apelu zostali przywitani nie tylko 

uczniowie szkoły podstawowej, ale również gimnazjaliści. Od tego roku (przez 

dwa lata) uczęszczali oni właśnie do budynku szkoły podstawowej. Sytuacja 

wynikła z ogólnopolskiej reformy oświaty i braku innego miejsca, w którym dzieci 

mogłyby się uczyć23. 

W gietrzwałdzkiej szkole 14 października był corocznie uroczyście 

obchodzony. Przygotowaniem apelu z okazji święta Komisji Edukacji Narodowej 

zajmował się przede wszystkim Samorząd Uczniowski pod kątem opiekuna. 

Uroczystość miała za każdym razem podobny charakter: uczniowie przedstawiali 

krótkie przedstawienie, na którym nie brakowało życzeń i wierszyków dla 

nauczycieli. Następnie dyrektor szkoły wręczał nagrody zasłużonym 

nauczycielom. W 1996 roku dodatkową atrakcją imprezy był konkurs wiedzy 

                                                 
23 ASPG, Kronika szkoły, lata 1998 – 2002. 
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ogólnej dla uczniów klas V – VIII oraz został wyświetlony film dla dzieci24. Kolejne 

lata to starania samorządu o uatrakcyjnienie obchodów Dnia Nauczyciela. 

Pojawiały się humorystyczne wierszyki, ordery dla nauczycieli, pokazy mody z 

różnych epok oraz przedstawienia wzorowane na polskich kabaretach. W 1999 

roku podczas tej imprezy odbył się uroczysty chrzest gimnazjalistów – dyrektor 

pasował ich na uczniów. Dodatkowo od tego roku odbywa się uroczyste 

pasowanie dzieci z klasy I na uczniów szkoły podstawowej. W podziękowaniu za 

przyjęcie do społeczności szkolnej pierwszoklasiści przygotowywali króciutkie 

programy artystyczne oraz składali przysięgę dotyczącą godnego 

reprezentowania szkoły25. 

Od października 2001 roku w szkole organizowany jest Dzień Papieski. 

Celem obchodów stało się przybliżanie nauk Jana Pawła II. Uczniowie wraz z Z. 

Rutecką i s. G. Błaszczyk przygotowywały apele związane z życiem i 

pontyfikatem wielkiego Polaka. Młodsze klasy wykonywały prace plastyczne 

dotyczące papieża, a uczniowie klas starszych przygotowywali gazetki szkolne 

oraz wykaz publikacji o papieżu26.  

Z okazji Święta Niepodległości każdego roku był przygotowywany apel. 

Dyrektor w kilku słowach wyjaśniał uczniom, dlaczego został on zorganizowany. 

Uczniowie przedstawiali natomiast wydarzenia historyczne związane z 

odzyskaniem niepodległości przez Polskę. Większość inscenizacji miała charakter 

słowno – muzyczny. Uczniowie dbali, by w przedstawieniu nie brakowało również 

wspólnego odśpiewania hymnu narodowego.  

Zabawy andrzejkowe i karnawałowe (bale kostiumowe) organizowane przez 

nauczycieli i uczniów przyciągały co roku dużą liczbę dzieci. Uczniowie 
                                                 
24 ASPG, Kronika…, lata 1995 – 1998. 
25 ASPG, Kronika…, lata 1998 – 2002. 
26 ASPG, Kronika…, lata 1998 – 2002 oraz 2002 – 2006. 
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wykazywali się niezwykłą fantazją i pomysłowością w przygotowywaniu 

konkursów, wróżb i przebrań. Dbali również o dekoracje sali oraz o dobrą 

muzykę. Nauczyciele i rodzice starali się, aby osłodzić uczniom zabawy i za 

każdym razem dzieci otrzymywały jakieś słodycze.  

Powitanie wiosny zawsze było wyjątkowym dniem w szkole. Uczniowie nigdy 

nie wagarowali, ale za to nauczyciele organizowali trochę luźniejsze lekcje. 

