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Oświata grodziska wczoraj i dziś

Tradycje oświatowe w  Gminie Gro-
dzisk Mazowiecki sięgają XVIII wie-
ku, chociaż wcześniej w  kronikach 
parafialnych wspomina się o  szko-

le parafialnej. Funkcję tej szkoły od 1895 roku 
przejęła szkoła miejska, tzw. „rządówka”. W tym 
też roku rozpoczęła swoją działalność pierw-
sza polska szkoła w  Grodzisku Mazowieckim. 
Do 1914 roku funkcjonowały w  mieście trzy 
szkoły elementarne, a po 1932 roku pięć szkół 
państwowych. II wojna światowa ograniczyła 
możliwość kształcenia publicznego. Nauczanie 
odbywało się poprzez tajne komplety. Po pię-
cioletnim okresie okupacji rozpoczęło się przy-
wracanie budynków szkolnych do stanu uży-
walności. W 1945 roku aktywnie pracowało 86 
nauczycieli, między innymi w czterech szkołach 
powszechnych i jednym gimnazjum.

Realizowanie i finansowanie zadań oświatowych 
w Gminie Grodzisk Mazowiecki w okresie od za-
kończenia II wojny światowej do 1990 roku opar-
te było na scentralizowanym systemie zarządza-
nia. Najpierw do 1975 roku działały Inspektoraty 
Szkolne podległe Powiatowej Radzie Narodowej. 
Ostatnimi Inspektorami Szkolnymi w  wyżej wy-
mienionym okresie byli: Leon Kościółek i Jan Don-
höffner. W 1972 roku funkcję gminnego dyrektora 
szkół powierzono Bogdanowi Kuciabińskiemu. Od 
1976 roku przy naczelnikach gmin utworzone zo-
stały stanowiska inspektorów oświaty oraz zespoły 
ekonomiczno-administracyjne szkół. Inspektora-
mi oświaty w tym czasie byli: Ryszard Malinowski, 
Barbara Hołda i  Adam Ircha, a  zastępcami: Lech 
Bonikowski i  Alicja Paciorek. Natomiast sprawy 
osobowe wszystkich placówek oświatowych pro-
wadzone były przez Annę Jankowską. 

W  1990 roku Gmina Grodzisk Mazowiecki 
przejęła jako zadanie własne prowadzenie sze-

ściu istniejących przedszkoli, a z dniem 1 stycz-
nia 1996 roku sześciu szkół podstawowych. Do 
prowadzenia spraw oświatowych w gminie został 
zatrudniony Rajmund Zaleski. Koordynowanie 
i prowadzenie zadań oświatowych od momentu 
przejęcia szkół i przedszkoli należało kolejno do: 
Samodzielnego stanowiska ds. oświaty, następnie 
Wydziału Oświaty, a od 2008 roku do Biura Ob-
sługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty, 
cały czas pod kierunkiem Rajmunda Zaleskiego. 
Od 2001 roku zadania oświatowe realizowane 
są przy udziale głównego specjalisty ds. oświaty 
Marioli Olczak. Nadzór nad oświatą w imieniu 
Burmistrza sprawuje Z-ca Burmistrza Maria 
Grabowska.

Okres od 1996 roku do 2013 roku to czas re-
alizacji wielu zadań w celu poprawy warunków 
pracy i nauki w grodziskich placówkach oświa-
towych, na które wydatkowano kwotę ponad 
80 milionów złotych. W 1997 roku oddano do 
użytku nowoczesną Miejską Halę Sportową przy 
ulicy Westfala 3, a 1 stycznia 2000 roku pływal-
nię „WODNIK 2000”, co znacznie poprawiło 
warunki nauczania wychowania fizycznego i po-
szerzyło ofertę zajęć. Na potrzeby najmłodszych 
uczniów i  dzieci przedszkolnych wybudowano 
8 nowoczesnych placów zabaw, wyposażonych 
w bezpieczne podłoże oraz urządzenia zabawo-
we, a także 9 nowych boisk szkolnych, w tym 3 
„Orliki”. Przeprowadzono termomodernizację 
we wszystkich placówkach szkolnych i  przed-
szkolnych (wymiana kotłowni na gazowe, wy-
miana instalacji grzewczej, wymiana okien, ocie-
plenie budynków, w tym dachu). Ponadto:

- zmodernizowano zaplecza żywieniowe 
w budynkach szkolnych i przedszkolnych,

- poddano modernizacji i  remontom sani-
tariaty oraz podłogi we wszystkich placówkach 
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szkolnych i przedszkolnych, z przystosowaniem 
dla uczniów niepełnosprawnych,

- wybudowano i oddano do użytku w 2011 roku 
nowocześnie wyposażony budynek przedszkolny 
przy ulicy Górnej 12, przeznaczony dla 270 dzieci.

- wybudowano i oddano w 2012 roku przy 
al. E. Marylskiego w  Książenicach nowocze-
sny budynek na potrzeby szkoły podstawo-
wej i  wychowania przedszkolnego, w  którym 
1 września 2013 roku objętych zostało nauką 
i opieką 428 dzieci.

Na wyposażenie szkół i  przedszkoli w  wy-
żej wymienionym okresie wydatkowano kwotę 
około 9 milionów złotych. Placówki otrzymały 
między innymi: pracownie komputerowe, sprzęt 
audiowizualny, meble i pomoce dydaktyczne.

Publiczną oświatę grodziską wspomagają pla-
cówki niepubliczne wpisane do ewidencji, którą 
prowadzi Biuro Obsługi Ekonomiczno-Admini-
stracyjnej Oświaty w Grodzisku Mazowieckim. 
Są to 2 szkoły podstawowe i 16 placówek przed-
szkolnych.

Aktualna organizacja szkół i przedszkoli obejmuje:

Nazwa Adres Imię i nazwisko 
dyrektora

Liczba 
dzieci

Szkoła Podstawowa nr 1
im. H. Sienkiewicza
- Punkt przedszkolny 

Grodzisk Maz.
ul. Bartniaka 13A

Renata
Nowakowska 591 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
-Szkoła Podstawowa nr 4
im. J. Joteyko
-Przedszkole nr 5
-Punkt przedszkolny w Natolinie 

Grodzisk Maz.
ul. Zielony Rynek 2 

Elżbieta
Stępień 551 

Szkoła Podstawowa nr 2
im. M. Konopnickiej 

Grodzisk Maz.
ul. Westfala 3 

Danuta 
Pokropek 868

Szkoła Podstawowa z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 6
im. Szarych Szeregów 

Grodzisk Maz.
ul. Sportowa 31
 

Iwona 
Borzewska 645

Szkoła Podstawowa 
im. dra Mateusza Chełmońskiego
w Adamowiźnie

Adamowizna
ul. Osowiecka 33

Piotr 
Ciesielczyk 397

Szkoła Podstawowa im. Klementyny z Tańskich 
Hoffmanowej w Izdebnie Kościelnym
-Punkt przedszkolny

Izdebno Kościelne
ul. ks. M. Oziębłowskiego 9

Małgorzata
Pietraszek 100

Szkoła Podstawowa w Książenicach
-Punkt przedszkolny

Książenice
al. E. Marylskiego 3

Katarzyna 
Galla 428

Gimnazjum nr 1
im. Noblistów Polskich

Grodzisk Maz.
ul. Zielony Rynek 2

Joanna 
Kozdrak 281

Gimnazjum nr 2
im. K. K. Baczyńskiego

Grodzisk Maz.
ul. Westfala 3

Katarzyna
Jezierska 377

Gimnazjum nr 3
im. L. Teligi

Grodzisk Maz.
ul. Lecha Zondka 6

Małgorzata
Okurowska 563

Przedszkole nr 1
im. Krasnala Hałabały

Grodzisk  Maz.
ul. Lecha Zondka 5

Agnieszka
Michałowska 102

Przedszkole nr 4
im. Króla Maciusia I
-Punkt przedszkolny

Grodzisk  Maz.
ul. Górna 12

Bożena
Malczewska 371

Przedszkole nr 7
im. Wróbelka Elemelka

Grodzisk  Maz.
ul. Kopernika 15

Marzena
Miałkowska 100
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Kolejnym bardzo ważnym zadaniem było 
wprowadzenie integracji w  grodziskich szko-
łach. Pierwsze oddziały zaczęto uruchamiać 
w  2001 roku, obecnie funkcjonuje 12 takich 
oddziałów. Gmina finansuje także dowożenie 
uczniów niepełnosprawnych do szkół na tere-
nie gminy i do gmin sąsiednich. 

W  zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na 
przejściach dla pieszych znajdujących się w po-
bliżu budynków szkolnych, zatrudniane są oso-
by do przeprowadzania uczniów. Dużą pomoc 
w  zakresie realizacji zadań profilaktycznych 
w dziedzinie bezpieczeństwa uczniów, zapewni-
ło działające w Gminie Grodzisk Mazowiecki od 
1996 roku Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto 
i Gmina”, któremu kształt nadał ówczesny prze-
wodniczący Tomasz Hopko, a  dobre praktyki 
i pomysły kontynuuje wraz z Zarządem Jolanta 
Biela, nauczycielka Gimnazjum Nr 3 w  Gro-
dzisku Mazowieckim. 

Od ponad 15 lat szkoły uczestniczą we współ-
zawodnictwie międzyszkolnym, poprzez udział 
uczniów w konkursach, olimpiadach przedmio-
towych, artystycznych i sportowych. 

W  2009 roku samorząd grodziski rozpoczął 
wspieranie uzdolnionych uczniów, którzy za wy-

bitne osiągnięcia naukowe i sportowe otrzymują 
stypendia Burmistrza Grodziska Mazowieckiego. 

Grodziskie szkoły korzystają z  pieniędzy 
unijnych oraz innych funduszy zewnętrznych, 
realizując projekty, np. wyposażenie pracow-
ni komputerowych, biblioteki multimedialne, 
„Radosna szkoła”, „Grodziski Hogwart - ocza-
rujemy Cię wiedzą!”, „Zagrajmy o sukces” czy 
„Indywidualizacja nauczania w  klasach I-III 
szkoły podstawowej”.

Gmina Grodzisk Mazowiecki, kierowana od 
roku 1994 przez Burmistrza Grzegorza Benedyk-
cińskiego i  radnych kolejnych kadencji, rozwija 
się dynamicznie. Wzrasta liczba mieszkańców, 
obecnie jest nas 41820. W roku szkolnym 2013/14 
w  grodziskich placówkach publicznych mamy 
o 240 uczniów/wychowanków więcej niż w roku 
ubiegłym, a wychowaniem przedszkolnym obję-
tych jest 95 % wszystkich dzieci w gminie. Aby 
zapewnić miejsca do nauki, samorząd podejmuje 
kolejne zadania inwestycyjne. W najbliższym cza-
sie planowanym zadaniem, które poprawi warun-
ki nauczania oraz zwiększy liczbę miejsc o 100, 
jest modernizacja i przebudowa znajdującego się 
przy ul. Kilińskiego budynku Szkoły Podstawo-
wej Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim. 

Burmistrz z pracownikami Biura Oświaty.
Na zdjęciu od lewej: Marzena dobielecka, Elżbieta klekowicz, iwona kurowicka, krystyna kostrzewa, danuta Piechocka, Mariola Olczak, 
rajmund zaleski, Maria grabowska, grzegorz Benedykciński, Bogusława dziekańska.
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Przedszkole nr 1 im. Krasnala Hałabały  
w Grodzisku Mazowieckim

Przedszkole nr 1 zostało założone w roku 
1957 i  początkowo mieściło się w bu-
dynku Przedszkola nr 2 przy ul. Langie-
wicza w  Grodzisku Maz. Wówczas 

funkcję kierownika pełniła pani Józefa Stolarska. 
Z chwilą oddania do użytku przy ul. Nowopro-
jektowanej 1 /obecnie Lecha Zondka/ nowego, 
piętrowego budynku przeznaczonego dla 100 
dzieci, personel pedagogiczny i  techniczny 
Przedszkola nr 2 został przeniesiony do Przed-
szkola nr 1, które posiadało 4 sale zabaw: dwie na 
parterze budynku i dwie na piętrze, szatnię, salę 
przeznaczoną do prowadzenia zajęć dodatko-
wych i  rekreacyjno-sportowych, kuchnię z  pie-
cem węglowym do przygotowywania posiłków 
dla dzieci i kotłownię z  instalacją grzewczą CO 
oraz pomieszczenia magazynowe mieszczące się 
w  piwnicy przedszkola. 1 września 1959 roku 
funkcję kierownika przedszkola powierzono pani 
Stefanii Ślifirskiej, znakomitemu pedagogowi, 
przyjacielowi dzieci. Pani Stefania odznaczała się 
nowatorskimi pomysłami: ukierunkowywała 

pracę na kształcenie słuchu muzycznego u dzieci 
na zajęciach rytmicznych, kładła nacisk na kształ-
cenie mowy dziecka poprzez wzbogacenie słow-
nictwa za pomocą literatury dziecięcej, dbała 
o wszechstronny rozwój małego dziecka. 300 m2 
niezagospodarowanej działki, rekompensowały 
zajęcia i  zabawy ruchowe w  parku miejskim 
i  w  ogródku jordanowskim. Przedszkole nr 1 
w latach 60 –tych stało się placówką bazową dla 
Okręgowego Ośrodka Metodycznego w Warsza-
wie. Pani Ślifirska pełniła funkcję kierownika 
ogniska metodycznego. W  placówce odbywały 
się konferencje metodyczne i narady dla kierow-
ników i nauczycieli z  województwa olsztyńskie-
go i  warszawskiego. Ponadto Przedszkole nr 1 
było również miejscem praktyk pedagogicznych 
dla Liceum Pedagogicznego oraz Studium Na-
uczycielskiego w  Grodzisku Mazowieckim. 
W działalności opiekuńczo- wychowawczo- dy-
daktycznej pani Stefania zwracała szczególną 
uwagę na postawę nauczyciela, którego powinno 
cechować „poczucie piękna, umiejętność odnaj-
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dywania go w naturalnym środowisku, zaintere-
sowanie światem przyrody”. Bardzo duży nacisk 
kładła na wychowanie dzieci w  duchu wartości 
patriotycznych. Po 27 latach kierowania przed-
szkolem, urządzaniem, wyposażaniem placówki 
i  współpracą ze społecznikami, zakładami pracy 
i ze środowiskiem lokalnym pani Stefania Ślifir-
ska, oddany działacz społeczny, radna, ławnik 
sądu, działaczka Powiatowego Zarządu Ligii Ko-
biet, autorka odczytów pedagogicznych, odzna-
czona Srebrnym Krzyżem Zasługi i  Nagrodą 
I Stopnia Ministra Oświaty i Wychowania, ode-
szła na emeryturę. Od 1 września 1986 roku 
funkcję dyrektora Przedszkola nr 1 przy ul. 3 Maja 
objęła nauczycielka tego przedszkola - pani Irena 
Witkowska. W placówce rozpoczęły się częściowe 
remonty: odnawianie sal zabaw dzieci, schowków 
na pościel i  na leżaki, remont starych drewnia-

