
 

1. Dzieje szkoły 

 Profesor Eugeniusz Wiśniowski pisał, że szkoła parafialna    w Pierzchnicy 

istniała już od XVI wieku. W XVII wieku nauczycielem czterech uczniów był organista. W 

późniejszym okresie przestała ona prawdopodobnie działać, bo na początku XIX wieku 

pojawiła się konieczność ponownego powołania szkoły w Pierzchnicy.  

Organizatorem szkoły elementarnej w Pierzchnicy był ks. Różycki. 23 lipca 1819 roku 

doszło do zawiązania szkoły elementarnej.  

Etat tej szkoły wynosił – rocznie złp. 800, na utrzymanie nauczyciela przeznaczono- 

złp. 600, na zakup sprzętów szkolnych, na reperację szkoły i na nieprzewidziane wydatki złp. 

200. 

Mieszkańcy obiecali również uiszczać składkę w naturaliach, m.in. przekazując 

ziemniaki, zboże. 

 

2. Baza materialna i środki utrzymania szkół elementarnych 

 

 Podstawą utrzymania szkół elementarnych były składki mieszkańców tworzących 

towarzystwo szkolne. Z czasem jednak zrezygnowano z przymusowości składek na rzecz 

dobrowolnych opłat na rzecz szkoły. Takie rozwiązanie nie było korzystne dla szkół, 

ponieważ wielu mieszkańców nie wywiązywało się ze swoich obowiązków. Oprócz opłat 

pieniężnych członkowie towarzystw szkolnych  wnosili jeszcze składkę w naturaliach.  

 Z wnoszenia opłat zwolnieni zostali urzędnicy, mimo że posyłali swoje dzieci na 

naukę pisania i czytania. W 1840 roku Rada Administracyjna zwolniła od składki nauczycieli, 

a w 1845 roku również duchownych, którzy byli opiekunami szkół i jednocześnie prowadzili 

w szkole naukę religii. Księża jako opiekunowie szkół mieli nadzorować pracę nauczycieli, a 

tym samym mogli sprawdzać, czy uczą oni języka rosyjskiego. Poza tym sami jako 

nauczyciele religii i moralności mogli wpajać dzieciom zasady poszanowania istniejącego 

porządku społecznego i politycznego. Tym samym duchowieństwo mogło stać się doskonale 

skutecznym narzędziem rusyfikacji. 

3. Lokale szkolne i ich wyposażenie 

 

Właściwa praca szkoły elementarnej bez względu na miejsce jej założenia zależała od 

posiadania budynku przeznaczonego na szkołę.  

Pierzchnica borykała się z brakiem własnego budynku szkolnego. Przez cały wiek 

XIX lokal na szkołę wynajmowano. 



 

W pierwszej połowie XIX wieku szkoła składała się z dwóch stancji, garderóbki i 

komórki na drewno.  

Według spisów z lat 1849 – 1851 sporządzanych przez burmistrza Brzozowskiego na 

wyposażeniu biblioteki szkolnej znajdowały sięm.in.: „Bajki i powiastki dla ludu”, „Cnota 

chłopczyka wynagrodzona”, „ Krótki zbiór wiadomości kończących nauki początkowe” , 

„Małe powieści dla dzieci”, „Nauka religii i moralności”, „ Wypisy z pisarzów polskich”, 

„Geografia początkowa”. Poza tym w lokalu znajdowało się sprzęty niezbędne do 

prowadzenia zajęć, a mianowicie: dwie tablice ze sztalugami, dwadzieścia cztery tabliczki dla 

dzieci, czternaście tablic dla początkujących w języku polskim (połowa nowa), czternaście 

tablic dla początkujących w języku rosyjskim ( 7 nowych i 7 starych), jeden stolik, cztery 

stołki, repetytorium na bibliotekę i cztery dubeltowe  ławki do siedzenia.   

Na początku XX wieku został wzniesiony budynek szkolny, który jednak nie spełniał 

warunków i dlatego jak podaje kronika szkolna w 1913 został rozebrany. Na jego miejscu 

stanął wniesiony przez gminę i wykończony w 1914 roku nowy razem z zabudowaniami 

gospodarczymi.  

W 1938 roku rozpoczęto budowę szkoły o 10 salach lekcyjnych. jednak budowa 

szkoły ciągnęła się, aż do lat pięćdziesiątych. Tak długo trwająca budowa powodowała, że w 

roku 1957/ 58 musiano przeprowadzać remonty niektórych elementów szkoły Wraz z 

wprowadzeniem akcji dożywiania dzieci zaistniała konieczność zbudowania kuchni, co 

nastąpiło w 1960 roku. Szkoła borykało się z wieloma problemami, mogła jednak liczyć na 

pomoc Komitetu Rodzicielskiego. W 1959 roku powierzono mu zbieranie funduszów na 

ogrodzenie szkoły i niwelację boiska, a w związku z trudnościami, jakie miała szkoła z 

dowożeniem węgla w okresie jesienno – zimowym w ramach czynu społecznego Komitet 

postanowił wybudować szopę z kamienia.  