Odbywały się zajęcia, na których przygotowywano konkursy (przede wszystkim 

na najładniejszą Marzannę), kalambury i zagadki. Sale lekcyjne były 

udekorowane wiosennie, uczniowie często się przebierali. W 1996 roku 

nauczyciele „zamienili się” przedmiotami i prowadzili lekcje z innych przedmiotów 

niż ten, który wykładają na co dzień. W 1997 i 2005 roku lekcje prowadzili sami 

uczniowie. Odchody pierwszego dnia wiosny kończyły się zawsze topieniem 

Marzanny27. 

Najważniejszą uroczystością w kwietniu jest święto patrona szkoły, gdyż w 

tym właśnie miesiącu obchodzone są rocznice jego urodzin i śmierci. Z tej okazji 

zawsze był przygotowywany apel poświęcony życiu i działalności Andrzeja 

Samulowskiego. Uczniowie prezentowali ilustracje do wybranych wierszy A. 

Samulowskiego, malowali portrety patrona, brali udział w konkursach z wiedzy o 

patronie, śpiewali hymn „O Warmio moja miła” lub składali wiązanki kwiatów przy 

pomniku przed budynkiem, w którym mieściła się księgarnia założona przez 

Andrzeja Samulowskiego. W kwietniu 1999 roku w szkole obchodzono 

siedemdziesiątą rocznicę założenia szkół polskich na Warmii. Na uroczystości 

pojawili się zaproszeni przedstawiciele władz gminnych i oświatowych oraz 

emerytowani nauczyciele. Uczniowie klasy VII pod kierunkiem wychowawczyni 

                                                 
27 ASPG, Kronika…, lata 1995 – 1998 oraz 1998 – 2002. 
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prezentowali tło historyczne wydarzeń związanych z powstaniem polskich szkół28.  

Najważniejszym wydarzeniem w maju jest Dzień Matki. Najmłodsze dzieci 

wraz ze swoimi nauczycielkami przygotowywały spotkania z mamami. Dzieci 

prezentowały różne programy artystyczne, wręczały kwiaty i laurki.  

Początek czerwca zawsze był ważnym wydarzeniem w szkolnym 

kalendarzu, ponieważ dzieci mają swoje święto. Corocznie 1 czerwca był dniem 

bez zajęć lekcyjnych. Nauczyciele i rodzice przygotowywali uczniom dużo atrakcji. 

Jeśli pogoda dopisywała odbywały się różne zawody sportowe na szkolnym 

boisku, w których dzieci otrzymywały liczne nagrody. W przypadku gdy pogoda 

uniemożliwiała zabawy na świeżym powietrzu, organizowano konkursy w 

budynku szkolnym lub na sali gimnastycznej. Uczniom zawsze umilał czas słodki 

poczęstunek. Po zakończeniu części konkursowych uczniowie udawali się do 

Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie na projekcję filmów. W 1999 roku 

obchody Dnia Dziecka rozpoczął wyścig o Nagrodę Dyrektora Szkoły dla 

uczczenia siedemdziesięciolecia istnienia szkół polskich na Warmii. Początek 

biegu był pod budynkiem pierwszej szkoły, a meta przy obecnym budynku. W 

wyścigu brali udział wszyscy uczniowie podzieleni na grupy wiekowe, zwycięzcy 

otrzymali atrakcyjne nagrody29. Od 2003 roku z obchodami Dnia Dziecka 

związany jest piknik pod hasłem „Święto Rodziny”. Uczniowie poszczególnych 

klas w kolorowym korowodzie kierowali się do miejsca docelowego. Zabawa 

odbywała się na Stadionie Leśnym w Gietrzwałdzie. Licznie zgromadzeni 

uczniowie, rodzice i nauczyciele brali udział w najróżniejszych konkursach. 