nych okien. Podłączono budynek do kolektora 
miejskiego, nastąpiła wymiana pieca węglowego 
CO na piec gazowy oraz modernizacja zaplecza 
kuchennego. Kadrę nauczycielską w latach 1986-
87 uzupełniły panie: Mariola Brodzińska /obec-
nie Majer/, Maria Miastowska /obecnie Więcek/, 
Agnieszka Chojnacka /obecnie Michałowska/, 
Małgorzata Szyszka, /obecnie Kuć/, Katarzyna 
Zimniak /obecnie Łyżwa/, Anna Kaczmarek Od-
działywania opiekuńczo- wychowawczo- dydak-
tyczne nabrały nowych form i  metod pracy 
z  dziećmi. W  dalszym ciągu przedszkole było 
placówką bazową. Raz na kwartał pani wizytator 
z Kuratorium Oświaty obserwowała zajęcia pro-
wadzone przez nauczycielki, sprawdzała sposób 
prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami prawa oświatowego, udzielała 
rad i wskazówek metodycznych. Z uwagi na od-
bywające się w przedszkolu praktyki dla uczniów 
Liceum Ogólnokształcącego w  Grodzisku Ma-
zowieckim kadra pedagogiczna prowadziła zaję-
cia pokazowe pod czujnym okiem pani Ireny 
Witkowskiej i  społecznego zastępcy dyrektora 
pani Danuty Michalczuk. Ponadto organizowane 
były zajęcia dodatkowe typu: rytmika, język an-
gielski, korektywa, katecheza. W placówce wpro-
wadzono nowatorski program zabaw dla dzieci. 
Uroczystości przedszkolne i zabawy karnawało-
we organizowane były przy muzyce na,,żywo”. 
Rodzice czynnie uczestniczyli w tych imprezach, 
szyjąc dzieciom stroje i przygotowując rekwizyty. 
Pani dyrektor przyczyniła się do rozwoju dramy 
w  przedszkolu. Wspólnie z  Radą Rodziców 
przedszkola zakupiła pacynki i akcesoria do wy-
stawiania teatrzyków w  ramach zajęć w  grupie 
i w dowolnych zabawach dzieci. Do zajęć zostały 
wprowadzone elementy aerobiku, których ini-
cjatorką była nauczycielka Agnieszka Chojnacka. 
Przy pomocy finansowej Rady Rodziców przed-
szkola zakupiono kąciki zainteresowań do zabaw 
tematycznych dla dzieci oraz pomoce edukacyjne 
rozwijające rozwój umysłowy i percepcję wzro-
kową. Z pozyskanych od organu prowadzącego 
środków wyposażone zostały sale parteru przed-
szkola w  nowe regały i  biurka dla nauczycieli, 
w stoliki dla dzieci i krzesełka oraz stoliki przy-
rodnicze. Pani dyrektor kontynuowała współpra-teren przed przedszkolem. rok 1960.

dyr stefania ślifirska.
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cę ze środowiskiem lokalnym. Jednostka Woj-
skowa nr 1450 w  Książenicach była jednostką 
patronacką placówki. Z okazji Dnia Wojska Pol-
skiego dzieci 6 letnie były zapraszane do jednost-
ki i  brały udział w  uroczystym święcie. Miały 
możliwość obserwacji defilady wojskowej, pre-
zentacji sprzętu wojskowego, wysłuchania orkie-
stry wojskowej. Żołnierze tej jednostki często 
gościli w placówce i opowiadali dzieciom o swej 
służbie i  żołnierskim zawodzie. Przedszkole 
współpracowało z  obecnym Gimnazjum nr 3 
przy organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Ponadto nawiązano kontakt z fundacją 
„Nie jesteś sam” i zorganizowano akcję „Odna-
wiamy nadzieję”, w której nauczycielki: Katarzy-
na Łyżwa, Maria Więcek, Małgorzata Kuć, 
Agnieszka Michałowska, Lucyna Sztych, Hanna 
Wojciechowska, Danuta Michalczuk wraz 
z dziećmi zorganizowały z okazji Świąt Wielka-
nocnych wernisaż prac plastycznych pt: „Wielka-
nocny stół ”. Gościem honorowym wystawy była 
pani Burmistrz Maria Grabowska. Prace wyko-
nane przez dzieci zakupili rodzice i dziadkowie, 
a dochód został przekazany do Centrum Zdro-
wia Dziecka w Międzylesiu. Pani dyrektor Irena 
Witkowska inspirowała nauczycielki do przeka-
zywania wiedzy w zabawie głównie przez auten-
tyczny pokaz i pracę nauczyciela oraz stwarzanie 
sytuacji edukacyjnych sprzyjających działaniu 
i eksperymentowaniu przez dziecko. Przez 17 lat 
pełnienia funkcji dyrektora tej placówki, była 
wielokrotnie nagradzana przez Burmistrza. Za 
wieloletnią działalność społeczną otrzymała Zło-
tą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego. 
Od 1 września 2003 roku funkcję dyrektora 
Przedszkola nr 1 przy ul. Lecha Zondka 5 objęła 
nauczycielka tego przedszkola, mgr Agnieszka 
Michałowska, która pełni tę funkcję do dnia dzi-
siejszego. Motto, którym się kieruje brzmi: 
„Przedszkole nr 1 miejscem przyjaznym dla każ-
dego dziecka ”. Pierwszym zadaniem dyrektora 
było przeobrażenie wizerunku przedszkola z sza-
rego smutnego budynku w  barwne, zadbane 
i  bardziej estetyczne miejsce. Dużym wyzwa-
niem było ciągłe pozyskiwanie na ten cel środ-
ków od organu prowadzącego, od sponsorów 
oraz prężnie działającej Rady Rodziców. Od wa-

kacji w  roku szkolnym 2003/04 rozpoczęły się 
remonty, które trwały nieprzerwanie przez 6 lat. 
Na początku wymieniono okna w  budynku 
i  ogrodzono przedszkole drewnianym płotem, 
następnie ocieplono budynek z  zewnątrz oraz 
wykonano nową kolorową elewację, wykonano 
generalny remont łazienek i całkowicie dostoso-
wano blok żywieniowy do wymogów HACCP - 
zmodernizowano kuchnię wraz z  zapleczem ku-
chennym. W kolejnym roku szkolnym 2008/2009 
wymieniono stare drzwi wewnątrz budynku 
i  położono wykładzinę w  szatni przedszkolnej. 
Sukcesywnie był wymieniany sprzęt terenowy 
dostosowany do możliwości dzieci i wymogów 
unijnych. Rozpoczęło się w  szerszym zakresie 
współpraca przedszkolaków i kadry pedagogicz-
nej ze środowiskiem lokalnym. Placówka współ-
organizuje ze Starostwem Powiatu Grodziskiego 
„Małe Siemionalia” – przegląd dziecięcej twór-

2005, nadanie imienia krasnala Halabaly.

2007, 50-lecie.
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czości ludowej zainspirowanej przez Wojciecha 
Siemiona. Na stałe wpisał się w  harmonogram 
promowania dzieci zdolnych konkurs piosenki 
‘’Sopranem i  basem”. Do kalendarza wydarzeń 
trafiły uroczyste spotkanie wigilijne integrujące 
członków ZNP z  nauczycielami, dyrektorami, 
pracownikami administracji i  obsługi szkół 
i przedszkoli. W dalszym ciągu placówka umożli-
wiała realizację praktyk pedagogicznych studen-
tom pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry 
pedagogicznej. Z inicjatywy dyrektora, kadry pe-
dagogicznej, Rady Rodziców i dzieci zrodziła się 
myśl nadania placówce imienia. W marcu 2005 
roku patronem przedszkola został KRASNAL 
HAŁABAŁA, znany dzieciom bohater literacki 
z  twórczości Lucyny Krzemienieckiej. Postać ta 
towarzyszyła dzieciom w poznawaniu środowi-
ska przyrodniczego w czterech porach roku i sta-
ła się logo naszego przedszkola, a przyjaciele Kra-
snala Hałabały określają nazwy poszczególnych 
grup w  przedszkolu: Misie, Jeżyki, Wiewiórki 
i Wróbelki. W roku szkolnym 2006/07 zorganizo-
waliśmy w Klubie „Słoń” obchody 50. rocznicy 
powstania przedszkola. Dla zaproszonych rodzi-
ców i  gości z  Urzędu Miejskiego, Kuratorium 
Oświaty, zaprzyjaźnionych placówek oświato-
wych, instytucji – dzieci przygotowały specjalny 
program artystyczny. Po wspólnej biesiadzie 
przedszkole stało się historycznym miejscem 
wspomnień dla absolwentów, zaprezentowano 
kroniki przedszkolne i  drzewo genealogiczne 
placówki oraz umożliwiono kontakt z pracowni-
kami, którzy tę historię tworzyli. W roku szkol-
nym 2008/09 do programu wychowawczo - edu-
kacyjnego wprowadzono cykliczne koncerty 

muzyki poważnej. Dzieci zapoznały się z dźwię-
kiem instrumentów muzycznych na „żywo”. 
Dbając o  jakość naszej placówki, pozyskaliśmy 
sponsorów, by upiększyć działkę przedszkolną 
ozdobnymi roślinami i krzewami. Wystartowali-
śmy w konkursie gminnym na „Najlepiej zago-
spodarowaną działkę przedszkolną” w  kategorii 
miejsc użyteczności publicznej i  zajęliśmy II 
miejsce. Nagrodą był sprzęt terenowy na plac za-
baw dla dzieci. Z  inicjatywy nauczycielek, 
a w szczególności Pani Katarzyny Łyżwy, zorga-
nizowaliśmy akcję: „I Ty możesz zostać Św. Mi-
kołajem”. Zebrane zabawki przekazaliśmy Cen-
trum Pomocy Rodzinie oraz Parafii Św. Anny. 
Akcja ta zapisała się na stałe w naszych przedsię-
wzięciach i jest wznawiana w każdym roku szkol-
nym. Otwartość Kadry pedagogicznej na potrzeby 
środowiska lokalnego zaowocowała propozycja-
mi płynącymi ze strony rodziców naszych 
przedszkolaków. Z  inicjatywy pana Arkadiusza 
Protasiuka, pilota 36 pułku wojskowego, dzieci 
miały zorganizowaną wycieczkę na lotnisko 
Okęcie w  Warszawie i  zagościły w  samolocie 
prezydenckim. Kolejny rodzic, pan Piotr Adryan 
zaprezentował dzieciom na terenie przedszkola 
instrukcję obsługi spadochronu. Ważnym wyda-
rzeniem dla naszej placówki było zdobycie tytu-
łu „Najbardziej rozśpiewanego przedszkola 
w mieście” w roku szkolnym 2009/10 i zdobycie 
nagrody głównej – keyboardu „CASIO”. Od-
kryliśmy wtedy talenty muzyczne wśród na-
szych podopiecznych, co zainspirowało rodzi-
ców do edukacji dzieci w  szkole muzycznej, 
z  którą współpracujemy i  corocznie z  dziećmi 
odwiedzamy. W  roku szk. 2012/13 poszerzono 
ofertę dla dzieci o zajęcia dodatkowe ogólnoroz-
wojowe z elementami piłki nożnej oraz o zajęcia 
z ceramiki. Dyrektor i Rada Pedagogiczna przed-
szkola wysunęła propozycję zorganizowania 
dzieciom spektaklu z  udziałem rodziców. Ro-
dzice wystawili dla swoich pociech bajkę pt. „Ko-
lorowe kredki”. Obchodzone w  przedszkolu 
Święto Rodziny zostało z  inicjatywy Rady Ro-
dziców zorganizowane poza placówką w plene-
rze. Gośćmi honorowymi uroczystości były Do-
rota Gellner i  Alicja Twardowska. W  okresie 
dwóch kadencji dyrektor Agnieszki Michałow-

2010, siemionalia.
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skiej cztery nauczycielki awansowały na stopień 
nauczyciela dyplomowanego, jedna odbyła staż 
na nauczyciela kontraktowego, pracownik admi-
nistracji podwyższył kwalifikacje na wyższych 
studiach magisterskich. Personel przedszkola 
uwierzył w realne możliwości dokonywania po-
zytywnych zmian w placówce i  stał się bardziej 

otwarty na poczynania dotyczące jej rozwoju, co 
umiejętnie wykorzystała pani dyrektor w znacz-
nym stopniu podwyższając jakość pracy przed-
szkola. Odzwierciedla to coroczna rekrutacja 
dzieci do naszej placówki. Przedszkole nr 1 cie-
szy się dużą frekwencją dzieci i  zainteresowa-
niem rodziców. 

kadra Pedagogiczna.
Od lewej: karolina Błaszczyk, Hanna wojciechowska, Lucyna sztych, aleksandra smolarek, dyr. agnieszka Michałowska, Małgo-
rzata kuć, katarzyna Łyżwa, Maria więcek.