We wrześniu 1962 roku posadzono żywopłot, wiosną 1963 roku przystąpiono do akcji 

zazielenia terenu szkoły. Zasadzenie 400 krzewów, zrobienie klombów kwiatowych z 

aktywną pomocą uczniów i Komitetu Rodzicielskiego przyczyniło się do poprawienia 

ogólnego wrażenia. I choć w późniejszym czasie ścięto część tych drzewek, to jednak wokół 

placu szkolnego znajdowało się dużo zieleni. 

Wprowadzenie ośmioklasowej szkoły podstawowej spowodowało konieczność 

przebudowy szkoły. Podjęto decyzję o dobudowanie pawilonu, w którym w suterenach miały 

mieścić się dwie szatnie, pracownia do zajęć technicznych, kuchnia, kotłownia i magazyn. 

Sala gimnastyczna znajdować się miała nad suterenami. Całość od strony północnej miała być 

połączona z istniejącym budynkiem. W wyniku prac remontowych liczba sal lekcyjnych 



 

wzrosła o trzy, powstały też dwie pracownie, co ogólnie dawało dziewięć sal lekcyjnych i trzy 

pracownie. W ten sposób poprawiły się warunki do nauki, ale utrudniło prowadzenia zajęć 

wychowania fizycznego, bowiem zlikwidowano salę gimnastyczną. 

Od września 1970 roku liczba sal zrosła do 10, toteż dzieci uczyły się w systemie 

jednozmianowym, tylko klas I rozpoczynała od godziny 11.  

Po reorganizacji szkół w 1973/1974 roku nauka odbywała się w dwóch budynkach. 

Uczniowie klas IV – VIII uczyli się w Pierzchnicy, w budynku pozbawionym centralnego 

ogrzewania, sanitariów, przez co warunki były ciężkie, szczególnie zimą. Natomiast dzieci 

uczęszczające do klas I – III były dowożone do oddalonego o 3 kilometry budynku w 

Osinach. Był to budynek nowy, mieściło się sześć klas lekcyjnych, skanalizowany, 

posiadający centralne ogrzewanie.  Znajdowało się asfaltowe boiska do piłki siatkowej i 

koszykówki oraz trawiaste przeznaczone do gry w piłkę nożną. 

W latach dziewięćdziesiątych XX wieku rozpoczęto budowę nowej szkoły, w której 

najpierw uczyli się uczniowie pierwszych klas gimnazjalnych w związku z wprowadzeniem 

tego typu szkół. W roku szkolnych 2000/2001 nastąpiło uroczyste oddanie nowego budynku 

szkoły. Teraz zarówno Szkoła Podstawowa jak i Gimnazjum, które mieściły się w jednym 

kompleksie.   

  

4. Działalność dydaktyczno – wychowawcza szkoły 

 

Zgodnie z ustaleniami Izby Edukacyjnej z 16 października 1808 roku w szkołach 

elementarnych dzieci miały się uczyć: czytania, pisania, trzech reguł arytmetyki, nauki religii 

i moralności. Dodano jeszcze naukę o zdrowiu i obyczajach, znajomość miar i wag oraz 

wiadomości z zakresu gospodarstwa domowego. 

 Ustawa z 1840 roku poszerzała zakres przedmiotów. Do przedmiotów 

obowiązkowych  dodano jeszcze naukę robót ręcznych, wprowadzono również oficjalne 

naukę języka rosyjskiego. Obowiązkowy program nauczania realizowany miał być w trzech 

oddziałach: początkującym, postępującym i doskonalącym.  

 Rok szkolny podzielony był na dwa półrocza. Pierwsze rozpoczynało się 1 

października, drugie w tydzień po Wielkiej Nocy i trwało do 24 lipca. Zgodnie z ustawą z 

1833 roku w innym terminie rozpoczynał się rok szkolny w szkołach wiejskich a inaczej w 

miejskich. W przypadku szkół wiejskich rok szkolny trwał od 3/15 października do 3/15 

marca. Jeżeli chodzi o szkoły miejskie, a do takich zaliczymy pierzchnicką szkołę rok szkolny 



 

miał trwać 10 miesięcy, a termin rozpoczynania zajęć wyznaczał każdorazowo nauczyciel w 

porozumieniu z inspektorem szkoły powiatowej lub dyrektorem gimnazjum.   

 Zgodnie z zaleceniami dzieci miały przebywać w szkole 5 godzin dziennie: od 8 do 11 

i od 14 do 16.  

 Kolejne ustawy skracały czas nauki do 4 godzin co dzień oprócz dni niedzielnych i 

świątecznych. Rozkład tych godzin był dowolny. W godzinach poobiednich, jeżeli dzieci 

wyrażą na to chęć zalecano naukę śpiewu i nut kościelnych. Czas wakacji wynosił od 6 

tygodni do 2 miesięcy.  

 Do 1833 roku w każdej szkole uczono czytania, pisania, arytmetyki i religii z 

moralnością.. W  1850 roku dzieci uczyły się języka polskiego, rosyjskiego, geografii i religii, 

a w 1865 roku wykładane były: czytanie polskie i rosyjskie, gramatyka polska, arytmetyka 

pamięciowa i na tablicy, kartografia polska i rosyjska.  

 Najwięcej czasu zajmowała nauczycielowi nauka czytania i pisania. Do nauki tego 

przedmiotu używano elementarza K. Wolskiego „Nauka początkowego czytania, pisania i 

rachowania” i jako pomoc metodyczną, tego samego autora „ Przypisy dla nauczycielów 

dających naukę początkowego czytania”.  