Rodziny otrzymywały karty uczestnictwa, na których wypisane były konkurencje i 

na nich zapisywano wyniki rodzinnych drużyn. Na stadionie czekały na 

                                                 
28 ASPG, Kronika…, lata 1998 – 2002. 
29 Tamże. 
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uczestników stoiska z jedzeniem i napojami30. Pomocy we współorganizowaniu 

zabawy udzielili pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie, 

gietrzwałdzki Ośrodek Zdrowia oraz miejscowi policjanci31.  

Zakończenie roku szkolnego było zawsze dniem uroczyście obchodzonym. 

Do 1999 roku uroczystości obchodzono w ciągu dwóch dni: pierwszym był dzień, 

w którym żegnano uczniów klas ósmych, a drugim dniem było zakończenie roku 

szkolnego dla pozostałych klas32. Po reformie szkolnictwa był to już jeden dzień, 

pod koniec czerwca. Niezależnie od liczby dni zawsze były przygotowywane 

najróżniejsze przedstawienia i programy artystyczne, podziękowania i gratulacje. 

Uczniowie odbierali świadectwa wraz z nagrodami za wybitne osiągnięcia. 

Następowała też zmiana przewodniczących Samorządu Szkolnego, a poczet 

sztandarowy przekazywał sztandar szkoły młodszym kolegom i koleżankom. Z 

zakończeniem roku szkolnego wiązało się nie tylko pożegnanie uczniów, ale 

także pożegnanie nauczycieli odchodzących na emeryturę. Po części oficjalnej 

nauczyciele, rodzice i uczniowie udawali się na mały poczęstunek33. 

 

b) Konkursy i zawody 

Uczniowie szkoły podstawowej w Gietrzwałdzie brali udział w różnych 

konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Turnieje odbywały się w 

samej szkole lub uczniowie konkurowali z innymi szkołami na terenie gminy oraz 

powiatu. Szkoła zawsze mogła wystawić zawodników do wszelakich zawodów 

sportowych i niejednokrotnie uczniowie zdobywali wysokie miejsca.  

Jednym z większych sukcesów w 1996 roku jest pierwsze miejsce jednego z 

                                                 
30 ASPG, Kronika…, lata 2002 – 2006. 
31 Wywiad z T. Kochanowską z 11 grudnia 2006 r. 
32 ASPG, Kronika…, lata 1995 – 1998 oraz 1998 – 2002. 
33 ASPG, Kronika…, lata 2002 – 2006. 
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uczniów w amatorskim wyścigu kolarskim organizowanym podczas imprezy 

międzynarodowej. Rywalizacja odbyła się na trasie Gietrzwałd – Łajsy – 

Gietrzwałd34. W tym samym roku uczennica zdobyła drugie miejsce na zawodach 

w tenisa stołowego rozgrywanych w Dywitach, w których udział brały dzieci z 

sześciu podolsztyńskich gmin. Niemałych sukcesów dostarczyli również 

lekkoatleci w gminnych zawodach indywidualnych i drużynowych. Grupy 

chłopców i dziewcząt zajęły pierwsze miejsca, pokonując szkoły z Biesala i 

Sząbruka. W konkurencjach indywidualnych (na 16 konkurencji) uczniowie tylko w 

pchnięciu kulą nie zdobyli medalowego miejsca.  

Następny rok to przede wszystkim sukces drużyny w koszykówkę i piłkę 

ręczną na gminnych zawodach organizowanych w Biesalu.  

Rok 1998 to pasmo sukcesów sportowych zarówno w zawodach gminnych, 

jak i rejonowych oraz wojewódzkich. Na szczeblu gminnym pierwsze miejsca 

wywalczyli uczniowie w piłce ręcznej, siatkówce, koszykówce, tenisie stołowym, 

czwórboju lekkoatletycznym i drużynowych zawodach lekkoatletycznych. Zawody 

rejonowe to przede wszystkim pierwsze miejsce dziewcząt i drugie miejsce 

chłopców w drużynowych zmaganiach lekkoatletycznych oraz trzy medalowe 

miejsca w tenisie stołowym. W indywidualnych, wojewódzkich zawodach 

lekkoatletycznych uczniowie odnieśli sukcesy w skoku w dal i biegach na 100 

metrów. Dzięki tym wszystkim zmaganiom pobito aż jedenaście szkolnych 

rekordów.  