Pracownicy administracji i obsługi. Od lewej: Jolanta gryczka, Marzena kamińska, Urszula wieczorek, dyr. agnieszka Micha-
łowska, witold kniewski, Bogumiła dyrek, agnieszka wyrzykowska, Elżbieta gumowska, Małgorzata Oracka, Barbara gorsiak.
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Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi  
im. Króla Maciusia Pierwszego  

w Grodzisku Mazowieckim

Historia naszego Przedszkola datuje 
się od 1 sierpnia 1978r., kiedy to 
decyzją Kuratora Oświaty i  Wy-
chowania w  Warszawie zostało 

powołane Państwowe Przedszkole nr 4 w Gro-
dzisku Mazowieckim przy ul. Górnej 12. 

Inauguracja pierwszego roku szkolnego od-
była się pod kierownictwem Pani Janiny Kowal-
skiej, która pełniła funkcję dyrektora naszego 
Przedszkola przez kolejne cztery lata. Kolejny-
mi dyrektorami były:
Pani Janina Kowalska (1978- 1982) 
Pani Bogusława Brzeska (1982 – 1985), 
Pani Krystyna Smolarczyk (1985 – 1992), 
Pani Ewa Jakobielska (1992 – 1998).

Wszystkie Panie dyrektorki swoją osobo-
wością i  codzienną pracą wnosiły do placówki 
nowe, ciekawe rozwiązania, które były konty-
nuowane i wzbogacane przez kolejnych następ-
ców. Zaszczepiły w pracownikach najważniejsze 

wartości w pracy z małymi dziećmi, chęć poszu-
kiwania i  sięgania po nowe, innowacyjne roz-
wiązania. To One budowały wizerunek naszego 
Przedszkola i jego historię. 

W  dwudziestą rocznicę powstania Przed-
szkola – 1 września 1998 r. – funkcję dyrektora 
objęła Pani Bożena Malczewska. 

Od początku działalności naszej placów-
ki funkcjonowały cztery oddziały przedszkolne 
dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. W roku 
2001, z inicjatywy Pani Dyrektor Bożeny Mal-
czewskiej, przy pełnej aprobacie organu pro-
wadzącego, po raz pierwszy została utworzona 
grupa integracyjna. Od tej pory wprowadzanie 
i rozszerzanie integracji w naszym Przedszkolu 
stało się priorytetowym celem Pani Dyrektor 
i całego personelu Przedszkola. Przedsięwzię-
cie to z  roku na rok obejmowało i  obejmuje 
swym zasięgiem coraz więcej dzieci i  ich ro-
dziców. Przybywa oddziałów integracyjnych, 
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specjalistów zatrudnionych w naszej placówce, 
pozyskiwane są fundusze unijne na wyposaże-
nie gabinetów specjalistycznych, organizowa-
ne są dla nauczycieli szkolenia z zakresu pracy 
z  dziećmi o  specjalnych potrzebach eduka-
cyjnych, podejmowane są coraz to nowe ini-
cjatywy, aby zwiększyć ilość miejsc w  naszej 
placówce. W związku z tym w Przedszkolu za-
trudnieni są specjaliści: psycholog - terapeuta 
integracji sensorycznej, logopeda, oligofreno-
pedagodzy, fizjoterapeuta.

Nasze Przedszkole jest otwarte dla wszystkich 
dzieci bez względu na różnice wynikające z po-
chodzenia, narodowości, wyznania czy niepeł-
nosprawności. Cały personel przedszkola,  na co 
dzień dokłada wszelkich starań, aby wspomagać 
dzieci w  ich wszechstronnym rozwoju tak, by 
były przygotowane, na miarę swoich możliwo-
ści do życia w zgodzie z  ludźmi, przyrodą i  sa-
mym sobą. Przez wiele lat istnienia Przedszkola 
poznawaliśmy pokolenia małych ludzi, jednak 
idea przyświecająca wszystkim pracownikom po-
zostawała zawsze niezmienna. To ten mały czło-
wiek, który przychodzi do nas każdego ranka jest 
najważniejszy! Jego dobro, dawanie mu radości 
i szczęścia oraz rozwijanie umiejętności służących 
zdobywaniu wiedzy i doświadczenia jest tym, do 
czego dążymy. Od zawsze pracownicy nasze-
go Przedszkola podążali z  duchem czasu, i  jest 
tak do dnia dzisiejszego, na co szczególną uwa-
gę przez te wszystkie lata zwraca Pani Dyrektor 
Bożena Malczewska. Miało i ma to też ogromne 
znaczenie dla wieloletnich pracowników naszego 

Przedszkola, którzy są z nim związani od począt-
ku jego istnienia, dla których sprawy naszej pla-
cówki mają szczególny, emocjonalny charakter. 

Wieloletni i  zasłużeni pracownicy naszego 
Przedszkola to: Pani Renata Jankowska, Pani 
Alicja Wieczorek, Pani Katarzyna Olszewska, 
Pani Mieczysława Nowak, Pani Marzena Wi-
śniewska.

To oni przede wszystkim opiekowali się i byli 
przewodnikami w  zdobywaniu umiejętności 
i doświadczeń przez nowo przyjmowanych pra-
cowników. To oni najdłużej pracowali na wize-
runek naszej placówki. 

W  naszych wszelkich działaniach  zawsze 
wspomagali nas rodzice. To z rodzicami tworzy-
my niepowtarzalny klimat naszego Przedszkola, 
gdzie priorytetowymi wartościami są akcepta-
cja, tolerancja, empatia; gdzie najważniejsze jest 
poszanowanie dobra każdego małego człowie-
ka. Rodzice pomagają nam w  organizacji pik-
ników rodzinnych, imprez okolicznościowych, 
uroczystości. Aktywnie uczestniczą w zajęciach 
otwartych i  angażują się we wszelkie działa-
nia inicjowane przez nauczycieli i  dyrektora. 
O słuszności naszych priorytetów i przekonań 
przez lata utwierdzają nas więc opinie rodzi-
ców, którzy właśnie tymi względami kierują się 
przy wyborze naszego Przedszkola dla swojego 
dziecka.  

Chcąc dać dowód temu, że w pełni rozumie-
my, akceptujemy i  przestrzegamy na co dzień 
Prawa Dziecka, pragnęliśmy uwieńczyć naszą 
wieloletnią pracę w tym kierunku, nadając pla-
cówce imię Króla Maciusia Pierwszego. W dniu 
29 grudnia 2004r. Rada Miejska w  Grodzisku 
Mazowieckim zaakceptowała nasz wniosek 
i  Uchwałą Nr 361/ 2004 nadała Przedszkolu 
nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi   imię Króla 
Maciusia Pierwszego, głównego bohatera książ-
ki Janusza Korczaka, pedagoga i autora książek 
m.in. propagujących prawa dziecka. 

Rok 2008/2009 to rok szkolny, w którym ob-
chodziliśmy jubileusz 30-lecia istnienia naszego 
Przedszkola. Uroczystość odbyła się 29 kwiet-
nia 2009  r. w  Centrum Kultury w  Grodzisku 
Mazowieckim a  uświetnili ją liczni zaproszeni 
goście na czele z władzami miasta. 

Personel Przedszkola nr 4 z Oddziałami integracyjnymi im. 
króla Maciusia Pierwszego w grodzisku Mazowieckim. Czer-
wiec 2013.
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W roku 2009 został położony kamień węgiel-
ny pod budowę nowego budynku Przedszkola. 
Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2011/2012 
do użytku został oddany nowy budynek, który 
mógł pomieścić 12 grup przedszkolnych, jed-
nocześnie funkcjonował stary budynek z 5 gru-
pami. 

W  dniu 1 września 2011 roku uroczystego 
przecięcia wstęgi do nowego budynku dokonali: 
Ks. Biskup Piotr Jarecki, Burmistrz Grodziska 
Mazowieckiego Pan Grzegorz Benedykciński, 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Joanna 
Wróblewska, Przewodniczący Rady Rodziców 
Pan Filip Gałkowski, Dyrektor Przedszkola Pani 
Bożena Malczewska i Przedszkolaki.

Około trzykrotnie zwiększyła się w  naszej 
placówce liczba dzieci (prawie 400), rodziców 
i pracowników (ok.70) . Zrozumiałym jest więc 
fakt, jak dużym wyzwaniem była organizacja 
pracy w  dwóch budynkach i  jak dużego zaan-
gażowania wymagało to od personelu, a przede 
wszystkim od dyrektora przedszkola.

W nowym budynku w pełni dostosowanym 
do potrzeb osób niepełnosprawnych poza salami 
zajęciowymi znajduje się sala gimnastyczna oraz 
sala wielofunkcyjna przygotowana do organizo-
wania różnych uroczystości okolicznościowych. 
Nasza placówka posiada również gabinety do 
pracy specjalistycznej: gabinet psychologa, logo-
pedy, gabinet integracji sensorycznej. Wszystkie 
gabinety wyposażone są w wysoko specjalistycz-
ny sprzęt i  oprogramowanie częściowo zaku-
pione z funduszy unijnych. 

Po zburzeniu starego budynku, w  związku 
z  ciągle dużym zainteresowaniem naszą pla-
cówką został utworzony Punkt Przedszkolny 
w salach katechetycznych przy tutejszej parafii, 
w którym obecnie funkcjonują 3 grupy przed-
szkolne. Sale zostały wyremontowane, dostoso-
wane do potrzeb grupy przedszkolnej i wyposa-
żone w meble, pomoce oraz zabawki.

Obecnie w  Przedszkolu i  Punkcie Przed-
szkolnym funkcjonuje 15 grup, do których 
uczęszcza 375 dzieci. W  naszym Przedszkolu 
obok grup ogólnodostępnych działają grupy in-
tegracyjne, gdzie pracują pedagodzy specjalni. 
Od niedawna zostały również utworzone grupy 
włączające, w których pracują asystenci „cienie” 

Uroczyste przecięcie wstęgi z okazji otwarcia nowego budynku 
Przedszkola, wrzesień 2011. Fot. ksenia Bukowska.

stary budynek Naszego Przedszkola, kwiecień 2010.
Fot. agnieszka rynkowska.

Nowy budynek Naszego Przedszkola. Prezentacja sal, szatni, 
budynku z zewnątrz. Fot. ksenia Bukowska.
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dla dzieci o  specjalnych potrzebach edukacyj-
nych.

Na terenie ogrodu przedszkolnego został 
stworzony park zabaw wyposażony w  nowo-
czesne sprzęty do zabawy i  rekreacji dla na-
szych dzieci. Całość usytuowana jest z  daleka 
od ulicznego zgiełku pośród terenów zielonych, 
między dużymi drzewami dającymi schronienie 
podczas upalnych dni. 

Nasze Przedszkole wyróżnia się otwartością 
na nowe pomysły, rozwiązania, czasem niekon-
wencjonalne metody, które doprowadziły do 
wdrożenia wielu inicjatyw na rzecz dzieci i śro-
dowiska lokalnego.

Jednym z działań zainicjowanych przez Panią 
Dyrektor jest coroczny Festyn Rodzinny z oka-
zji Międzynarodowego Dnia Dziecka, organizo-
wany w naszym Przedszkolu dla dzieci zamiesz-
kujących na terenie Gminy. Impreza ta każdego 
roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem 
wśród najmłodszych mieszkańców naszej gmi-
ny i  ich rodziców. Corocznie naszą imprezę 
honorowym patronatem obejmuje Burmistrz 
Grodziska Mazowieckiego Pan Grzegorz Bene-
dykciński.

Kolejnym działaniem zasługującym na uwa-
gę jest Sztuka Teatralna organizowana przez 
personel Przedszkola, który corocznie wystawia 
inne przedstawienie ku uciesze wszystkich dzie-
ci, mogących zobaczyć swoje „ciocie” w nieco-
dziennych rolach. Ostatnia sztuka cieszyła się 
tak dużym aplauzem publiczności, że popro-

Przedstawienie „Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło” w wyko-
naniu personelu Przedszkola, czerwiec 2013. Fot. ksenia Bukowska.

szono nas o  wystawienie jej na deskach sceny 
widowiskowej w Grodziskim Centrum Kultury 
dla wszystkich dzieci z grodziskich przedszkoli. 

W związku z ogłoszeniem 2012 roku - Ro-
kiem Korczakowskim, z inicjatywy Pani Dyrek-
tor nasze Przedszkole wystąpiło z propozycją, do 
wszystkich placówek przedszkolnych, uczcze-
nia pamięci tego wielkiego pedagoga walczącego 
o prawa dzieci. Zwróciliśmy się do stosownych 
służb o zabezpieczenie imprezy, podczas której 
wszystkie dzieci, personel Przedszkola oraz nie-
którzy rodzice przeszli ulicami miasta w barw-
nym pochodzie z  transparentami głoszącymi 
prawa dziecka. Przed grodziskim Centrum 
Kultury gdzie spotkały się dzieci ze wszystkich 
placówek odbyło się przedstawienie prezentu-
jące nadanie praw wszystkim Dzieciom Świata. 
W przedstawieniu tym wzięli udział nauczycie-
le i dzieci z naszego Przedszkola a na widowni 
zaszczycili nas swoją obecnością przedstawicie-
le władz miasta m.in. Pan Burmistrz Grzegorz 
Benedykciński, Zastępca Burmistrza Pani Maria 
Jolanta Grabowska, Pan Dyrektor Rajmund Za-
leski.

Nasze Przedszkole w ramach realizacji róż-
norodnych ścieżek edukacyjnych wraz z nadej-
ściem lata, jako jedna z  nielicznych placówek 
przedszkolnych organizuje coroczne tygodnio-
we wyjazdy na „Zielone Przedszkole”. Wyjazdy 
te, w których uczestniczą wszystkie chętne dzie-
ci zarówno te najmłodsze jak i niepełnosprawne 
są wspaniałą okazją nie tylko do integracji ale 
także do samodzielnego poznawania i doświad-
czania piękna zasobów przyrody i kultury róż-
nych regionów Polski. 

wyjazd na „zielone Przedszkole” do Łeby, maj 2013. 
Fot. ksenia Bukowska.
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W  trosce o  skuteczny przepływ informacji 
i  rozszerzanie wiedzy merytorycznej rodziców, 
nauczyciele wydają kwartalnik przedszkolny „We-
sołe Nowinki od Przedszkolnej Rodzinki”. Przed-
stawione są w  nim najważniejsze wydarzenia 
z ostatniego kwartału oraz kilka rad dotyczących 
wychowania i  zdrowia dzieci. Wszystkie istotne 
informacje można znaleźć również na prowadzo-
nej przez Przedszkole stronie internetowej (www.
przedszkolekmp.przedszkolowo.pl).