 Z nauką pisania związana była kaligrafia. Nauczyciele przywiązywali wiele uwagi 

nauce ładnego pisania. Podobnie z resztą było z nauką rachunków. Najpierw uczono uczniów 

poznawania liczb, potem dodawania i odejmowania w pamięci.  

Jeżeli chodzi o geografię, której uczono w szkole w Pierzchnicy, to nauka tego 

przedmiotu ograniczała się do znajomości gór i rzek w Cesarstwie i Królestwie Polskim oraz 

ważniejszych miast. Wprowadzenie tego przedmiotu było przemyślanym działaniem władz 

oświatowych, które zalecając do nauki geografii podręcznika opracowanego przez Mikołaja 

Pawliszczewa stosowanego również w szkole pierzchnickiej przybliżały dzieciom język 

rosyjski, co stanowiło element polityki rusyfikacyjnej.  

Rusyfikacja prowadzona była również poprzez nauczanie języka rosyjskiego, który od 

1840 roku stał się obowiązkowy również w szkołach elementarnych. Prawdopodobnie 

również po modlitwach rozpoczynających i kończących modlitwę śpiewano pieśń „Boże 

chroń cara”.  

Normalna nauka rozpoczęła się w 1921 roku, w tym czasie otwarto tu III klasę. Z 

biegiem lat stan poprawiał się, wzrastał stopień organizacji szkoły, z dwuklasowej w 1920 

roku do sześcioklasowej w 1930 roku. 

Wzrastała również liczba dzieci uczęszczających do szkoły, w latach 1930 – 1933 na 

jednego nauczyciela przypadało 50 uczniów. 



 

Dalszy rozwój szkolnictwa został zahamowany wraz z wybuchem II wojny światowej. 

Tradycyjny 1 września 1939 roku nie był dniem uroczystego rozpoczęcia nowego roku 

szkolnego. Naukę rozpoczęto dopiero w połowie października. Utrzymano wprawdzie 

siedmioletnią szkołę, ale programy nauczania zostały okrojone. Wprowadzono zakaz 

nauczania, historii, geografii politycznej, religii, literatury i ortografii. Przez cały okres 

okupacji szkoła w Pierzchnicy działała jawnie, choć następowały przerwy w jej 

funkcjonowaniu spowodowane silnymi mrozami, występującymi epidemiami tyfusu. Od 

sierpnia 1944 roku do 12 stycznia 1945 roku lokal szkolny zajmowały wojska niemieckie, a 

po wkroczeniu wojsk radzieckich lokal zastał zamieniony na szpital dla rannych żołnierzy. 

Naukę wznowiono 5 marca 1945 roku. 

Uchwałą Prezydium Powiatowej Rady Narodowej z dnia 29 marca 1962 roku od roku 

szkolnego 1964/65 ośmioklasowy system nauczania zaczął obowiązywać w szkole w 

Pierzchnicy  

Lata 70 – te przyniosły zmiany w sieci placówek . W 1973 roku na terenie gminy 

Pierzchnica istniało siedem szkół podstawowych: w Pierzchnicy, Drugni, Strojnowie, 

Maleszowie, Skrzelczycach, Osinach, Ujnach i w Podstole (filia szkoły drugieńskiej) oraz 

dwa przedszkola dwuoddziałowe w Pierzchnicy i jednooddziałowe w Drugni. Aby podnieść 

poziom nauczania zdecydowano się w latach 1973/74 na zmiany w organizacji szkolnictwa. 

Wraz z nowym rokiem szkolnym nastąpiła likwidacja szkół w Ujnach, Maleszowie i Osinach. 

Uczniowie uczęszczający do tej pory do tych szkół mieli być dowożeni do funkcjonujących 

od tej pory w dwóch budynkach powstałej w wyniku tych zmian Zbiorczej Szkoły Gminnej.  

W związku z tym, że budynek szkoły w Osinach był budynkiem nowym, 

posiadającym kanalizację i centralne ogrzewanie i sześć sal lekcyjnych zdecydowano się na 

umieszczenie w nim klas O – III w liczbie 151 uczniów, a w oddziale przedszkolnego 32. 

Natomiast klasy IV – VIII miały się uczyć w gorszych warunkach w szkole pierzchnickiej. 

Księgozbiory z zlikwidowanych szkół przekazano do biblioteki szkolnej w Pierzchnicy, 

podobnie uczyniono z pozostałym sprzętem i pomocami naukowymi.  

W 1996 roku Szkoła Podstawowa w Pierzchnicy została przemianowana na Zespół 

Placówek Oświatowych w Pierzchnicy. Nadal jednak warunki nie były najlepsze. Dzieci  

uczyły się w trzech placówkach: w Szkole Podstawowej w Skrzelczycach, w Szkole 

Podstawowej w Osinach i w Pierzchnicy. W tym okresie rozpoczęła się budowa nowej 

szkoły. Na uroczystej inauguracji 1999/2000 roku szkolnego budynek gimnazjum  został 

oddany do użytku. Jednocześnie w starym budynku szkoły naukę kontynuowano z uczniami 

klas IV – VIII. 