Dwa kolejne lata to głównie sukcesy tenisistów w zawodach gminnych, 

powiatowych i wojewódzkich oraz znakomity rezultat ucznia: pierwsze miejsce w 

województwie w skoku wzwyż.  

                                                 
34 ASPG, Kronika…, lata 1995 – 1998. 
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Lata następnie nie obfitowały w aż tak znaczące dokonania sportowe. 

Kilkakrotnie uczniowie wygrywali zawody w piłkę nożną czy ręczną. Zawody 

lekkoatletyczne odznaczały się dobrymi wynikami uczniów gietrzwałdzkiej szkoły, 

ale tylko na szczeblu gminnym35.  

Konkursy przedmiotowe przygotowywane przez nauczycieli z całej gminy 

Gietrzwałd polegały przede wszystkim na rywalizacji pomiędzy uczniami kilku 

klas. Za każdym razem uczniowie byli dzieleni na odpowiednie grupy wiekowe, 

aby wszyscy mieli równe szanse.  

W 1998 roku nauczyciele przygotowali konkurs obejmujący różne 

przedmioty: j. polski, historię, geografię, plastykę, muzykę oraz lekcje 

wychowawcze. Podczas całego roku uczniowie zdobywali wiedzę dotyczącą 

swojego regionu – poznawali tradycje i historię oraz odwiedzali zabytki. Na 

szkolnym korytarzu została przygotowana gazetka przedstawiająca region. Swoją 

wiedzę wykorzystywali przy eliminacjach klasowych oraz „egzaminach” 

pisemnych i ustnych. W kwietniu odbył się ostatni etap tego konkursu, w którym 

uczestnicy losowali pytania. Pierwsze miejsca zdobyli uczniowie z klasy VII, 

nagrody zostały wręczone przez dyrektora szkoły36.  

W 2002 roku został przeprowadzony konkurs z okazji sześćset 

pięćdziesięciolecia Gietrzwałdu. Uczniowie z każdej klasy pod okiem nauczycieli 

przygotowywali się do najróżniejszych konkurencji. Podczas ostatniego etapu na 

sali gimnastycznej zgromadzili się przedstawiciele kuratorium oświaty, władze 

gminy i członkowie Rady Rodziców. Uczniowie prezentowali plakaty i albumy 

związane z Gietrzwałdem, częstowali regionalnymi potrawami, inscenizowali 

legendę o miejscowości oraz przedstawiali taniec regionalny. Nie zabrakło 

                                                 
35 ASPG, Kronika…, lata 1998 – 2002 oraz 2002 - 2006. 
36 ASPG, Kronika…, lata 1998 – 2002. 
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konkurencji sportowych, które rozstrzygnęły o wynikach (pierwsze miejsce zajęła 

II klasa). Na zakończenie konkursu wszyscy uczniowie wzięli udział w korowodzie 

historycznym ulicami Gietrzwałdu. Cała zabawa zakończyła się na Stadionie 

Leśnym w Gietrzwałdzie37. 

W konkursach związanych z językiem polskim (przede wszystkim 

rywalizacja związana z ortografią) uczniowie osiągali dobre lub bardzo dobre 

wyniki. W 1998 i 1999 roku uczennice zdobyły pierwsze miejsca w konkursach 

gminnym38. Zimowe miesiące w 2006 roku upłynęły na rywalizacji klas w 

konkursie ortograficznym przygotowanym przez E. Grabowską. Uczniowie klas IV 

– VI przez sześć tygodni rywalizowali ze sobą o nagrodę dla swojej klasy. Na 

zakończenie konkursu odbył się etap indywidualny, który polegał na rozwiązaniu 

testu z trudnościami ortograficznymi. Konkurs wygrała klasa V, a nagroda została 

przekazana na uroczystym apelu39. 