W  naszym Przedszkolu podejmowanych 
było i jest wiele bardzo atrakcyjnych działań 
dla dzieci i  ich rodziców. Konkursy, udział 
w  akcjach charytatywnych, wspólne impre-

zy integrujące wszystkie dzieci i  rodziców, 
ciekawe wycieczki, spotkania, bale, zajęcia 
dodatkowe odbywające się do tej pory (jęz. 
angielski, rytmika, taniec towarzyski, aikido, 
zajęcia z ceramiki, „Mały Edison”, piłka noż-
na). Nauczyciele podjęli się również prowa-
dzenia kółek rozwijających zainteresowania 
i  zdolności naszych dzieci takie jak: kółko 
plastyczne, kółko szachowe, kółko ekologicz-
ne, teatralne. Na szczególną uwagę zasługuje 
również bardzo prężnie działająca w naszym 
Przedszkolu Gromada Zuchowa „Strażnicy 
Maciusiowej Tajemnicy”. Nasze zuchy swo-
ją postawą, aktywnością i  zaangażowaniem 
zauroczyły nie tylko swoich starszych kole-
gów i  druhny, ale także Komendanta Hufca 
w Grodzisku Mazowieckim dh. hm. Sylwe-
stra Stankiewicza. 

Nasza kadra to wysoko wykwalifikowani 
specjaliści, którzy ciągle podnoszą swoje kom-
petencje i  kwalifikacje, poszukując coraz to 
nowszych metod i rozwiązań pomocnych w co-
dziennej pracy z dziećmi. 

Opracował zespół w składzie: 
karolina gosik, aneta Chmielewska,  

rafał daniszewski, Bożena Malczewska

Przedstawienie „Czerwone kapturki” w wykonaniu gromady zu-
chowej „strażnicy Maciusiowej tajemnicy”, czerwiec 2013. 
Fot. agnieszka Bryła-gmitruk.
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Przedszkole nr 7 im. Wróbelka Elemelka  
w Grodzisku Mazowieckim

W maju znów zakwitły jabłonie… 
Drzewa pokryły się kwiatami 
niczym śniegowym puchem. 
Na tych samych gałęziach już 

wkrótce czerwieniły się słodkie owoce. Tajem-
niczy sad pachniał i wabił owady, które pośród 
różnorodnych traw i  kwiatów były w  ciągłym 
ruchu i nieustannym gwarze…

W  tym miejscu, pośród starych jabłoni, za-
czyna się historia naszego przedszkola. Nikt nie 
przypuszczał bowiem, że pomimo wielu zmian, 
gwar, ruch i hałas pozostaną charakterystyczną 
cechą tego miejsca. Był rok 1989 kiedy to Zarzą-
dzeniem nr 22 Kuratora Oświaty i Wychowania 
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 
lipca tegoż roku zostało powołane Państwowe 
Przedszkole nr 7 w  Grodzisku Mazowieckim. 
Obecny wówczas Inspektor Oświaty i Wycho-
wania pan Adam Ircha do realizacji tego zadania 
powołał panią Elżbietę Ruszkiewicz – dyrektora 
Przedszkola nr 2 w  Grodzisku Mazowieckim 
mieszczącego się przy ul. Traugutta.

Czasy wówczas były ciekawe, lecz dla budow-
nictwa nie najłatwiejsze. Udało się i  już wkrótce 
na nowym osiedlu „Kopernik”, stanął ku uciesze 
mieszkańców, pokaźny, piętrowy budynek. Deter-
minacja i  zaangażowanie pani Ruszkiewicz były 
w realizacji tego zadania kluczowe i nieocenione.

Teren wokół budynku wymagał jeszcze dużo 
pracy, ale już wkrótce pomiędzy rozłożystymi 
jabłoniami i  dającymi cień drzewami orzecha 
włoskiego pojawiły się zjeżdżalnie, huśtawki 
i piaskownice. 

Budynek mieszczący cztery sale zabaw wraz 
z  łazienkami, szatnię, salę gimnastyczną, ko-
rytarze oraz liczne zakamarki, a  także kuchnię 
z całym zapleczem należało jeszcze wyposażyć. 
„Nie było łatwo” – powiedziała dyrektor przed-
szkola pani Elżbieta ruszkiewicz. To od Niej 
wszystko się zaczęło, od Niej i  od pierwszego 
zespołu kadry pedagogicznej, który stanowili: 
Barbara zawadzka, Mirosława kucharska, Lidia 
Hryniewicz, Mariola Majer (Brodzińska), renata 
dunaj, irena Mikułowicz, Jadwiga Chojnacka.
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I  tak to od 1 września 1990 roku budynek 
przedszkolny oraz plac zabaw wypełnił się gwa-
rem, śmiechem i zabawą ponad setki przedszko-
laków.

W  życiu wszystko się zmienia, a  prawo 
oświatowe w  szczególności. W  wyniku tego, 
przed rozpoczęciem roku szkolnego 1991/1992 
pani Elżbieta ruszkiewicz po raz kolejny musia-
ła skompletować skład rady pedagogicznej. Do 
pani Ireny i pani Marioli dołączyły nauczyciel-
ki: Urszula gorzelak, aleksandra wodzyńska, anna 
Opacińska, Urszula Jaworska i teresa Małkiewicz, 
którą po roku zamieniła renata Motylińska. 

To był dobry zespół. Różnorodność wieku 
i  doświadczeń, rozmaitość charakterów i  tem-
peramentów, ale jedność celów i  determinacja 
w działaniu. Bardzo dobry wizerunek w środo-
wisku lokalnym, coraz ciekawsza oferta przed-
szkola oraz niepowtarzalna atmosfera była wy-
nikiem inicjatyw podejmowanych wspólnie 
przez pracowników przedszkola, dzieci oraz 
rodziców. Wtedy właśnie pojawiła się tradycja 
wspólnych pikników rodzinnych i innych form 
wspólnego świętowania. 

Dobra współpraca kontynuowana była pod-
czas organizacji bali sylwestrowych i  karnawa-
łowych dla dorosłych. Okazja do wspólnej pracy 
i  zabawy zacieśniała więzi, a  pozyskane środki 
umożliwiały doposażenie przedszkola w  nowe 
meble czy pomoce dydaktyczne.

rok 2003 przyniósł nieoczekiwane zmiany. 
Długoletni dyrektor przedszkola pani Elżbieta 

Ruszkiewicz podjęła decyzję o przekazaniu dy-
rektorskiej pałeczki. Z kredytem zaufania oraz 
poparciem całej rady pedagogicznej do konkur-
su na stanowisko dyrektora przedszkola przy-
stąpiła pani renata Motylińska. I tak to po przez 
nominację burmistrza pana Grzegorza Bene-
dykcińskiego, w Przedszkolu nr 7 w Grodzisku 
Maz., 1 września 2003 roku doświadczenie 
i kompetencja zostało zamienione na młodzień-
czą chęć działania. Mimo zmian personalnych, 
pozostała troska o dzieci, ten sam kierunek pra-
cy Przedszkola oraz jego misja, która zawarta 
była w prostych słowach:

Nasz przedszkolak kocha przyrodę i  żyje 
z nią w zgodzie. Wśród zieleni drzew i krzewów 
odzyskuje wewnętrzny spokój. Będąc cząstką 
tego świata czuje się odpowiedzialny nie tylko 
biorąc, ale dając z siebie jak najwięcej.

W poznawaniu otaczającego świata miał nam 
pomagać Wróbelek Elemelek, bohater utworów 
H. Łochockiej. Mały, sympatyczny i  ciekawski 
ptaszek szybko zyskał sympatię dzieci i  doro-
słych. Chociaż nieduży, szary tudzież niepozor-
ny to radosny i ufny, przyjacielski i gotowy do 
działania. Przygody Elemelka są bliskie naszym 
przedszkolakom. Bawią i uczą, uwrażliwiają na 
dobro i piękno, przybliżają świat przyrody. Po-
lubiliśmy małego urwisa i  postanowiliśmy się 
z nim bliżej zaprzyjaźnić.

24 listopada 2004 roku Rada Miejska w Gro-
dzisku Mazowieckim nadała naszemu Przed-
szkolu imię Wróbelka Elemelka. 

Nadanie imienia Przedszkolu nr 7 wróbelka Elemelka. Fot. Marek Myśliwski.
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Dzień nadania imienia był wielkim świętem 
dla całej przedszkolnej społeczności. Cała spo-
łeczność pochłonięta była również jego przygo-
towaniem. Wiele wysiłku i  serca włożyła w  to 
zwłaszcza, pani rytmiczka, Joanna Pietrzak, dobra 
dusza naszego przedszkola. Naszą uroczystość 
uświetniło wielu wspaniałych gości. Było wie-
le emocji, miłych słów, no i prezentów. Od tej 
pory Elemelek towarzyszy nam w  przedszkol-
nej przygodzie. Wprowadza nas do niezwykłej 
krainy przyrody, uczy zdrowego trybu życia 
i wspiera ekologiczne przedsięwzięcia. Wskazu-
je jak być dobrym kolegą, oddanym przyjacie-
lem, roztropnym przedszkolakiem, a  wkrótce 
dobrym uczniem. Uśmiecha się do nas z przed-
szkolnego logo i przekazuje dobre rady w pio-
sence Naszego Przedszkola.

Wraz z  nadaniem imienia rozpoczął się dla 
Naszej placówki czas wielkich remontów. Do-
konana termomodernizacja zmieniła wygląd 
budynku i zapewniła niezależność w ogrzewa-
niu. Remont oraz wyposażenie przedszkolnej 
kuchni, zgodnie z aktualnymi wymogami, gwa-
rantowało dalsze przygotowywanie w  przed-
szkolu domowych posiłków. Prace remontowe 
wewnątrz budynku przyczyniły się do zmiany 
wyglądu sal, sanitariatów dla dzieci i  persone-
lu oraz szatni i  korytarzy. Pomieszczenia stały 
się estetyczniejsze, bardziej kolorowe i  przyja-
zne dzieciom. Wszystko to było możliwe dzię-
ki ogromnemu zaangażowaniu pani dyrektor 
Renaty Motylińskiej oraz dobrej współpracy 
w tym zakresie z Gminą Grodzisk Maz.

W maju znów zakwitły jabłonie… 
Jabłoń jest żywym organizmem. Do swoje-

go rozwoju potrzebuje słońca, deszczu, żyznej 

gleby. Potrzebuje troski, uwagi, pomocy. Będzie 
dobrze rosła kiedy jej korzenie będą zdrowe i sil-
ne, będzie owocowała kiedy otrzyma wszystkie 
potrzebne składniki. Przedszkole, niczym jabłoń, 
jest żywym, wymagającym organizmem. W  trosce 
o dobre owoce staramy się sprostać niełatwym 
wymaganiom i  dostarczyć dzieciom wszystko, 
co dla nich jest najlepsze.

W  naszym przedszkolu dzieciaki nie mają 
czasu na nudę. Tu się uczą poprzez zabawę i ba-
wią poznając otaczający świat. Szczególnie dużo 
czasu spędzają w naszym zielonym, przedszkol-
nym ogrodzie. Tu mogą poszaleć, ale również 
podejrzeć przyrodę. Jesteśmy przecież jej cząst-
ką – przypomina Elemelek. Wiemy to wszyscy, 
i dzieciaki, i dorośli. Lubimy przebywać pośród 
zieleni, stąd nasze częste wypady do lasu. Tam 
wspaniale odpoczywamy i poznajemy leśne ta-
jemnice. Wiele radości sprawiają nam też dal-
sze wycieczki… Odwiedzając ciekawe miejsca 
i  spotykając się z  interesującymi ludźmi najle-
piej poznajemy świat. 

Sukcesy naszych przedszkolaków są naszymi 
sukcesami. Dzieciaki biorą udział w przeglądach 
i konkursach w różnych dziedzinach, odnosząc 
w nich nie małe sukcesy. A my?- ciągle podą-
żamy za potrzebami tych małych zuchów. I do 
tego samego zachęcamy rodziców, którzy w Na-
szym przedszkolu odgrywają bardzo ważną rolę.

Dążąc do tego, aby spędzony czas był owocny 
i  atrakcyjny, do wszystkich przyjaciół Elemel-
ka kierujemy propozycję wspólnych przedsię-
wzięć, które stanowią już tradycję Przedszkola. 
Należą do nich: zajęcia adaptacyjne dla nowych 
przedszkolaków i  ich rodziców, tydzień wróbelka 
Elemelka czyli święto Przedszkola, uroczyste przy-

Przyjaciel Przedszkola prof. tadeusz Łapiński. Fot. irena Mikułowicz. wycieczka do lasu. Fot. irena Mikułowicz.
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jęcie najmłodszych przedszkolaków do grona wróbel-
ka Elemelka, czytające Czwartki, święto pluszowego 
Misia, nasze małe kuchcikowo, spotkanie z Mikoła-
jem, bal karnawałowy, święto Babci i dziadka, świę-
to rodziny, teatr „wróbelka Elemelka” z rodzicami 
w  roli głównej, piknik rodzinny, „zielona noc” dla 
przedszkolaków odchodzących do szkoły.

Zmiany wpisane są w  nasze życie. W  Na-
szym przedszkolu też przyszedł czas na kolejną 
zmianę. Po dziesięciu latach pełnienia funkcji 
dyrektora, pani Renata Motylińska przekazuje 
pałeczkę pani Marzenie Miałkowskiej. Konkurs 
na stanowisko dyrektora tego przedszkola do-
pełnia formalności.

Od 1 września 2013 roku nowe pomysły na 
pielęgnację tego co najważniejsze dla dzieci 

oraz Przedszkola, pani Marzena Miałkowska, 
pracująca również na stanowisku logopedy, 
będzie realizowała z  zespołem, w  skład któ-
rego wchodzą następujące nauczycielki: re-
nata Motylińska, anna Opacińska, Mariola Majer, 
Magdalena Lewandowska, agnieszka kwiatkow-
ska, Magdalena dziki, anna kokosza i agnieszka 
konarska.