 

 

ROZDZIAŁ III 

Kadra 

1. Nauczyciele 

 

Ustawa z 1808 roku mówiła, że nauczycielem w szkole elementarnej może zostać 

osoba, która wcześniej udowodni swe kwalifikacje przed rektorem szkoły średniej. 

W czasach Księstwa Warszawskiego decyzję o zatrudnieniu nauczyciela podejmowała 

Izba Edukacyjna. Po złożeniu egzaminu i pozytywnej opinii dotyczącej moralnej postawy 

kandydata Izba Edukacyjna wydawała patent. 

Później od dnia 11 marca 1817 roku kandydat na nauczyciela po udowodnieniu 

swoich kwalifikacji otrzymywał upoważnienie do nauczania, dopiero po dwóch latach 

nienagannego sprawowania się komisja decydowała o wydaniu patentu. 

Obowiązki nauczycieli byli ściśle określone. Każdy z nich miał obowiązek 

przebywania w swojej szkole oprócz wakacji, czuwania nad frekwencją uczniów, składania 

co miesiąc sprawozdania o postępach uczniów i zachęcania ich do nauki. Zalecano 

nauczycielom cierpliwość i „łagodność ojcowską” w pracy dydaktyczno – wychowawczej. W 

okresie Królestwa Polskiego przy instalacji nauczyciela dozory szkolne miały obowiązek 

odbierania od nich przysięgi, w których stwierdzali, że ich obowiązkiem jest „zaszczepiać 

religię, obyczaje, wierność i posłuszeństwo tronowi carskiemu. 

 Zdanie egzaminu nie było trudne, bowiem egzaminatorzy nie stawiali przed 

kandydatami zbyt wielkich wymagań, bowiem zadaniem nauczycieli w szkołach 

elementarnych było „uczyć tylko początkowych mniej więcej potrzebnych wiadomości 

poniżej ludźmi nawet najniższej klasy”. Zmienił się natomiast zakres egzaminu, ważna była 

prawomyślność kandydata, a dopiero później sprawdzano wiadomości z języka polskiego, 

arytmetyki, języka rosyjskiego od 1838 roku, religii i moralności oraz pedagogiki. 

W  latach 1819 – 1864 funkcje nauczycieli pełnili: Tomasz Życiński, Antoni 

Wierzbicki, B. Gardyński, Antoni Klamczyński, Ignacy Gołębiowski, Ignacy Lipski, 

Wojciech Kuczabski, Teofil Bołaszewski, Wincenty Nawrocki, Tomasz Kudelski, Leon 

Ciechoński, Michał Kaliński, Maciej Piotrkowski, Antoni Chodkowski, Walenty Śladkowski.   

W drugiej połowie XIX wieku z powodu niezachowania archiwaliów nie udało się 

ustalić. Wiadomo jedynie, że po Walentym Śladkowskim nauczycielami byli: Józef Mazek, 

Karol Nodzeński (przez 3 lata) Soter Łukaszewicz (2 miesiące), Leopold Zabielski ( od 5 

maja do 4 września 1871r.), a następnie Tomasz Groth. 



 

Nawet ta małe środowisko, jakim była Pierzchnica odczuło skutki wydarzeń 1905 – 

1907. W 1907 roku naczelnikiem Dyrekcji Szkolnej Kieleckiej został Włodzimierz 

Afanasjew, wyjątkowy służbista i rusyfikator. W okresie swojego urzędowania, z zawodu 

nauczyciela usunięto 67 osób, z tego aż 11 z powiatu stopnickiego. Wśród usuniętych 

nauczycieli za prowadzenie nauczania w języku polskim byli: Michał Motyka z Drugni i 

Wojciech Rak z Pierzchnicy. Wojciech Rak został przeniesiony do Piestrzca. W 

manifestacjach politycznych uczestniczył również inny nauczyciel z Pierzchnicy, a 

mianowicie Stanisław Klefasiński. 

 Sytuacja materialna nauczycieli w pierwszej połowie XIX wieku nie była najlepsza. 

Niskie pensje to nie koniec zmartwień nauczycieli. Najgorsze było to, że otrzymywali je 

bardzo nieregularnie. 

 Brak wystarczających środków do życia zmuszał niejednokrotnie nauczycieli do 

podejmowania dodatkowej pracy, najczęściej zajmowali posady rządowe,  

Z biegiem lat rola i zadania nauczyciela uległa zmianie.  

Podstawowym obowiązkiem nauczyciela jest realizacja programów nauczania, 

wychowania i opieki w powierzonych mu klasach. Poza tym realizuje zadania wyznaczone 

mu w planie pracy szkoły, zapewnia powierzonym uczniom bezpieczeństwo. Dba o 

prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, o czystość i ład w szkole i o powierzone mu 

pomoce naukowe. Rozwija zdolności i zainteresowania uczniów w ramach godzin lekcyjnych 

i kółek zainteresowań. Podczas oceniania uczniów kieruje się bezstronnością i 

obiektywizmem. Szanuje godność ucznia i udziela mu pomocy w przezwyciężaniu 

niepowodzeń szkolnych.  