Jednym z największych sukcesów są wysokie miejsca uczniów w 

Międzynarodowym Konkursie Matematycznym. Dzięki temu konkursowi dwaj 

uczniowie (w 1996 i 1997) byli zwolnieni z egzaminu wstępnego z matematyki do 

szkół ponadpodstawowych40. 

Nauczycielka historii kilkakrotnie przygotowywała uczniów do konkursu 

wiedzy historycznej. Największy sukces ucznia miał miejsce w 1998 roku. Wtedy 

uczeń doszedł do etapu wojewódzkiego, w którym w części pisemnej zajął 2. 

miejsce. Niestety część ustna nie wypadła tak dobrze i nie zdobył miejsca 

medalowego41.  

Od 2001 roku w szkole był organizowany konkurs o krajach 

                                                 
37 ASPG, Kronika…, lata 2002 – 2006. 
38 ASPG, Kronika…, lata 1995 – 1998. 
39 ASPG, Kronika…, lata 2002 – 2006. 
40 ASPG, Kronika…, lata 1995 – 1998. 
41 Tamże. 
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niemieckojęzycznych zapoczątkowany przez J. Wilgę. Dzięki tej inicjatywie dzieci 

poznawały kulturę, obrzędy, historię i tradycje innego kraju. Konkurs zawsze 

cieszył się dużym powodzeniem, ponieważ jego forma była atrakcyjna dla dzieci. 

Uczniowie pod okiem nauczycielki przygotowywały scenariusze przedstawień, 

stroje i dekoracje. Na zakończenie rywalizacji odbywał się słodki poczęstunek42. 

Konkursy związane z przyrodą i środowiskiem były przygotowywane przede 

wszystkim na kwietniowe obchody Dni Ziemi. Ich celem było uświadamianie roli 

przyrody w życiu człowieka oraz podkreślenie znaczenia wszelkich działań 

związanych z ekologią. W 2006 roku na zakończenie takiego konkursu cała 

szkoła przeszła ulicami Gietrzwałdu w Marszu Młodych Ekologów. Zostały 

przygotowane ulotki zachęcające mieszkańców do racjonalnego wykorzystywania 

zasobów naturalnych. Władzom gminy zostały przekazane petycje dotyczące 

ekologii, a nad bezpieczeństwem uczestników marszu czuwali policjanci43. 

Uczniowie odnosili także sukcesy w konkursach organizowanych przez 

ośrodki kultury lub urząd gminy.  

Od wielu lat uczniowie biorą udział w konkursach plastycznych związanych 

ze świętami Bożego Narodzenia lub Wielkanocy. Konkursy zawsze cieszyły się 

dużym powodzeniem i gietrzwałdzcy uczniowie chętnie brali w nich udział, tym 

bardziej, że często odnosili w nich sukcesy. W latach 1995 - 1999 w konkursach 

bożonarodzeniowych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w 

Gietrzwałdzie reprezentanci szkoły zawsze zdobywali najwyższe miejsce. 

Konkurs „Ale jaja” związany z Wielkanocą był organizowany przez Wiejski Dom 

Kultury w Sząbruku. Uczniowie mieli za zadanie wykonanie najładniejszych 

pisanek i kartek lub palm wielkanocnych. Wielokrotnie dzieci przywoziły dyplomy i 

                                                 
42 ASPG, Kronika…, lata 1998 – 2002 oraz 2002 – 2006. 
43 ASPG, Kronika…, lata 2002 – 2006. 
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wyróżnienia oraz nagrody44. 

Dużym powodzeniem, zwłaszcza wśród chłopców, cieszył się turniej wiedzy 

pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Uczniowie rozwiązywali testy i 

odpowiadali na pytania przygotowane przez Państwową Straż Pożarną. Przez 

wiele lat podopieczni gietrzwałdzkiej szkoły zdobywali wysokie miejsca w 

eliminacjach gminnych i kwalifikowali się do eliminacji wojewódzkich.  