W  realizacji tego niełatwego zadania wspo-
magać je będą pozostali pracownicy Przedszko-
la, są to: Justyna Kossakowska, Janina Wylaź, 
Sabina Wąż, Alicja Dmitruczuk, Anna Olejnik, 
Danuta Strzelecka, Małgorzata Emeschaimer, 
Jolanta Białobrzeska, Jadwiga Łabęda, Henryk 
Kaczmarczyk, Krzysztof Bień.

Opracowała: p. renata Motylińska

kadra Przedszkola nr 7 im. wróbelka Elemelka.
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Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza  
w Grodzisku Mazowieckim

Tradycja i nowoczesność

Szkoła nr 1 jest najstarszą szkołą w  mie-
ście. Początek jej działalności przypada 
na rok szkolny 1904/1905. Założycielem 
i  wieloletnim kierownikiem placówki 

był Piotr Krupiński. Początkowo szkoła mieściła 
się w prywatnych domach. Składała się z dwóch 
klas i  czterech oddziałów. Dopiero w 1908 roku 
kierownik ulokował placówkę w nowym budyn-
ku na rogu ulic Kościuszki i Kilińskiego. Od 1914 
roku cały budynek zajmowała już prywatna szkoła 
powszechna. W owym czasie grono pedagogicz-
ne tworzyli: Piotr Krupiński, Janina Smolińska 
(potem Borzymińska), Gabriela Ignaczakówna, 
Michalina Studzińska, Michalina Moszówna. 
W 1917 roku szkoła została upaństwowiona, nada-
no jej charakter wielowyznaniowy. Po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości pierwsza powszech-
na szkoła w  Grodzisku zaczęła się dynamicznie 
rozwijać. W  1918 roku funkcjonowało w  niej 
już siedem oddziałów, działały klasy równoległe. 
Z  każdym rokiem powiększała się liczba pra-

cowników. Piotr Krupiński zapisał się na kartach 
kroniki szkolnej i w pamięci najstarszych miesz-
kańców naszego miasta jako człowiek, który znał 
wszystkich swoich uczniów i  ich rodziców. Słu-
żył zawsze radą i pomocą, potrafił docenić rzetel-
ną pracę. Pod jego kierownictwem podjęto wiele 
nowych zadań. Do programu zajęć szkolnych we-
szły, będące w owym czasie rzadkością, wycieczki 
krajoznawcze i przyrodnicze. Z inicjatywy panów 
Bronisława Bieszkiewicza i Kazimierza Jaworskie-
go powstała orkiestra szkolna. Powstało też pręż-
nie działające koło aktorskie i chór szkolny. 

Orkiestra szkolna. Na zdjęciu od lewej: p. Bieszkiewicz, p. Jaworski, 
p. krupiński i p. Maciejczyk oraz uczniowie i uczennice (fot. arch.).
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W jubileuszowym roku 1929 szkoła otrzymała 
imię Henryka Sienkiewicza i sztandar przekazany 
pod opiekę najstarszej klasie. 11 lutego 1934 roku 
mieszkańcy Grodziska pożegnali Piotra Krupiń-
skiego odchodzącego na emeryturę. Przejścia na 
emeryturę nie połączył jednak z  przerwaniem 
pracy w  szkole. Często przychodził i  pomagał 
w czym mógł. Zmarł 10 stycznia 1935 roku. Sta-
nowisko kierownika „Jedynki” objął pan Leon 
Zabłocki. Kontynuował on dzieło swego słyn-
nego poprzednika, dbając o  wysoki poziom na-
uczania. Dzięki niemu wzniesiono drewnianą 
przybudówkę ze scenką umożliwiającą urządza-
nie uroczystości szkolnych na własnym terenie, 
a w 1938 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowo 
wybudowanej sali gimnastycznej. Niestety, po 
klęsce wrześniowej lokal szkoły został przejęty 
przez okupantów. Za przyzwoleniem władz nie-
mieckich placówka nadal funkcjonowała, ograni-
czając jedynie nauczanie języka polskiego, historii 
i geografii. Lekcje odbywały się w małych poko-
ikach prywatnych domów. Część nauczycieli za-
angażowała się w walkę zbrojną w szeregach Ar-
mii Krajowej, m.in. Wanda Gierłowska. Po wojnie  
szkoła wróciła do dawnego gmachu. W styczniu 
1952 roku stanowisko kierownicze obejmuje pan 
Józef Dębski. Zostaje rozbudowana stołówka 
szkolna. Działają różnorodne koła zainteresowań, 
m.in. malarskie, fotograficzne, biologiczne, dra-
matyczne. Czasy powojenne były bardzo trudne 
dla uczących się dzieci oraz pracujących nauczy-
cieli. Lata 1952 - 1954 to czas kłopotliwych prze-
prowadzek. W  tym okresie szkołę przeniesiono 
pod jeden dach z Liceum Pedagogicznym (potem 

Studium Nauczycielskim) przy ulicy Kilińskiego, 
dzięki czemu kandydaci na pedagogów mogli się 
szkolić i odbywać praktyki na miejscu. Od tego 
momentu Jedynkę zaczęto nazywać Szkołą Ćwi-
czeń. Kierownikiem praktyk i wielkim przyjacie-
lem placówki była wówczas pani Adela Obłękow-
ska. W 1956 roku nowym kierownikiem Jedynki 
zostaje pani Teresa Łopatyńska. Cztery lata później 
stanowisko powierza się Arturowi Rykowskiemu 
(1960–1964). Dopiero objęcie stanowiska dy-
rektora przez Bolesława Stępniewskiego w 1964 
roku wprowadza stabilizację w szkole na całe 26 
lat. Przeprowadza on bezpiecznie placówkę przez 
liczne burze i  zakręty historyczne. W  rocznicę 
1000-lecia chrztu Polski „Jedynka” przenosi się 
do nowej siedziby przy ulicy Bartniaka z piękny-
mi dużymi salami lekcyjnymi, z salą gimnastycz-
ną, kuchnią i  stołówką oraz nowym boiskiem. 
W szkole wprowadzono system pracowni, które 
jak na ówczesne czasy zostały bardzo dobrze wy-
posażone. W 1972 r. zlikwidowano Studium Na-
uczycielskie. Jedynka przestała być szkołą ćwiczeń 
i została włączona do realizacji eksperymentu po-
znańskiego. 345 uczniów kształciło swoje umie-
jętności w 13 oddziałach pod okiem znakomitych 
pedagogów, nagrodzonych przez Ministra i Kura-
tora Oświaty, m.in.: Jadwigi Klimkiewicz, Jadwigi 
Jakucewicz, Lucyny Reja, Lucyny Czyżowskiej, 
Anny Bodych. W latach 80-tych placówka została 
podzielona na „Małą Jedynkę” (klasy 0-3) z sie-
dzibą w zabytkowym budynku Zakładu Leczni-
czego Bojasińskich przy ulicy Kilińskiego oraz 
„Dużą Jedynkę”(klasy starsze) z siedzibą przy ul. 
Bartniaka. 

Budynek szkoły przy ul. kilińskiego 8b (fot. arch.). Budynek szkoły przy ul. Bartniaka 13a (fot. arch.).
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Skład trzydziestoosobowego grona peda-
gogicznego tworzyli m.in. Bogdan Kuciabiń-
ski, Małgorzata Słojewska, Elżbieta Jakubow-
ska, Wiktor Jaworski, Małgorzata Kruziewicz, 
Andrzej Karaczun, Daniela Bandyra, Elżbieta 
Kudelska, Krystyna Kobierska, Tadeusz Sucho-
żeberski. Placówka cieszyła się dobrą opinią za-
równo ze względu na uczniów, którzy osiągali 
wysokie wyniki, jak i  ze względu na wspania-
łych nauczycieli, w  tym niezapomnianych za-
stępców dyrektora: Jadwigi Szałwińskiej, Janiny 
Borczyńskiej i  Alicji Pytlińskiej. W  1990 roku 
odchodzi na zasłużoną emeryturę pan Bolesław 
Stępniewski. Dyrektorem zostaje pani Zofia 
Florczak. Funkcję wicedyrektora nadal pełni  
p. A.  Pytlińska. Z  inicjatywy pani dyrektor 
w  czerwcu 1992 roku odbywa się piękna uro-
czystość, przywracająca odebrane w 1972 roku 
imię Henryka Sienkiewicza. „(…) szkoła od-
świętnie ubrana wyruszyła na ulice miasta w kierun-
ku kościoła. w bryczkach zasiedli bohaterowie sien-
kiewiczowskich powieści i nowel, a na czele w siodle 
pochód prowadził wołodyjowski.” Rada Rodziców 
ufundowała z  tej okazji nowy sztandar, który 
„mały rycerz” po wyświęceniu z  dumą niósł, 
prowadząc pochód do szkoły. O  rozwój swo-
ich wychowanków skupionych w 23 oddziałach 
dbali: dyrektor Zofia Florczak, z-ca dyrektora 
Alicja Pytlińska, Jadwiga Ceglińska, Krystyna 
Majewska, Barbara Szpilarska, Stefania Plewiń-
ska, Lidia Boniecka, Katarzyna Roszkowska – 
Czarnecka, Joanna Betańska, Teresa Rybczyń-
ska, Anna Jałowiecka, Irmina Dziekańska, Irena 
Jarzyna, Hanna Bielawska, Jolanta Bohdan, 
Piotr Ciesielczyk, Mieczysława Chomiczewska, 
Elżbieta Dybiec, Maria Faliszewska, Katarzyna 
Jakucewicz, Lucyna Nowacka, Teresa Owcarz, 
Elżbieta Paśnicka, Alicja Rutkowska, Jolanta 
Weikert, Renata Zdziech, Elżbieta Ziółkowska 
(Bożenka), Janina Borczyńska, Emilia Rosz-
kowska, Mirosław Romaniuk, Anna Staszew-
ska, Barbara Stępniewska, ks. Robert Kurant, 
Stanisława Krawczyk, Jolanta Szczygielska, Al-
freda Ziętek, Zofia Wieczorkowska, Anna Ro-
maniuk, Urszula Ratz, Elżbieta Jeznach. W tym 
czasie kronikę szkolną przez wiele lat prowadzi-
ła pani Teresa Rybczyńska. 

Od 1993 roku nasza Jedynka regularnie bie-
rze udział w  Ogólnopolskich Zlotach Szkół 
Sienkiewiczowskich. Szkołę reprezentuje wy-
różniająca się grupa uczniów wraz z opiekunem. 
Roli tej podejmowali się kolejno: pani Izabela 
Otręba, p. Alicja Rutkowska, p. Zofia Florczak, 
p. Anna Zegarowska, a ostatnio pan Artur Kar-
czewski. W  latach 1997 - 98 z  inicjatywy pani 
dyrektor w grodziskim kinie odbyły się Sejmiki 
Samorządów Szkolnych. Hasło pierwszego sej-
miku brzmiało: „Dziecko też człowiek… i po-
trafi”. Temat drugiego sejmiku „Jesteśmy stąd” 
skupił się wokół trzech haseł: „Szukamy przy-
jaciół”, „Szkolne marzenia” i „Grodzisk 2000”. 
Nad organizacją czuwała pani Jolanta Szczygiel-
ska, pedagog Szkoły Podstawowej nr 1. Jednym 
z  konkretnych osiągnięć było uruchomienie 
w Grodzisku młodzieżowego telefonu zaufania. 
W  1999 r. dyrektorem wyłonionym w  drodze 
konkursu zostaje pani Beata Pawłowska. 

W tym samym roku wskutek reformy do 
„Jedynki” zostaje wcielona część likwidowanej 
Szkoły Podstawowej nr 5, a w następnym roku 

Obchody przywrócenia szkole imienia Henryka sienkiewicza.
Na zdjęciu od lewej: uczniowie w strojach krzyżackich, p. a. rut-
kowska, p. M. Cabanowski, p. B. stępniewski, p. B. stępniewska,  
p. J. Jakucewicz, p. w. Obłękowska, p. E. roszkowska (fot. arch.).

dyrektorzy sP 1. Fot. P. Ciesielczyk.
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oddziały zerowe z  Przedszkola nr 3. Funkcję 
zastępcy pełni nadal długoletnia nauczycielka 
matematyki, pani Alicja Pytlińska – zasłużony 
pedagog i  radna naszego miasta. Gdy w  2001 
roku zostaje wybrana Przewodniczącą Rady 
Miejskiej, funkcję zastępcy obejmuje pan Piotr 
Ciesielczyk. W tym czasie szkoła wciąż zmienia 
swoje oblicze. W 2002 r. z funduszu Rady Szko-
ły powstaje plac zabaw przed „Małą Jedynką”  
oraz boisko. Wkrótce również teren szkolny 
przy ul. Bartniaka zostaje wyposażony w nowe 
boisko ze sztuczną nawierzchnią. W bibliotece 
szkolnej powstaje Centrum Medialne, a w la-
tach 2007 i  2008 dwie pracownie kompute-
rowe, wyposażone ze środków unijnych. We 
wrześniu 2005 r. pan Piotr Ciesielczyk zostaje 
dyrektorem Szkoły Podstawowej w  Adamo-
wiźnie, a  funkcję zastępcy dyrektora szkoły 
obejmuje pani Renata Nowakowska. Początek 
XXI wieku to dla Jedynki czas wielkich ju-
bileuszy i  przedsięwzięć. 12 maja 2001 roku, 
z  okazji 95-lecia szkoły odbyła się uroczysta 
gala, na której wręczono panu Stępniewskie-
mu akt nadania tytułu Honorowego Obywa-
tela Grodziska Mazowieckiego. W  maju 2005 
roku szkoła zorganizowała Debatę Europejską. 
W  roku szkolnym 2004/2005 Jedynka obcho-
dziła stulecie swego istnienia. Cała kadra peda-
gogiczna przez rok z zapałem przygotowywała 
się do tak ważnego jubileuszu. Fragment kory-
tarza, oddzielony szklaną ścianą, przeznaczono 
na Izbę Tradycji. Wielu mieszkańców naszego 
miasta dostarczyło zachowane w domu pamiąt-
ki: stare zdjęcia, fragmenty prac literackich, ry-
sunki. Przygotowano tablice z  dokumentacją 
najważniejszych wydarzeń w  życiu Jedynki, 

zgromadzono i odświeżono kroniki, odnowio-
no również najstarszy sztandar z  1929 roku. 
Z inicjatywy wicedyrektora i dzięki uprzejmo-
ści pracownika Ośrodka Kultury pana Marka 
Alwasta odpowiedzialnego za kino, ruszyła 
Szkolna Akademia Filmowa, czyli cykl spo-
tkań z adaptacjami filmowymi utworów Hen-
ryka Sienkiewicza w połączeniu z konkursem 
plastycznym. Panie Joanna Pietrzak, Ewa Ja-
chimska, Ewa Błahuta, Elżbieta Jeznach, Ali-
cja Rutkowska i  Izabela Otręba z  poświęce-
niem pracowały nad przygotowaniem części 
artystycznej. Władze miasta także pospieszyły 
z pomocą. W wakacje 2005 r. budynek przy ul. 
Bartniaka został gruntownie wyremontowany. 
Wymieniono kanalizację, podłogi i drzwi, po-
łożono tynki, ściany zyskały nową kolorysty-
kę. Budynek przy ulicy Kilińskiego również 
został odświeżony. Stulecie Jedynki to wiel-
kie święto nie tylko szkoły, ale i całego miasta. 
W  październikowych uroczystościach roku 
2005, podczas których wyświetlono film o Je-
dynce, wzięło udział wielu zaproszonych go-
ści - przedstawiciele władz miejskich, powia-
towych, kuratorium, emerytowani pracownicy 
Jedynki i Liceum Pedagogicznego, absolwenci, 
rodzice, delegacje innych szkół. Emeryci z łez-
ką w oku wspominali pracę w swojej Jedynce.