Lata Polski Ludowej wiążą się z przymuszaniem nauczycieli do uczestnictwa w tzw. 

czynach społecznych, np. „ do  zbierania stonki i wykopkach w PGR – ach”. Do obowiązków 

nauczycieli należało również uczestnictwo w zebraniach wiejskich, w Kole Gospodyń 

Wiejskich. Nauczyciel musiał uczestniczyć w ZNP, zakładać spółdzielnie produkcyjne i 

uświadamiać politycznie młodzież. 

Lata sześćdziesiąte wiążą się z usunięciem religii ze szkół. Od tej pory nauka tego 

przedmiotu odbywała się w salkach katechetycznych lub innych pomieszczeniach poza 

obrębem szkoły. Nauczycielami religii byli księża pracujący w danej parafii. Wraz ze 

zmianami ustrojowymi nauczanie religii powróciło do programów szkolnych  

 

2. Dyrekcja 



 

Szkołą kieruje dyrektor, który odpowiada przed Kuratorium Oświaty za poziom 

uzyskiwanych przez szkołę wyników nauczania i wychowania oraz opiekę nad dziećmi, 

prawidłowe funkcjonowanie szkoły (zgodne z przepisami prawa oświatowymi i statutem 

szkoły), bezpieczeństwo osób znajdujących się na terenie szkoły i podczas zajęć 

organizowanych przez szkołę, stan sanitarny i ochrony przeciwpożarowej obiektów 

szkolnych, celowe wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność szkoły, 

prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego 

zarachowania. 

Dyrektor kieruje szkołą przy współudziale jednego lub kilku wicedyrektorów. 

W przypadku szkoły w Pierzchnicy dyrektor szkoły kierował szkołą przy współudziale 

wicedyrektora i kierownika zespołu klas I – III w Osinach.  

W rezultacie wicedyrektor hospitował lekcje i zajęcia pozalekcyjne, układał 

tygodniowy rozkład zajęć dla klas IV- VIII, przydzielał zastępstwa za nieobecnych 

nauczycieli oraz kontrolował realizację godzin ponadwymiarowych. Sprawował kontrolę 

dokumentacji nauczycieli i wychowawców oraz poszanowania mienia szkolnego przez 

wszystkich pracowników szkoły. 

Natomiast kierownik zespołu I – III (powoływany przez dyrektora) działał w imieniu i 

z upoważnienia dyrektora i jego zastępcy. Przez wiele lat funkcję kierownika zespołu I – III 

pełniła p. Józefa Pasternak, w wyniku jednak oszczędności stanowisko zlikwidowano, a 

zakres  obowiązków kierownika zespołu przejęła osoba pełniąca funkcję wicedyrektora.  

Od momentu powołania do istnienia Zespołu Szkół w Pierzchnicy szkołą zarządza 

dyrektor Piotr Makuch  i powołani przez niego, a zaaprobowani przez Radę Pedagogiczną 

wicedyrektorzy. Wicedyrektor do spraw Gimnazjum Gertruda Majewska- Kapusta i 

Wicedyrektor do spraw Szkoły Podstawowej Barbara Miszczyk..Póżniej funkcję tę objęła p. 

Bożena Petrus, a funkcję wicedyrektora pełniła p. Teresa Gwadowska. Od tego roku 

ponownie dyrektorem został  p. Piotr Makuch, natomiast nie nastąpiła zmiana na stanowisku 

wicedyrektora. 

Na podstawie dokumentów zachowanych w archiwum szkolnym, a w szczególności 

kronik szkolnych udało się wychwycić nazwiska osób pełniących kierownicze funkcję w 

miejscowej placówce oświatowej. 

 

 

 

Tabela 4. Kadra kierownicza  



 

Lp. Nazwisko i imię  Lata pracy Zajmowane stanowisko 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15.  

16. 

17. 

18. 

19.  

20. 

21. 

 

22.  

23.  

24. 

 

25. 

 

26. 

27. 

 

 

Bąkiewicz Adam 

Klefasiński Stanisław 

Kędzierski Marian 

Kędzierski Wacław 

Kędzierski Marian 

Kędzierska Olga 

Gajówka Aleksandra 

Jackowski Czesław 

Raszko Eustachiusz 

Lasota Mieczysław 

Lasota Mieczysław 

Morawiecki Janusz 

Pasternak Bogumił 

Kułan Marek  

Maruszewska Waleria 

Morawiecka Maria 

Kułan Marek 

Staniszewska Aleksandra 

Pasternak Bogumił 

Majewska Zofia 

Pasternak Bogumił 

 

Ogórek Halina 

Petrus Bożena 

Gertruda Majewska – 

Kapusta 

Barbara Miszczyk 

 

Makuch Piotr 

Gertruda Majewska – 

Kapusta 

Barbara Miszczk 

1913- 1919 

II poł. 1919 roku 

1920 - 1926 

1926 - 1927  

1927 – 1949 

1949 – 1952  

1952 – 1957 

1957 – 1958 

1958 – 1959  

1959 – 1972 

1973 – 1980 

1973 – 1978 

1978 – 1983  

1980 – 1984  

1980 – 1981  

1981 – 1994 

1984 – 1990 

1983 – 1984   

1984 – 1996  

1995 – 1998 

1996 – 2002 

        

2002 – 2005 

2002 – 2007 

2002 -   2007  

 

2005 - 2007 

 

2007 – 2012 

2007 – 2012 

 