Kilkakrotnie równolegle z turniejem wiedzy pożarniczej przebiegał konkurs 

plastyczny o tematyce strażackiej organizowany przez Dom Kultury w Biesalu. 

Uczniowie wykonywali ilustracje, plakaty czy projekty znaczków pocztowych. 

Pierwsze miejsca, w tym konkursie zdobywały przede wszystkim dziewczęta z 

gietrzwałdzkiej placówki. 

Uczniowie z gietrzwałdzkiej szkoły nie tylko w konkursach i zawodach 

godnie reprezentowali szkołę. Również podczas wszelkich egzaminów wstępnych 

czy późniejszych sprawdzianów szóstoklasistów wypadali lepiej niż uczniowie z 

innych szkół na terenie gminy45. Dowodem tego są przede wszystkim wyniki 

porównawcze kwietniowych sprawdzianów umiejętności, w których szkoła w 

Gietrzwałdzie wypadała lepiej na tle pozostałych szkół46. 

 

c) Współpraca z innymi szkołami i placówkami 

Na przestrzeni lat 1995 – 2006 ciężko jest wymienić wszystkie placówki i 

szkoły, z którymi szkoła współpracowała. Wynika to z tego, że oprócz tych 

ośrodków działających na terenie gminy, wiele placówek spoza gminy i powiatu 

współdziałało z gietrzwałdzką placówką. 

                                                 
44 ASPG, Kronika szkoły, lata 1995 – 1998 oraz 1998 – 2002. 
45 Wywiad z T. Kochanowską z 15 stycznia 2007 r. 
46 www.oke.lomza.com/aktualnosci/sprawdzian2006_raporty/pliki/sp_warminskie.pdf, 16 stycznia 2007 
r. 
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Wszystkie szkoły z gminy Gietrzwałd starały się ze sobą współpracować. 

Dotyczyło to przede wszystkim organizacji konkursów i zawodów. Współdziałanie 

dotyczyło także organizacji planu zajęć, ponieważ niektórzy nauczyciele pracują 

w kilku szkołach i plan musi być dostosowany do każdej szkoły.  

Oprócz placówek oświatowych szkoła zawsze mogła liczyć na pomoc 

policjantów, strażaków czy pracowników ośrodka zdrowia. Miejscowi policjanci 

udzielali się zwłaszcza przy organizacji różnych festynów czy marszów ulicami 

Gietrzwałdu. Strażacy z całej gminy udzielali pomocy przede wszystkim przy 

organizacji konkursów wiedzy pożarniczej. W ostatnim roku pomogli przy 

organizacji lodowiska na boisku szkolnym. Natomiast pracownicy ośrodka 

zdrowia zawsze organizowali czas na szczepienia ochronne i badania okresowe. 

Ośrodki kultury z Gietrzwałdu, Sząbruka i Biesala zawsze chętnie włączały 

się do współpracy. Pracownicy pomagali w organizacji różnych konkursów czy 

zawodów oraz zapewniali uczniom zajęcia podczas ferii zimowych czy wakacji. 

Gietrzwałdzki Ośrodek Kultury przez wiele lat przygotowywał seanse filmowe dla 

uczniów z okazji Dnia Dziecka47. 

 

 

 

 

 

 

5. Szkolne trudno ści i problemy 

Szkolne problemy były i są związane przede wszystkim z architekturą 

                                                 
47 Wywiad z T. Kochanowską z 19 października 2006 r. 
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budynku. Budynek jest już dość stary, co niewątpliwie dodaje mu uroku, jednak 

wymaga już kilku remontów i poprawek. 

Dotychczas została odnowiona szatnia dla dzieci, a pomieszczenie 

kuchenne zostało zaadaptowane na drugą szatnię. Niestety dojście do szatni 

przez klatkę schodową stanowi duży kłopot. Schody są bardzo wąskie i strome, 

uczniowie muszą uważać, aby z nich nie spaść. Pomieszczenie kuchenne wraz 

ze stołówką było przez wiele lat zbyt małe, aby pomieścić odpowiednią liczbę 

uczniów, dlatego zostało później wyremontowane na szatnię. Nowa stołówka 

znajduje się w pobliskim gimnazjum. Pomieszczenie jest bardzo dobrze 

wyposażone, jednak kłopotem jest przejście uczniów do drugiego budynku, 

zwłaszcza zimą48. 