Do tej pory są miłymi gośćmi szkoły, zawsze 
zapraszanymi na spotkania wigilijne czy wie-
czorki z okazji DEN. Kolejne stulecie w życiu 
szkoły to nowe wyzwania. Nowatorską inicja-
tywę w  2006 r. podjęła nauczycielka matema-

Nestorzy sP 1. Fot. P. Ciesielczyk.

Obchody 100-lecia szkoły.
Na zdjęciu od lewej: p. M. Chomiczewska, p. z. Florczak, p. a. Py-
tlińska, p. B. szpilarska, p. i. dziekańska, p. J. Betańska, p. s. Ple-
wińska, p. E. krawczyk (fot. arch.).
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tyki, pani Jolanta Dankowska, wprowadzając 
pilotażowo pierwszy w  szkołach gminnych, 
dziennik elektroniczny wraz z  bezpłatnym 
e-dzienniczkiem dla rodziców. W  kolejnych 
latach pracę z  dziennikiem elektronicznym 
podjęli wszyscy nauczyciele klas IV – VI. Wpro-
wadzenie dziennika wymagało wyposażenia sal 
lekcyjnych w sprzęt komputerowy. Dzięki pani 
dyrektor oraz p. Pawłowi Zaleskiemu Jedynka 
stała się szkołą o  wysokim stopniu kompute-
ryzacji. Stopniowo sale lekcyjne wzbogacane 
zostały w projektory multimedialne. Całość do 
tej pory działa sprawnie, głównie dzięki zaan-
gażowaniu pana Pawła Zaleskiego – nieocenio-
nego nauczyciela informatyki i  techniki, wy-
chowawcy i administratora sieci komputerowej. 
Z  inicjatywy pani dyrektor Beaty Pawłowskiej 
i  pana Wojciecha Siemiona od 6 lat jesteśmy 
współorganizatorami, wraz ze Starostwem Po-
wiatowym i  Przedszkolem nr 1 im. Krasnala 
Hałabały w Grodzisku Mazowieckim, Przeglą-
du Amatorskich Zespołów Ludowych „Małe 
Siemionalia”. W  dobie powszechnej globaliza-
cji tańce i  pieśni ludowe są pięknym nawiąza-
niem do tradycji, kształcą postawy patriotyczne 
i tożsamość narodową. W 2008 r. Uchwałą Rady 
Miejskiej przy szkole powołany zostaje Punkt 
Przedszkolny nr 1. W roku szkolnym 2008/2009 
funkcjonuje jedna grupa. W  kolejnych latach, 
wychodząc naprzeciw potrzebom społeczności 
lokalnej, powstają kolejne grupy przedszkolne 
dla dzieci 3 i 4 – letnich. Wymagało to zorgani-
zowania maluchom odpowiednich warunków, 
np. wyposażenia sal w sprzęt, pomoce, zabaw-
ki dostosowane do ich potrzeb. W  roku 2008 
p. Beata Pawłowska została powołana do pracy 
w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Nowym 
dyrektorem Jedynki zostaje pani Renata Nowa-
kowska. Funkcję zastępcy pełnią panie Jolanta 
Dankowska i  społecznie w  klasach 0-III Ewa 
Błahuta. Panie dyrektor kontynuują tradycje 
swoich poprzedników, a  nauczyciele z  wielką 
pieczołowitością przekazują kolejnym pokole-
niom wspaniałe dziedzictwo najstarszej polskiej 
szkoły w naszym mieście. Pani Renata Nowa-
kowska wciąż dba o stały rozwój placówki, po-
lepszenie warunków nauki i pracy. W budynku 

przy ul. Kilińskiego utworzona zostaje pracow-
nia komputerowa dla uczniów klas I- III. Po-
wstaje również punkt wydawania posiłków, dzię-
ki czemu młodsi uczniowie mogą je spożywać 
na miejscu, bez przemieszczania się do stołówki 
w  „Dużej Jedynce”. Od 2010 roku najmłodsi 
uczniowie mogą korzystać z  nowej sali zabaw,  
powstałej dzięki wsparciu finansowemu z  rzą-
dowego programu „Radosna Szkoła”. W  obu 
budynkach, przy ul. Bartniaka i  Kilińskiego, 
zostaje wymieniona większość stolików i krze-
sełek, dzięki czemu sale są ładniejsze i bardziej 
zadbane. Klasy w „Dużej Jedynce” wyposażone 
dotychczas w  rolety, zostają dodatkowo wzbo-
gacone w wertikale, co zdecydowanie poprawiło 
komfort nauki, szczególnie w upalne czerwco-
we dni. Dokonano również niezbędnych zmian 
technicznych związanych z  zabezpieczeniem 
przeciwpożarowym. W wakacje 2012 roku wy-
konano termomodernizację, wraz z  nową ele-
wacją, budynku przy ulicy Bartniaka. Obecnie 
pani dyrektor całym sercem angażuje się w pla-
nowany przez Urząd Miejski kapitalny remont 
„Małej Jedynki” przy ul. Kilińskiego. W szkole 
podejmuje się wiele inicjatyw. Na uwagę zasłu-
guje Klub Młodego Wolontariusza prowadzony 
z powodzeniem przez p. Marlenę Forysiak, na-
uczycielkę przyrody. W  2011 r. doceniona zo-
stała praca, wytrwałość i poświęcenie młodych 
klubowiczów. Zdobyli oni II miejsce w  Ogól-
nopolskim Konkursie „Barwy Wolontariatu”. 
Od kilku lat nasi uczniowie reprezentują rów-
nież powiat grodziski w wojewódzkim konkur-
sie „Policjanci są wśród nas”. Dzięki wytrwałej 
pracy szkolnego opiekuna konkursu, pana Pawła 
Zaleskiego już dwa lata dzierżymy wojewódzki 
puchar zwycięstwa. Od 8 lat jesteśmy organi-
zatorami Międzyszkolnego Konkursu Języka 
Angielskiego. Rozpoczął się on z  inicjatywy 
ówczesnych nauczycielek języka angielskiego, 
p. Katarzyny Kółkiewicz i p. Agnieszki Snopko. 
Obecnie nauczyciele angliści kontynuują opie-
kę nad konkursem. W roku 2011 z inicjatywy p. 
Danuty Szczęsnej i  innych nauczycieli eduka-
cji wczesnoszkolnej w Jedynce przeprowadza się 
międzyszkolny konkurs ekologiczno- sportowy 
dla uczniów klas drugich, EKOSPRINTER. Na 
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pochwałę zasługuje również długoletnia działal-
ność gromady zuchowej, prowadzonej przez dru-
hnę Barbarę Szpilarską. W bieżącym roku szkol-
nym placówka zgłosiła swój udział w  projekcie 
unijnym Ministerstwa Edukacji Narodowej pod 
hasłem „Szkoła współpracy” – uczniowie i  ro-
dzice kapitałem społecznym nowoczesnej szko-
ły. Tradycja i nowoczesność – właśnie takie hasło 
najlepiej oddaje duszę najstarszej szkoły w mie-
ście. Obecnie w 20 szkolnych oddziałach uczy się 
493 uczniów, zaś w „zerówkach” i punkcie przed-
szkolnym blisko 100 dzieci. O ich bezpieczeństwo 
i jak najlepszy rozwój dba 42 nauczycieli oraz 23 
pracowników administracji i  obsługi. W  chwi-
li obecnej kadrę pedagogiczną Jedynki stanowią: 
zespół edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej 
– Urszula Banasiewicz (również logopeda), Jo-
anna Betańska, Ewa Błahuta, Irmina Dziekańska, 
Małgorzata Giemza, Ewa Jachimska, Magdale-
na Jaworska, Renata Jędrzejewska, Maria Mi-
kołajczyk (również nauczyciel plastyki), Joanna 
Osiadacz, ks. Rafał Pęksa, Urszula Ratz, Izabela 
Romaniuk, Katarzyna Roszkowska – Czarnecka, 
Danuta Szczęsna, Barbara Szpilarska, Marzena 
Szymańska, Olga Tuszyńska, Elżbieta Mitura. 
Opiekę świetlicową pełnią – Marzena Głuch, Eli-
za Nowakowska, Krystyna Wilanowska (również 
nauczyciel bibliotekarz). Zespół humanistyczny 

stanowią: Katarzyna Karpińska, Beata Markow-
ska, Katarzyna Sikora (w zastępstwie za Katarzy-
nę Rachwalską –Kalisz), Beata Rozińska, Elżbieta 
Krawczyk i Ewa Samboroska; zespół przedmio-
tów ścisłych tworzą: Jolanta Dankowska, Zofia 
Florczak, Renata Napiórska, Marlena Forysiak, 
Paweł Zaleski; zespół języków obcych – Agniesz-
ka Jasińska – Ciszewska, Damian Zawadzki 
i Marta Kolasa. O sprawność fizyczną dbają: Anna 
Gutkowska, Artur Karczewski oraz Izabela Otrę-
ba (również nauczyciel muzyki). Wsparcia peda-
gogicznego udziela pani Anna Rustecka – Kraw-
czyk. Za zadania administracyjno – obsługowe 
placówki odpowiedzialni są: Urszula Wacławek, 
Agnieszka Orłowska, Marzena Opalińska, Iwo-
na Stępień, Halina Włodarkiewicz, Janina Pop-
czyk, Danuta Kosińska, Maria Sęczek, Katarzyna 
Staniak, Wanda Koper, Aneta Żur, Elżbieta Żur, 
Bogusława Kruk, Karolina Dziekańska, Krystyna 
Górnicka, Anastazja Białowarczuk, Marcin Stro-
jek, Wojciech Nowicki, Grzegorz Orzechowski, 
Jan Białowarczuk, Sławomir Walter, Mirosław 
Bogusz i  Zbigniew Ciesielski. Tą liczną kadrą, 
w dodatku rozproszoną w 3 budynkach, z sukce-
sem zarządza dyrektor Renata Nowakowska. 

Opracował zespół w składzie:  
renta Nowakowska, Beata Markowska,  

zofia Florczak, Ewa Błahuta

kadra pedagogiczna szkoły Podstawowej nr 1 w grodzisku Mazowieckim rok szkolny 2013/2014.
Na zdjęciu od lewej: 
i rząd: a. gutkowska, U. ratz, d. szczęsna, J. dankowska, r. Nowakowska, E. Błahuta, z. Florczak, i. romaniuk, 
ii rząd: M. kolasa, E. Jachimska, M. szymańska, M. Jaworska, M. głuch, E. Nowakowska, r. Napiórska, i. Otręba, k. wilanowska,  
r. Jędrzejewska, J. Osiadacz, a. karczewski, B. Markowska, M. giemza, O. tuszyńska, 
iii rząd: d. zawadzki, k. karpińska, U. Banasiewicz, i. dziekańska, k. roszkowska-Czarnecka, B. szpilarska, a. Jasińska-Ciszewska,  
a. rustecka-krawczyk, B. rozińska, k. sikora (fot. wyk. a. Żur).
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Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej 
w Grodzisku Mazowieckim

„szkoła to nasz drugi dom,
 jesteśmy jedną rodziną. 

Ona łączy pokolenia, 
w niej się nasze życie zmienia.”