2007 – 2012 

Kierownik szkoły 

Kierownik szkoły 

Kierownik szkoły 

Kierownik szkoły 

Kierownik szkoły 

Kierownik szkoły 

Kierownik szkoły 

Kierownik szkoły 

Kierownik szkoły 

Kierownik szkoły 

Gminny dyrektor szkoły 

Z – ca gminnego dyrektora 

Z – ca gminnego dyrektora 

Gminny Dyrektor Szkoły 

Z – ca dyrektora szkoły 

Z – ca dyrektora szkoły 

Inspektor Oświaty i Wychowania 

Z- ca gminnego dyrektora 

Dyrektor szkoły 

Z- ca dyrektora szkoły 

Dyrektor Zespołu Placówek 

Oświatowych 

Z –ca dyrektora 

Dyrektor  Gimnazjum 

Dyrektor Szkoły Podstawowej 

 

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej 

 

Dyrektor Zespołu Szkół 

Wicedyrektor ds. Gimnazjum  

 

Wicedyrektor ds. Szkoły 



 

 

28. 

29. 

 

Petrus Bożena  

Gwadowska Teresa 

Makuch Piotr 

 

2012 -2019 

2012 – 

2019 -  

Podstawowej 

Dyrektor Szkoły 

Wicedyrektor Szkoły 

Dyrektor Szkoły 

 

Źródło: Kronika Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy: T.1, T. 2, T. 3. 

  



 

ROZDZAIAŁ IV   

 

1. Uczniowie 

Do szkoły miały uczęszczać dzieci w wieku 6 lat, jeżeli mieszkały w miejscowości, w 

której znajdowała się szkoła, i w wieku lat 8 z odleglejszych wsi. Nauka kończyła się w 

wieku 11- 12 lat bez względu na osiągnięty efekt.  

Obowiązkiem nauczyciela było przygotowanie uczniów do popisów szkolnych ( to 

forma sprawdzianu) będących sprawdzeniem ich wiadomości. Początkowo odbywały się one 

co pół roku, potem zachowano tylko egzaminy końcowe. Egzaminy odbywały się w 

obecności opiekuna szkoły, a czasami inspektora szkoły powiatowej. Jak wiadomo oceny 

uzyskiwane przez uczniów na koniec nie są miarą ich wiadomości i nie mówią one o 

robionych przez nich postępów. Często więc nauczyciele prowadzili klasyfikację według 

własnych kryteriów. W szkole pierzchnickiej nauczyciel wystawiał oceny: mierna, 

chwalebna, ujdzie, znaczna.  

Wśród ogromnej liczby uczniów, których postępki były oceniane jako mierne, była co 

roku grupa dzieci, które za swoje wzorowe zachowanie oraz celujące wyniki była nagradzana 

książkami. 

Uczniowie tej szkoły rekrutowali się głównie z rodzin mieszczańskich. Na 

uczęszczających w tym roku dwudziestu trzech uczniów, tylko dwoje pochodziło się z rodzin 

szlacheckich ( Agata Juszczakiewicz i Marceli Juszczakiewicz), a Michał Siekański ze stanu 

wiejskiego.  

Mimo wielu trudności, z którymi musieli borykać się wychowankowie szkoły w 

Pierzchnicy wielu z nich osiągało wysokie wyniki w nauce.  

W pierwszych latach przedwojennych nie organizowano olimpiad, a pewną miarą 

osiągnięć było dostanie się do szkoły średniej.  

Wśród absolwentów szkoły podstawowej znajdują się lekarze, nauczyciele, prawnicy, 

inżynierowie, pielęgniarki.  

Wielu z uczniów brało udział w konkursach przedmiotowych z języka polskiego, 

matematyki, historii, języka rosyjskiego, fizyki, biologii, geografii i techniki na szczeblu 

gminy, powiatu a nawet województwa. Najwięcej uczniów uczestniczyło w konkursach z 

języka polskiego i matematyki, ponieważ laureaci etapu wojewódzkiego zwalniani byli z 

egzaminów wstępnych do szkół średnich



 

Organizacje szkolne 

Do podstawowych form działalności ponadobowiązkowej uczniów należy 

uczestnictwo w różnych formach zajęć dodatkowych: kółek zainteresowań i organizacji 

uczniowskich. Celem ich działalności jest kształcenie u dzieci i młodzieży prospołecznych 

postaw i umiejętności współżycia w grupie szkolnej i w społeczeństwie. nieodpłatnie.  

 

Samorząd Uczniowski 

  

 Pierwsze kroki ku samorządności uczniowie mogą stawiać uczestnicząc w pracach 

Samorządu Szkolnego. Pierwsze wzmianki na temat istnienia tej organizacji pochodzą z lat 

1973/ 1974. Każdy samorząd posiada własny regulamin, który jest zgodny ze Statutem 

Szkoły. Corocznie opracowuje plan pracy. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami 

ogółu uczniów. 

  Członkowie samorządu organizowali wiele uroczystości szkolnych z okazji Dnia 

Nauczyciela, Dnia Kobiet, Dnia Matki, pożegnania VIII klas oraz wszelkiego rodzaju zabaw 

andrzejkowych, noworocznych. Organizowali wyjazdy do kina i teatru. Uczniowie klas VIII 

przejęli na siebie obowiązki prowadzenia dyżurów na korytarzach w czasie przerw. Co 

miesiąc ukazywała się gazetka, będąca wynikiem pracy sekcji redakcyjnej. 

