
Historia szkoły 

 

Pierwsza szkoła w Pierzchnicy powstała w XIV wieku, ale przestała funkcjonować. Na stałe 

powołano szkołę 23 lipca 1819 roku.  Założycielem był ksiądz Różycki. Szkołę mieli 

utrzymywać wszyscy mieszkańcy Pierzchnicy i okolicznych wsi. Oni też mieli obowiązek 

posyłania swoich dzieci do szkoły. Ustalono również wysokość pensji nauczyciela. Miała ona 

wynosić 600 zł  rocznie. Dodatkowo otrzymywał również ziemniaki , zboże.  200 zł rocznie 

przeznaczone miało być na zakup sprzętów szkolnych, różne naprawy i inne wydatki. 

Lokal szkoły 

Początkowo szkoła znajdowała się w wynajętym domu. W 1851 roku składała się z dwóch 

pomieszczeń, garderóbki i komórki na drewno. W sali znajdowały się: ławki dla uczniów, 

tablica, stół i krzesło dla nauczyciela.  

Na początku XX wieku wybudowano nową szkołę, którą rozebrano w 1913 roku, a rok 

później postawiono nową już z budynkami gospodarczymi. 

W 1938 roku rozpoczęto budowę kolejnej , która miała mieć 10 sal, niestety jej budowa 

trwała do lat 50 – tych. Nawet i ta nie była wystarczająca duża, bo przybywało do niej 

uczniów. Podjęto wówczas decyzję, że uczniowie klas I – III będą uczyć się w Osinach, a 

uczniowie klas IV – VIII w wybudowanej szkole w Pierzchnicy. Dziś w  budynku tej szkoły 

mieści się Dom Opieki. W latach 90 –tych rozpoczęto budowę obecnie działającej szkoły. Do 

użytku został on oddany w 2000 roku. Uczyły się w niej pierwsze klasy nowo powstałego 

gimnazjum. Dziś mieści się tu szkoła podstawowa . 

Nauka 

Zgodnie z ustaleniami z 1808 roku dzieci uczyły się : czytania, pisania, trzech działań 

arytmetyki ( matematyki), religii i moralności. Później dodano jeszcze do tego naukę o 

zdrowiu i obyczajach, znajomości miar i wag oraz wiadomości z zakresu gospodarstwa 

domowego. 

W 1840 roku dodano naukę robót ręcznych i języka rosyjskiego. 

Uczniowie mieli przebywać w szkole 5 godzin, od 8. 00 -11.00 oraz od 14.00-16.00. Później 

lekcje skrócono do 4 godzin. Wakacje trwały od 6 tygodni do 2 miesięcy. W szkole dużą 

uwagę przywiązywano do nauki pięknego pisania, czyli kaligrafii oraz nauki cyfr, dodawania i 

odejmowania pisemnego. Nauka geografii polegała na znajomości go i rzek oraz 

najważniejszych miast Cesarstwa Rosyjskiego ( w skład tego państwa wchodziła Polska, 

ponieważ w tym czasie nie było naszego państwa). Bardzo dużą uwagę poświęcano na naukę 

języka rosyjskiego, chcąc pozbawić Polaków poczucia , że są Polakami. 



1 września 1939 roku nie rozpoczął się tradycyjnie  nowy rok szkolny, ponieważ rozpoczęła 

się II wojna światowa. Do szkoły dzieci wróciły dopiero 15 października. Zajęcia jednak nie 

odbywały się systematycznie ze względu na toczącą się wojnę, ale i wybuchające epidemie ( 

choroby).  

Od sierpnia 1944 roku do 12 I 1945 roku szkołę zajmowały wojska niemieckie, później mieścił 

się tu szpital wojskowy. Naukę wznowiono 5 marca 1945 roku.  

W lipcu 1961 roku wprowadzono 8 – klasową szkołę podstawową. W 1973 roku na terenie 

naszej gminy istniało 7 szkół podstawowych, które szybko jednak zlikwidowano. W tym 

samym roku powołano Zbiorczą Szkołę w Pierzchnicy. 

Od 2000 roku oprócz szkoły podstawowej istnieje także gimnazjum, które od 2007 roku 

funkcjonują razem jako Zespół Szkół. Po zmianach od 2017 roku szkoła istnieje już Szkoła 

Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi, by już od 2019 roku zmienić nazwę na Szkoła 

Podstawowa. W 2017 roku Szkoła Podstawowa w Pierzchnicy uroczyście otrzymała imię 

Stefana Kardynała Wyszyńskiego.  

Uczniowie 

W XIX wieku do szkoły miały uczęszczać dzieci w wieku 6 lat, jeżeli mieszkały w Pierzchnicy i 

w wieku 8 lat z pozostałych wiosek. Nauka kończyły w wieku 11 -12 lat, bez względu na 

osiągnięte wyniki w nauce. 

Uczniowie nie uczęszczali do szkoły systematycznie. Często powodem była choroba, 

lenistwo, albo konieczność pomocy w gospodarstwie.  

Obowiązkiem nauczyciela było przygotowanie uczniów do egzaminów, które odbywały się, 

co pół roku, a później raz na rok. 

Na koniec roku nauczyciel w szkole w Pierzchnicy wystawiał oceny: mierna, chwalebna, 

ujdzie, znaczna.  Uczniowie, którzy zachowywali się wzorowo i osiągali chwalebne wyniki, 

otrzymywali nagrody książkowe.  

Dziś, jest podobnie, wyróżniający się uczniowie otrzymują nagrody, ale oceniając stawiamy 

oceny od celującej do niedostatecznej.  

Nauczyciele i dyrekcja: 

W XIX wieku nauczyciel miał obowiązek ciągłego  przebywania w szkole oprócz wakacji, 

czuwania nad frekwencją uczniów, pisania sprawozdań o postępach uczniów i zachęcania ich 

do nauki. Nauczyciel musiał też przebywać z uczniami podczas nabożeństw, miał dbać też, 

aby dzieci wyrosły na wiernych i posłusznych poddanych cara.  

Pierwszym znanym nauczycielem pracującym w szkole w Pierzchnicy był Tomasz Życiński . 



Początkowo o zatrudnieniu nauczyciela decydowało jego wykształcenie, z czasem jednak 

ważniejsze było, aby taki nauczyciel był wierny carowi , a dopiero później brano pod uwagę 

jego wykształcenie. Podczas I wojny światowej na czele szkoły w Pierzchnicy stał Adam 

Bąkiewicz , w czasie II wojny kierownikiem szkoły był Marian Kędzierski . Obecnie funkcje 

dyrektora pełni Piotr Makuch. 