Przez wiele lat niesamowitym utrudnieniem był brak odpowiedniej sali 

gimnastycznej. Znajdowała się ona w budynku straży pożarnej. Niestety na 

środku sali znajdowały się dwa filary podtrzymujące strop, co uniemożliwiało 

przeprowadzenie niektórych zajęć wychowania fizycznego. Od 2006 roku przy 

pobliskim budynku gimnazjum została otworzona nowa sala spełniająca wszystkie 

wymogi bezpieczeństwa. Kłopotem jest jednak konieczność dzielenia sali z 

uczniami gimnazjum.  

Utrudnieniem była i jest bardzo mała świetlica. Uczniowie mają na szczęście 

do dyspozycji salę komputerową. Jednak i tam jest bardzo mało miejsca, a na 

dodatek nie wszystkie komputery są sprawne. Finanse szkoły nie pozwalają na 

częste wymiany czy naprawy sprzętu. Uczniowie już od wielu lat pracują na 

przestarzałych komputerach49.  

Szkoła nie ma wystarczających możliwości finansowych, aby usprawnić 

                                                 
48 Wywiad z T. Kochanowską z 19 października 2006 r. 
49 Wywiad z T. Cieślińską z 20 października 2006 r.  
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funkcjonowanie placówki. Budżetem przyznawanym przez Urząd Gminy w 

Gietrzwałdzie zarządza dyrektor (pod nadzorem gminy), który jedynie w 

wyjątkowych sytuacjach może dostać większe fundusze na poprawę warunków 

pracy uczniów i nauczycieli50. 

Kolejne problemy były związane z kadrą nauczycielską. Gmina jest dość 

mała i niektórzy nauczyciele muszą pracować w kilku szkołach. To wszystko 

sprawia, że dyrektorzy czterech szkół (szkół podstawowych w Gietrzwałdzie, 

Biesalu i Sząbruku oraz gimnazjum) muszą dopasowywać plan, tak aby 

nauczyciele mogli dojechać na czas do odpowiedniej szkoły. Trudności 

przysparza również fakt, że przyjazdy i odjazdy uczniów wszystkich szkół muszą 

być ze sobą skoordynowane. Konsekwencją jest to, że niektórzy uczniowie 

muszą bardzo długo czekać na odjazd do domu51. 

Duże trudności były i nadal są związane z sytuacją materialną rodziców 

uczniów chodzących do szkoły podstawowej. Przekłada się to na brak 

odpowiedniego wyposażenia w podręczniki i przybory szkolne. Około 30% 

rodziców korzysta z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Gietrzwałdzie. Nie zawsze jednak GOPS może sprostać wszystkim zadaniom52. 

 

 

 

 

6. Podsumowanie 

   Gietrzwałdzka szkoła podstawowa jest jedną z pierwszych polskich szkół na 

Warmii. Została założona w 1919 roku. Od tego czas wiele się zmieniło, jednak 
                                                 
50 Wywiad z T. Kochanowską z 15 stycznia 2007 r. 
51 Wywiad z T. Kochanowską z 11 grudnia 2006 r. 
52 Wywiad z T. Cieślińską z 14 grudnia 2006 r. 
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tradycje i historia szkoły są w szkole szanowane.  

Nauczyciele pracujący w szkole wywodzą się głównie z miejscowego 

środowiska, nieliczni to osoby dojeżdżające. Kilkoro z nich pracuje również w 

innych szkołach. Wszyscy nauczyciele posiadają odpowiednie kwalifikacje do 

nauczania danego przedmiotu. 