Pod patronatem Samorządu Szkolnego przeprowadzano różnorodne konkursy. Wielu 

przypadkach oprócz indywidualnego zaangażowania liczyła się praca całego zespołu 

klasowego. Wykonywano stroiki i szopki bożonarodzeniowe, herby klas. Przeprowadzano 

konkursy plastyczne, recytatorskie, mini listę przebojów, kabareton.  

Szkolne Koło PCK 

Polski Czerwony Krzyż – humanitarna organizacja, której celem jest niesienie pomocy 

potrzebującym zarówno w czasie wojny jak i pokoju powstała w 1919 roku. Do zadań PCK 

należało szerzenie oświaty sanitarnej, propagowanie zdrowia wśród ludności, 

przeprowadzanie szkoleń, propagowanie krwiodawstwa, działalność opiekuńcza i pomoc 

ludziom dotkniętych klęskami żywiołowymi, szkolenie kadr pielęgniarek, prowadzenie 

poszukiwań ofiar wojny, organizowanie posterunków pierwszej pomocy. Zgodnie z zapisem 

w kronice szkolnej Szkolne Koło PCK powstało w roku szkolnym 1950/ 1951 i przejęło wiele 

z wyżej wymienionych zadań. W 1977 roku opiekunem Szkolnego Koła PCK była p. Zofia 

Andrejas, później rolę tę przejęła p. Urszula Stradomska. 



 

Członkowie koła odwiedzali ludzi starszych, chorych, samotnych. Pomagali 

porządkować mieszkania, przynosili opał, robili zakupy, a w okresie Bożego Narodzenia 

wręczali drobne upominki. 

.  

 

 

Szkolna Kasa Oszczędności 

Organizacja ta miała na celu popularyzację wśród uczniów idei oszczędzania. 

Pierwsze wzmianki o działalności SKO odnotowano w kronice szkoły w 1950/1951 roku. 

Organizowała współzawodnictwo indywidualne i międzyklasowe. Na koniec nagradzano 

najwytrwalszych.  Uczniowie powiększali swoje wkłady nie tylko poprzez oszczędzanie, ale 

także poprzez pracę. Hodowali królików, brali udział w wykopkach i zalesianiu.  Inną formą 

oszczędzania była idea walki z  niszczeniem podręczników, zeszytów, sprzętów.  

Najchętniej oszczędzali uczniowie klas I – III. Wpłacali oni nawet najdrobniejsze 

kwoty na specjalne książeczki obsługiwane przez wychowawców. Podobnie było w klasach 

starszych , tyle że tam zapisów na książeczkach dokonywali opiekunowie Koła.  

Szkolna Kasa Oszczędności funkcjonowała do lat dziewięćdziesiątych. Z powodu 

przemian gospodarczych w Polsce przestała ona istnieć.  

 

Związek Harcerstwa Polskiego 

    

Pierwsze informacje na temat działania ZHP odnotowuje kronika szkolna w 1950 roku. 

Powstała wówczas drużyna harcerska im. Tadeusza Kościuszki. W szkole działała również 

drużyna zuchowa.  

Drużynowymi drużyn zuchowych były wychowawczynie klas, bowiem zbiórki 

odbywały się po lekcjach, a później dzieci odwożone były do domu.  

We wrześniu 1964 roku przy szkole w Pierzchnicy działała drużyna zuchów 

„Krasnale”, która liczyła 24 członków określanych słodko „patałachami”.  

Zuchy skupione w drużynach zuchowych w swej pracy skupiali się na zdobywaniu 

indywidualnych sprawności, np. Hodowcy kwiatów, Gimnastyka, Przyjaciela zwierząt, 

Recytatora, Saneczkarza, Śpiewaka, Ptasiego opiekuna, Leśnika i wielu innych.  

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych drużyny zuchowe uległy samorozwiązaniu. Idea 

powołania drużyny zuchowej narodziła się ponownie w 2006 roku. Panie Anna Makuch i 

Renata Piątek w październiku tego roku podjęły inicjatywę stworzenia grupy zuchowej. 



 

Zrzeszała ona uczniów klas I – III. Wśród wielu nazw dla gromady zdecydowano się na 

nazwę „Baśniowe Skrzaty”.  

Drużyny harcerskie działały przy szkole w Pierzchnicy do 1991 roku, przez następne 

kilka lat zaprzestano ich działalności, by ponownie w 1999 roku reaktywować ideę skautingu.  

Nie udało się jednak stworzyć nowej drużyny, dopiero we wrześniu 2003 roku powstała 

próbna drużyna harcerska. Rok później przy Gimnazjum w Pierzchnicy powołana została do 

życia 44 Drużyna Starszoharcerska, której drużynową została p. Monika Drapejkowsa, a 

przyboczną Aleksandra Janus.  

 

Szkolny Klub Sportowy 

 Początki istnienia Szkolnego Klubu Sportowego sięgają roku szkolnego 1951/1952, 

co zostało odnotowane w kronice szkolnej. Prawie od początku istnienia funkcjonowały dwie 

sekcje: piłki nożnej i tenisa stołowego. Członkowie brali udział w szkoleniach z zakresu 

sędziowania w różnych grach zespołowych. Powadzenie tej organizacji uczniowskiej 

powierzano nauczycielom wychowania fizycznego. W zajęciach brali udział zarówno chłopcy 

jak i dziewczęta.  

Uczniowski Klub Sportowy 

Uczniowski Klub Sportowy „Victoria” Pierzchnica skupiający w swych szeregach 

uczniów gimnazjum działał w trzech sekcjach: halowej piłki nożnej, badmintona, piłki 

siatkowej.  

 

Klub 4 – H 

Swą działalność rozpoczął we wrześniu 2003 roku.  

Klub ten działa nierozerwalnie ze Szkolnym Klubem Ligii Ochrony Przyrody. 

Wspólnie podejmowano akcje związane z ratowaniem zarażonych kasztanowców. Policzono 

drzewa tego gatunku znajdujące się na terenie gminy, niektóre udało się zaszczepić. W tym 

celu przeprowadzono zbiórkę pieniężną.  

 

Liga Ochrony Przyrody 

Organizacja miała na celu propagowanie haseł ochrony środowiska naturalnego, aby 

osiągnąć zamierzone cele stosowano różne metody, m.in. pogadanki, odczyty, filmy, gazetki 

ścienne, plakaty, kursy i wycieczki przyrodnicze. Opiekunami tej organizacji byli nauczyciele 

biologii. Uczestnictwo w tej organizacji oprócz wykształcenia nawyków ekologicznych 



 

kształciło u uczniów poczucie odpowiedzialności, odpowiednią organizację pracy i czasu 

wolnego, dbałość o ład i porządek.  

Chór 

Zajęcia te miały na celu rozbudzanie zainteresowania muzyką, rozwijanie i 

kształtowanie umiejętności emisji głosu. Opiekunką chóru jest nauczycielka muzyki, która z 

uczestnikami tych zajęć pozalekcyjnych przygotowuje oprawy muzyczne i piosenki na różne 

święta i niektóre przedstawienia szkolne, np. Dzień Nauczyciela, Święto Niepodległości, 

Dzień Kobiet, Dzień Matki i inne. Repertuar chóru zawiera zarówno pieśni patriotyczne, 

piosenki szkolne, czy pojawiające się hity muzyczne 

Wiadomości o działającym przy szkole zespole muzycznym pojawiają się w kronice 

szkolnej w roku 1980/1981.  

Koło Teatralne 

Historia koła teatralnego działającego w szkole podstawowej sięga lat 60 – tych XX 

wieku. W kronice szkolnej z 1960 roku widnieje zapisek, że uczniowie klas szóstych i 

siódmych pod kierunkiem pani Marii Lasoty odegrali sztukę pt. „Niezaradni”. Dochód z 

przedstawienia przeznaczono na zakup dzwonka elektrycznego w szkole i zegara ściennego. 

W ciągu następnych lat wiele przedstawień realizowanych było przy współudziale członków 

koła teatralnego. Opiekę nad członkami koła powierzano różnym nauczycielom i choć 

zazwyczaj byli to poloniści pracujący w obu szkołach, to nie stanowiło to jakiejś reguły, bo 

znajdowali się tu nauczyciele muzyki, bibliotekarze oraz nauczycielka przyrody. Łączy się 

podczas zajęć zabawę i naukę. Na zajęciach uczniowie rozwijają zainteresowania pięknem 

języka ojczystego, utworami polskimi i zagranicznymi, uczyli się trudnej sztuki recytacji. 

 

Klub Europejski 

Działalność koła wiązała się najpierw z planami a później ze wstąpieniem Polski do 

Unii Europejskiej. Celem kół działających w obu szkołach było przybliżenie zasad 

działalności tej instytucji oraz sylwetek państw członkowskich. W szkole odbywały się dni 

kultury poszczególnych państw, podczas nich uczniowie prezentowali wybrane przez siebie 

państwa. W sposób ciekawy przekazywali zdobyte przez siebie wiadomości. Często też 

dochodziło do współpracy z nauczycielami innych. Spowodowało to wzrost zainteresowania 

unijnymi sprawami i miejscem Polski w zjednoczonej Europie. 

 

Koło Przyjaciół Fizyki i Astronomii „Kwancik” 



 

W pracach koła uczestniczyli uczniowie, którzy szukali odpowiedzi na dręczące ich 

pytania z fizyki i astronomii.  Uczniowie mogli policzyć gwiazdy „gołym okiem”, 

obserwować fazy księżyca, poszerzyć swoje wiadomości o wybitnych fizykach, astronomach. 

Powstałe w trakcie pracy koła prezentacje np. o najciekawszych planetach naszego układu 

słonecznego wzbogacają zasoby biblioteczki pracowni fizycznej. 

 

Koło Języka Angielskiego 

Zajęcia te przeznaczone były dla uczniów, którzy w sposób szczególny zainteresowani 

są językiem angielskim. Uczestnicy pogłębiali wiedzę z zakresu kultury krajów 

anglojęzycznych, wykonywali ćwiczenia, które rozwijały różne sprawności językowe, takie 

jak czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie.  

 



 

  

 