Przez wszystkie lata pracownicy szkoły, rodzice i uczniowie starali się o to, 

aby znalazł się czas nie tylko na samą naukę, ale również na organizację różnych 

uroczystości i zabaw. Nigdy też nie brakowało czasu na przygotowania 

konkursów i zawodów. Pomocni w tym względzie okazali się pracownicy innych 

szkół czy ośrodków kultury z terenu gminy. Dzięki tym wszystkim staraniom 

uczniowie wyróżniali się sukcesami i osiągnięciami na tle innych szkół w gminie. 

Największe problemy szkolne związane są z architekturą budynku. Niektóre 

jej aspekty zostały już poprawione, jednak wiele pomieszczeń nadal czeka na 

remonty. Niestety na przebudowę nie ma odpowiednich funduszy. Dodatkowe 

kłopoty związane są z obsadą nauczycieli oraz dowozami dzieci, a także z 

sytuacją finansową wielu rodziców. 
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8. Streszczenie pracy 

Praca zawiera pięć rozdziałów: Historię szkoły, Kadrę pedagogiczną, 

Najważniejsze wydarzenia na przestrzeni lat, Szkolne problemy i trudności oraz 
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Podsumowanie. Praca posiada również wykaz źródeł i opracowań 

wykorzystanych w pracy. 

We wstępie zostały określony przedmiot i cel pracy. Dodatkowo są opisane 

źródła, z których zostały zaczerpnięte najważniejsze informacje o szkole. 

Rozdział następny zawiera historię polskiej szkoły W Gietrzwałdzie. 

Ukazane zostało powstanie placówki, jej rozwój w czasach międzywojennych i 

problemy powojenne. Opisane są również dzieje szkoły aż do czasów obecnych. 

Kolejny rozdział to przede wszystkim krótka charakterystyka kadry 

pedagogicznej. W tej części znajduje się również wykaz nauczycieli pracujących 

w szkole podstawowej w latach 1995 – 2006. 

Rozdział czwarty poświęcony jest najważniejszym wydarzeniom szkolnym. 

Został on podzielony na trzy części: Uroczystości i zabawy, Konkursy i zawody 

oraz Współpraca z innymi szkołami i placówkami. Uroczystości i zabawy 

obejmują wszystkie formy przedstawień wpisanych na stałe w kalendarz roku 

szkolnego. Część o konkursach i zawodach zawiera najistotniejsze informacje o 

sukcesach i trudnościach podczas zmagań międzyszkolnych, powiatowych czy 

wojewódzkich. W ostatnim podrozdziale zawarte są informacje o instytucjach 

wspomagających działania szkolne. 

W piątym rozdziale zostały przedstawione największe szkolne trudności, 

zarówno te związane z architekturą, jak i wyposażeniem sal oraz układaniem 

planu zajęć. 

Pracę zamykają wnioski wyciągnięte z badanego materiału. 

 Dissertation contains five chapters: The school history, The pedagogic 

personel, The most important events for 10 years, The school problems and 

difficulties and Summary. It has also a register of sourses and analysis used in 
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this dissertation. 

The subject and purpose of dissertation are specified in the introduction. It 

has also contains discribe of sources which have a lot of information about 

school. 

The second chapter shows the history of polish school in Gietrzwald. The 

biginning of exist, development between World War I and World War II and the 

problems which appeared after wars. 

Next chapter includs a short history of pedagogic personnel and the list of 

primmary teachers between 1995 – 2006 year. 

The most important school’s events are schown in chapter four. This chapter 

has been divided into three parts: Celebration and amusements, Competitions 

and championships and Cooperation with anothers school and institutions. 

Celebrations and amusements ancludes all performance register in the school 

year. The part about Competitions and championships includes the most 

important informations about success and difficulties of competition between 

schools, countrys and voivodeships. The last part contains informations about 

institutions which are supporting the school activity.  

Chapter five includes the most difficults school problems about architecture, 

fittings and arrangment of timetable plan.  

At the end of dissertation there are conclusions from analysis of main subject 

which are included in the Summary. 