 Elżbieta Bartosiak

Nasza szkoła powstała w 1920 roku. Jej 
siedzibą był niewielki, czteroizbowy 
murowany budynek u  zbiegu ulic 
Niepodległości - Żwirki i Wigury po 

dawnej „rządówce”. Wtedy to szkole nadano numer 
2. Pierwszym kierownikiem została Pelagia Stokow-
ska. Obok Niej nauczali: Maria Żarska, Jan Bartecki 
i Filip Petryna. Dwa lata później szkoła otrzymała 
imię Marii Konopnickiej. Od tego momentu „2” 
stała się siedmio-klasową szkołą powszechną liczącą 
w  różnych latach blisko tysiąc uczniów1. Uczęsz-

1    W  roku szkolnym 1927/1928 liczba uczniów wynosiła 762, 
a w 1932/1933 – 1090, 1933/1934 – 1189. Źródło: Grażyna 
Kierszniewska, Monografia Szkoły Podstawowej nr2 im. Ma-
rii Konopnickiej w Grodzisku Mazowieckim. Praca magister-
ska pod kierunkiem prof. Józefa Miąso, WSH Pułtusk, 1999.

czał do niej m.in. Leonid Teliga, który rozsławił 
Polskę swoim samotnym rejsem dookoła świata. 
Następni kierownicy szkoły: Marian Maciejczyk 
i Leon Zabłocki borykali się z trudnymi warunka-
mi (40-50 uczniów w oddziale, dwuzmianowość), 
które uległy poprawie w  roku 1930. Uchwała 
Rady Miasta i Magistratu z 10 września 1929 roku 
o  przyśpieszeniu robót budowlanych, ogromne 
zaangażowanie rodziców, nauczycieli i młodzieży 
spowodowały, że szkoła w następnym roku została 
przeniesiona do nowego czternastoizbowego bu-
dynku2 znajdującego się przy ulicy Elektrycznej /
obecnie Żwirki i  Wigury/. Zaszczyt goszczenia 
władz miejskich i oświatowych przypadł ówcze-
snemu kierownikowi szkoły, Janowi Barteckiemu 
(1929-1934) późniejszemu profesorowi Uniwer-
sytetu w Łodzi. Rozpoczynają się lata świetności. 
Skład kadry nauczycielskiej uzupełniają doskonali 
pedagodzy zaangażowani i pełni poświęcenia: Ja-

2  Obecnie siedziba Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych 
nr 1
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nina Kellerówna, Janina Wiknerowa, Irena Ża-
kiewicz, Jan Cichy, Leon Zabłocki, Jan Bojarski, 
Mieczysława Żakiewicz, Maria Dębowska, Ka-
zimierz Jaworski, Maria Kryszkowa, Bronisław 
Hajęcki, Zofia Ochenduszko, Hipolit Szczerkow-
ski, Jadwiga Połtowicz, Włodzimierz Fedniczuk, 
Maria Radlicka, Maria Tuszyńska, Jadwiga No-
wakowska, Helena Houwalt, Regina Tyfelówna, 
Ludwik Bojarski oraz Zygmunt Morawski, Sta-
nisław Kostowicz, Zygmunt Borkowski / w  la-
tach 1929-1939 burmistrz miasta3 /. Pracę pedago-
giczną wspierały dwie prężne drużyny harcerskie 
prowadzone przez Janinę Domańską i  harcmi-
strza Bronisława Hajęckiego. W  dniu 5 czerwca 
1932 roku szkoła otrzymała sztandar ufundo-
wany przez Radę Pedagogiczną i  Towarzystwo 
Przyjaciół Szkoły, a  na gmachu sali gimnastycz-
nej umieszczono tablicę pamiątkową poświęconą 
marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Wybuch II 
wojny światowej położył kres rozwojowi szkoły, 
ale nie przerwał procesu kształcenia. Mimo zajęcia 
przez wojska niemieckie 10 września 1939 roku 
budynku szkolnego i  zdewastowania pracowni 
oraz tablicy pamiątkowej, kierownik szkoły Jan 
Bojarski (1934-1950) uratował pod koniec wrze-
śnia klika ksiąg ocen, pieczęć szkoły i  sztandar. 
Na pierwszym zebraniu Rady Pedagogicznej 10 
listopada 1939 roku ustalono terminy zapisów, 
przydział lokali i  zakres obowiązków nauczycie-
li. W  prywatnych domach przy ulicy Kościusz-
ki, Kilińskiego, Narutowicza, Na Poświętnem 
i Mokronoskich / w dawnym Domu Harcerza / 
rozpoczęli tajne nauczanie pedagodzy, m.in. Jan 
Bojarski, Jadwiga Nowakowska, Regina Tyfelów-
na-Sylwestrzakowa, Helena Houwalt, Irena Ża-
kiewicz, Janina Keller, Kazimierz Jaworski, Janina 
Adamówna – Weiner, Jadwiga Połtowicz, Hipolit 
Szczerkowski, Maria Żarska, Jan Cichy, a potem 
dołączyli Zbigniew Jaroszkiewicz, Apolonia Pro-
nobis. W  czasie okupacji zapisanych było 3219 
uczniów, uczęszczało 2757, a ukończyło 272. Po 
wojnie wielu nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 
2 otrzymało zadania organizacji szkolnictwa na 
terenie całej Polski: Kazimierz Jaworski – Szkoła 

3  Dzieje Grodziska Mazowieckiego pod red. Józefa Kazimier-
skiego. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1989, s. 185

Podstawowa w Elblągu, Kazimiera Ochenduszko 
– Liceum Ogólnokształcące w Brwinowie, Jan Ci-
chy – szkoła w Opolu, Jadwiga Połtowicz – kate-
dra na Uniwersytecie Łódzkim, Helena Houwalt 
– Liceum Pedagogiczne w Grodzisku Mazowiec-
kim, Irena Bielawska – Technikum Mechanicz-
ne w  Grodzisku Mazowieckim. Leon Zabłocki 
został inspektorem szkolnym, Ludwik Bojarski 
– kierownikiem Szkoły Podstawowej nr 4 w Gro-
dzisku Mazowieckim. Jan Bojarski z pomocą ro-
dziców, nauczycieli i uczniów uporządkował sale 
lekcyjne. Dzięki pomocy burmistrza Stanisława 
Strautinga udało się naprawić szkody i XXV-lecie 
swojego istnienia szkoła obchodziła w częściowo 
odnowionym i odbudowanym lokalu. W dniu 24 
czerwca 1945 roku odsłonięto na frontowej ścia-
nie szkoły tablicę pamiątkową z płaskorzeźbą po-
piersia Patronki szkoły – Marii Konopnickiej. Jej 
autorem był Zbigniew Dunajewski. 

24.06.1945 – odsłonięcie tablicy z popiersiem patronki szkoły – Marii 
konopnickiej.
Fot. archiwum szkoły.
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Ambicją pedagogów było nawiązanie do chlub-
nych tradycji i osiągnięć szkoły w okresie między-
wojennym. Rozwinięto samorządność, obowiąz-
kowość i  samodzielność. Skład kadry uzupełnili 
m.in. Adela Obłękowska, Hildegarda Paszkow-
ska, Leokadia Krajecka, Eugeniusz Jurkiewicz, 
Kazimierz Karliński, Maria Keller, Dalszy rozwój 
i funkcjonowanie szkoły zakłóciła przeprowadz-
ka. W 1950 roku Gimnazjum, Liceum Ogólno-
kształcące i „Handlówka” kierowane przez Witol-
da Westfala zostały przeniesione do budynku przy 
ulicy Żwirki i Wigury. Z ich połączenia powstała 
szkoła jedenastoletnia, a Szkoła Podstawowa nr 2 
„powędrowała” do willi „Miluchna” i drewniane-
go budynku przy ulicy 3 Maja 33.4 

Od tego roku stopniowo maleje liczba 
uczniów. Z  największej szkoły w  mieście, li-
czącej 660 uczniów, prowadzącej szeroką dzia-

4  B. Ciesielczyk, Studium Nauczycielskie w Grodzisku Ma-
zowieckim. Praca magisterska pod kierunkiem prof. Józefa 
Miąso, WSH Pułtusk, 1999, s. 14

łalność dydaktyczno-wychowawczą, Szkoła 
Podstawowa nr 2 przekształciła się w  peryfe-
ryjną szkółkę z zaledwie 292 uczniami i bardzo 
trudnymi warunkami lokalowymi. Nie prze-
szkadzało to w  utrzymaniu dobrego poziomu 
nauczania, ale niewątpliwie bardzo utrudniało 
organizację pracy dydaktyczno – wychowaw-
czej. Kiedy okazało się, że większy budynek 
grozi zawaleniem, ówczesny kierownik szko-
ły, Eugeniusz Jurkiewicz (1950-1970), zade-
cydował o  wyłączeniu piętra i  przeniesieniu 
klas młodszych do willi, w której mieściły się 
do tej pory świetlica, pracownia techniczna, 
gabinet lekarski i  dwa mieszkania nauczyciel-
skie. Sympatycy szkoły, mimo takich warun-
ków, starali się kontynuować najlepsze tradycje 
szkoły i  umacniać jej pozycję w  środowisku. 
W 1970 roku staraniem nauczycieli i Komitetu 
Rodzicielskiego szkoła otrzymała nowy sztan-
dar. Nauczycielka muzyki, Elżbieta Bartosiak, 
skomponowała melodię do wiersza „Wstań 
o dziecię” Marii Konopnickiej. Utwór ten stał 
się hymnem szkoły. W 1976 roku na skwerku 
przed szkołą odsłonięto tablicę, którą skrzęt-
nie przechowywano po zdjęciu z murów szko-
ły znajdującej się przy ulicy Żwirki i  Wigury. 
Mimo tych działań nie było perspektyw popra-
wienia warunków nauczania i  liczba uczniów 
w  roku szkolnym 1976/77 spadła do 191, ka-
dra pedagogiczna składała się z 12 nauczycieli. 
Kolejni kierownicy szkoły: Leonard Gołębiow-
ski (1970-1972) i Janusz Witczak (1972-1974), 
Władysław Milewski (1974-1984) i  Hieronim 
Piórkowski (1984-1985) na próżno zabiegali 
o przychylność władz. W związku z tym dyrek-
torka szkoły Elżbieta Biegun (1985-1988), po-
stanowiła „wypożyczyć” sale w nowo wybudo-
wanym obiekcie szkolnym w dzielnicy „Łąki”. 
Od 1986 roku uczniowie klas IV-VIII wraz 
z nauczycielami dojeżdżali na zajęcia do Szkoły 
Podstawowej nr 4. Stopniowo dało się zauwa-
żyć wzrost liczby uczniów. Rozwój miasta i bu-
dowa osiedla „Kopernik” wymusiła potrzebę 
zapewnienia miejsc w szkole stale przybywają-
cym dzieciom. Działania dyrektora szkoły, gro-
na pedagogicznego i  rodziców doprowadziły 
do zawiązania Społecznego Komitetu Budowy 

Budynki szkolne przy ulicy 3 Maja 33.
Fot. archiwum szkoły.
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Szkoły. W  jego skład weszli: Wojciech Witec-
ki – przewodniczący, Ludwik Paluszkiewicz, 
Adam Borowski, Alicja Stróżewska, Antoni 
Kordel, Tadeusz Bronowski, Marek Woźnicki, 
Włodzimierz Łaniewski. W  dniu 27 paździer-
nika 1986 roku został wmurowany kamień wę-
gielny pod nową siedzibę szkoły. Duchowymi 
patronami budowy szkoły byli nie tylko rodzi-
ce, dzieci i nauczyciele, ale i ówcześni działacze 
polityczni: Wiesław Kamiński, Antoni Steckie-
wicz, Edward Polaszek z całą Radą Narodową 
Miasta i  Gminy, Cezary Towiński, Filemon 
Bartold, Lech Bonikowski, ksiądz proboszcz 
Eugeniusz Dziedzic oraz dyrektor szkoły Elż-
bieta Malinowska (1988-1990). Prace budowla-
ne prowadziło Mazowieckie Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Uprzemysłowionego pod kie-
rownictwem Franciszka Jabłońskiego, a  inwe-
storem zastępczym była Grodziska Spółdziel-
nia Mieszkaniowa z  prezesem Władysławem 
Danielukiem. Przemiany społeczne w  kraju, 
reforma ustrojowa, decentralizacja władzy, 
pozwoliły na odradzanie demokracji, budo-
wanie struktur samorządowych i  rozbudziły 
nadzieje na lepszą przyszłość oświaty. A nowy 
rok szkolny 1990/1991 szkoła rozpoczynała 
w trzech odległych od siebie miejscach: w wil-
li „Miluchna”, Szkole Podstawowej nr 4 i  sa-
lach katechetycznych przy Parafii Miłosierdzia 
Bożego na naszym osiedlu. Wreszcie po czte-
rech latach Szkoła Podstawowa nr 2 doczekała 
się swojej siedziby. Tułaczka dobiegła końca. 
W  dniu 4 grudnia 1990 roku (na Mikołajki) 
dyrektor szkoły Danuta Pokropek otrzymała 
klucze do nowego budynku. W  ciągu dwóch 
miesięcy cała społeczność szkolna przygotowa-
ła budynek do uroczystego otwarcia. Po feriach 
zimowych w  budynku szkolnym mieszczą-
cym się przy ulicy Miłej 18 /obecnie Westfala 
3/, 571 uczniów rozpoczęło z  zapałem naukę 
w 25 przestronnych salach z zapleczami, dużą 
świetlicą, pracownią techniczną i stołówką. „To 
koniec waszej tułaczki” – stwierdził burmistrz 
Euzebiusz Sowa, przecinając wstęgę wspólnie 
z panią dyrektor Danutą Pokropek, przedstawi-
cielami Rady Rodziców i Samorządu Uczniow-
skiego. 

W 1995 roku, 8 października, w 75 rocznicę 
powstania szkoły i  85 rocznicę śmierci Marii 
Konopnickiej „wędrująca” kamienna tabli-
ca z płaskorzeźbą popiersia patronki spoczęła 
w szkolnym patio. W czasie pierwszego „Świę-
ta Szkoły” honorowymi gośćmi byli burmistrz 
Grzegorz Benedykciński, Przewodniczący 
Rady Miasta Marek Cabanowski5 i  wielolet-
nia nauczycielka Adela Obłękowska. Praca 
w nowej szkole inspirowała do podejmowania 
wielu inicjatyw, ale nie wszystkie mogły być 
w  pełni zrealizowane, zwłaszcza te w  zakre-
sie kultury fizycznej. Dlatego władze miejskie 
przystąpiły do realizacji budowy kompleksu 
sportowego przy szkole. W  roku 1997 od-
dano do użytku nowoczesną halę sportową, 
a w roku 2003 nowoczesne boisko sportowe. 
Dzięki doskonałej bazie, następne pokolenie 
mogło kształcić się w  godnych warunkach. 
Na podstawie uchwały nr 300/97 Rady Miej-
skiej w Grodzisku Mazowieckim, 1 września 
1997 roku powołano Zespół Szkolno-Przed-
szkolny nr 2, w  skład którego weszły Szko-
ła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej 
i  Przedszkole nr 2 im. Stefka Burczymuchy.6 
Wzrosła liczba uczniów. W  1996/1997 szkoła 

5  Były uczeń szkoły, autor znakomitych książek o Grodzisku 
Mazowieckim, społecznik; założyciel klubu jazzowego.

6  28 marca 2012 roku Rada Miejska podjęła Uchwałę nr 
319/2012 w sprawie likwidacji Przedszkola nr 2 im. Stefka 
Burczymuchy z dniem 1 sierpnia 2012 roku. Tym samym 
na mocy Uchwały nr 320/2012 rozwiązano Zespół Szkol-
no-Przedszkolny nr 2 w Grodzisku Mazowieckim i Szko-
ła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Grodzisku 
Mazowieckim stała się samodzielną jednostką organiza-
cyjną.

rodzinny Festiwal twórczości artystycznej 24 stycznia 2013.



Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej

31

liczyła 877 uczniów i 50 nauczycieli, których 
wysokie kwalifikacje przełożyły się na do-
bre oceny uzyskiwane przez zespoły klasowe. 
Szkoła uzyskała w środowisku opinię placówki 
o wysokim poziomie nauczania i dużych wy-
maganiach wychowawczych. Podstawą takiej 
opinii były systematyczne działania eduka-
cyjno-wychowawcze podejmowane przez na-
uczycieli, rodziców i młodzież. Od 2002 roku 
szkoła zrealizowała wiele ciekawych projek-
tów, m.in. „Uczymy się bawiąc – bawmy się 
ucząc”, „Piękna nasza Polska cała”, „Nie jesteś 
sam”, „Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc 
godnie, moralnie i uczciwie”, „Razem łatwiej, 
radośniej, mądrzej, bezpieczniej”. 

Gośćmi szkoły byli: Zespół Pieśni i  Tań-
ca „Mazowsze”, Harcerski zespół „Gawęda”, 
Zygmunt Smalcerz – sztangista, złoty meda-
lista Igrzysk Olimpijskich w  Montrealu, Ja-
nusz Olejniczak – laureat Międzynarodowego 

Konkursu im. Fryderyka Chopina w  War-
szawie, Łukasz Nagórka – pianista, Dziecię-
cy Zespół Pieśni i  Tańca „Varsovia”, Marek 
Krupiński – Dyrektor Generalny UNICEF 
Polska, Harcerski zespół „Szachraje”, Józef 
Glemp – prymas Polski, Robert Korzeniow-
ski – sportowiec, Centralny Zespół Wojska 
Polskiego, Małgorzata Lelonkiewicz – dy-
rektor Federacji Polskich Banków Żywności, 
aktorzy: Cezary Morawski, Jarosław Bobe-
rek, Jan Machulski, Andrzej Nejman, Majka 
Jeżowska; pisarze: Paweł Beręsewicz, Rafał 
Witek, Grzegorz Kasdepke, Ewa Chotomska, 
Anna Onichimowska; Zespół Pieśni i  Tańca 
z  Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego 
”Promni”; biskupi: ks. Piotr Jarecki, ks. Tade-
usz Pikus, ks. Marian Duś oraz wielokrotnie 
w  okresie wakacji dzieci z  Polskiego Domu 
Dziecka z Podbrodzia na Litwie. We wszech-
stronnych działaniach szkoły ważne miejsce 
zajmują akcje charytatywne: zbiórka darów 
dla dzieci z Domu Dziecka w Otwocku, ak-
cja oddawania krwi, złotówka dla Afganista-
nu, zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci 
uczących się w  Misji Doume w  Kamerunie, 
pomoc powodzianom z Gminy Gorzyce, ak-
cja „Grodziskie dzieci niosą pomoc” – zbiór-
ka funduszy dla Fundacji „Godne Życie” na 
budowę Centrum Rehabilitacji w Grodzisku 
Mazowieckim, „Góra Grosza”, Adopcja na 
odległość, Wielkopostna akcja pomocy ubo-
gim rodzinom, Kiermasze świąteczne, akcja 
„Nakrętka” organizowana przez Żoliborskie 
Stowarzyszenie „Dom, Rodzina, Człowiek” 
i Stowarzyszenie „Samorządny Rembertów”. 

Realizując wyznaczone cele współpracuje-
my z  Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełno-
sprawnych Warszawa Bemowo, UNICEFem 
– uczestnicząc w programach „Szkoła z prawa-
mi”, „Wszystkie kolory świata”, Salezjańskim 
Ośrodkiem Misyjnym, Komendą Powiatową 
Straży Pożarnej i  Powiatową Komendą Policji, 
Szkołą Podstawową im. Marii Konopnickiej 
w Kowalewie Pomorskim, Centrum Onkologii 
uczestnicząc w programach „ Szkoła i dom wol-
ne od dymu”, „Pięć razy dziennie owoce i wa-
rzywa”, „Jestem OK. – nie palę”. 

święto szkoły 2010 – przedstawienie w  wykonaniu uczniów klas 
pierwszych.

święto szkoły 2012 – zakończenie obchodów roku Janusza korczaka
Fot. Małgorzata sadowska.
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Bardzo istotnym elementem edukacji jest 
systematyczne szkolenie z  zakresu pierwszej 
pomocy. W latach 2008-2010 szkoła we współ-
pracy z Zespołem Medycyny Ratunkowej Portu 
Lotniczego w  Warszawie prowadziła szkolenia 
uczniów z  klas V-VI oraz Rady Pedagogicz-
nej. Od 2010 roku realizujemy, we współpracy 
z Fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy, program „Ratujemy i uczymy ratować”. 
W  roku szkolnym 2012/2013 uczestniczyliśmy 
w  programie „Uczeń – Ratownik” prowadzo-
nym pod patronatem Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty, a w 2013 roku Rada Pedagogiczna zo-
stała przeszkolona przez Instytut Szkoleń Spe-
cjalistycznych ISS Education. 

Za bezinteresowną pomoc i angażowanie się 
w realizację zadań wychowawczych przyznaje-
my znaczek „Przyjaciel Szkoły Podstawowej nr 
2”, który jest wręczany podczas „Święta Szko-
ły”. Do tej pory to wyróżnienie otrzymali: Bur-

mistrz Grodziska Mazowieckiego - Grzegorz 
Benedykciński (1997), założyciele Uczniow-
skiego Klubu Sportowego „Mrowisko” - Magda 
i Roman Rafińscy, Ewa i  Jerzy Górscy (1998), 
przewodniczący Stowarzyszenia „Bezpieczne 
Miasto i Gmina” - Tomasz Hopko (2000), dy-
rektor Centrum Kultury w  Grodzisku Mazo-
wieckim - Andrzej Okurowski (2001), rodzic 
wspierający szkołę finansowo, fundator nagród 
- Dariusz Kowalewski (2002), długoletnia prze-
wodnicząca Rady Rodziców - Dorota Wacho-
wicz (2003), dyrektor Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej w Grodzisku Mazowieckim - Andrzej 
Pleban (2006), Ratownicy z Zespołu Medycyny 
Ratunkowej Portu Lotniczego w  Warszawie: 
Ryszard Stykowski, Ewa Wojciechowska, Mi-
chał Wykuż, Anna Chlebowska, Michał Żoł-
nierczuk, Tomasz Sopiński, Adam Piechnik 
(2009). 

Mimo podziału budynku i  znacznemu po-
gorszeniu warunków pracy – w wyniku refor-
my oświaty i  powołania do życia gimnazjów 
- od wielu lat nasza szkoła z powodzeniem na-
wiązuje do chlubnych przedwojennych tradycji 
jakości nauczania i wychowania. Wyniki spraw-
dzianów na zakończenie szkoły podstawowej 
mieszczą się w staninach wysokim lub bardzo 
wysokim. Szkoła może poszczycić się laure-
atami bądź finalistami Międzynarodowych, 
Ogólnopolskich i  Wojewódzkich Konkursów 
Przedmiotowych. W  latach 2007-2009 szkoła 
została sklasyfikowana na I miejscu w kategorii 
najwyższa średnia wyników w Międzynarodo-
wym Konkursie „Kangur Matematyczny”. Do-
bre wyniki idą w parze z dobrym zarządzaniem. 
Organ prowadzący stale i  systematycznie pro-
wadzi prace konserwatorskie: remont łazienki 
chłopców (2005), łazienki dziewcząt (2006), 
remont sanitariatów personelu (2008-2009), 
modernizacja oświetlenia (2009-2013), wymia-
na podłóg (2006-2011), budowa placu zabaw 
w  ramach wsparcia finansowego otrzymane-
go z  rządowego programu „Radosna Szkoła” 
(2011), termomodernizacja budynku – wymia-
na okien, remont dachu, wykonanie nowej ele-
wacji - I etap (2010), zainstalowanie na dachu 
budynku szkolnego kolektorów słonecznych, 

Projekt edukacyjny UNiCEF – „wszystkie kolory świata”.
Fot. Małgorzata sadowska.

Program wOśP –„ratujemy i uczymy ratować”.
Fot. Edyta Barczyńska.
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wymiana instalacji centralnego ogrzewania, 
modernizacja węzła cieplnego - II etap (2013). 

Doceniając całokształt osiągnięć szkoły, 
w uznaniu zasług dla środowiska oświatowego 
oraz wzorową współpracę z grodziskim samo-

rządem Danuta Pokropek – dyrektor i Elżbieta 
Bartosiak – emerytowany nauczyciel SP 2 otrzy-
mały 13 października 2010 roku tytuł Zasłużo-
ny dla Gminy Grodzisk Mazowiecki. 

Opracowała: Beata Ciesielczyk 

rok szkolny 2013/2014 – rada Pedagogiczna.
Od lewej: danuta Pokropek, Ewa solanikow, sylwia Maciak, Małgorzata zagajewska, daria rafalska, Ewa Burzyk, iwona sobaniec, wiesła-
wa wyczółkowska, Małgorzata Jakucy, Małgorzata Bereda, katarzyna Michalak, agnieszka sinfield, Małgorzata sadowska, Beata wesołowska, 
Viktoria dubovska, Edyta Barczyńska, Monika Piotrowska, anna kubańska, grażyna kierszniewska, anna szmaus, teresa zembrzycka, 
anna Fiutkowska, Małgorzata świętochowska, renata Bielak, Małgorzata Maciak, Elżbieta Milczarek, Justyna szamyjer, agnieszka Lachowicz, 
Marta Mitros, Małgorzata Parol, Monika Makowska, irena siewierska, Beata Ciesielczyk, ilona Urbańska, agnieszka sosnowska, danuta 
grabowska, Beata Jacyniuk, anna rybak, teresa witkowska, Elżbieta kania, Nina górecka, Piotr strakowski, grzegorz szoka, tomasz 
Pierc, Barbara Nowakowska, sławomir kołaczek, dominika szymaniak, katarzyna Orszulak, Beata kierzkowska, dorota Lekka, robert 
dziekański, sławomir księżycki, katarzyna zduńczyk, agnieszka włoczkowska, krystyna romaszewska, Ewa Pokrop-krupa, Małgorzata 
deć-kucharczyk, teresa Łagowska.
Fot. agnieszka Czwartkowsa-Molas.
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Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 im. Józefy Joteyko 
w Grodzisku Mazowieckim

Historia grodziskiej Czwórki za-
częła się w  roku 1934 roku przy 
ulicy Żwirki i  Wigury, kiedy po-
dzielono Publiczną Szkołę nr 2 na 

dwie placówki: Szkołę nr 2 i Publiczną Szkołę 
Powszechną nr 5 im. Józefy Joteyko z polskim 
językiem nauczania. Administracyjnie szkoła 
należała do Warszawskiego Okręgu Szkolnego 
i obwodu szkolnego w Powiecie Błońskim. 

Pierwszym kierownikiem został Władysław 
Łasisz, a grono pedagogiczne liczyło 9 nauczy-
cieli. Byli nimi: M. Radlecka, A. Bieszkie-
wicz, O. Petryna, St. Ługowska, W. Fedniczuk, 
Z. Morawski, Z. Kasprzak, H. Ochędurko. 

Pierwsza księga ocen sprawowania i  postę-
pów w nauce z roku szkolnego 1934/1935 notuje 
605 uczniów i 44 absolwentów. Szkoła liczyła 11 
oddziałów, liczba uczniów w klasach dochodziła 
do 61. Nauka była bardzo utrudniona ze wzglę-
du na skromne warunki lokalowe. Do wybuchu 
II wojny światowej szkołę zdążyło ukończyć ok. 
200 absolwentów.

W czasie okupacji, prawdopodobnie w 1943 r. 
po likwidacji getta warszawskiego, placówka 
otrzymała numer porządkowy 4 – po zlikwido-
wanej szkole dla dzieci wyznania mojżeszowego.

Pierwsze po wojnie posiedzenie rady pedago-
gicznej Szkoły Podstawowej nr 4 miało miejsce 
21 kwietnia 1945 r. w siedzibie szkoły przy ulicy 
Żwirki i Wigury. Kierownikiem pozostał Włady-
sław Łasisz, człowiek wielce zasłużony w powo-
jennym uruchamianiu grodziskiej oświaty. 

Rok szkolny 1945/1946 ze względu na remont 
budynku szkolnego przesunięto na 17 września 
1945 roku. Nowym kierownikiem został Win-
centy Rowdal. Powojenne lata były niezwykle 
trudne. Całe wyposażenie dydaktyczne, sprzęty, 
drzwi, ściany uległy zniszczeniu. W roku 1946 
dzieci uczyły się przy ogromnych stołach na 
krzyżakach, nie było ławek. Biblioteka szkolna 
mieściła się w jednej skrzyni po amunicji. Nie 
zachowały się żadne pomoce naukowe, nie dzia-
łała kanalizacja, nie było światła elektrycznego. 
Dawał się we znaki brak podręczników. W tych 
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ciężkich warunkach pracowało 10 nauczycieli, 
prowadzących 11 klas. 

W 1946 r. Wincenty Rowdal wyjechał na stu-
dia w Instytucie Nauczycielskim w Warszawie. 
Nowym kierownikiem został Adam Prusek, 
który kierował szkołą do roku 1950.

W  1950 r. szkoła zajęła budynek przy ulicy 
Poniatowskiego 28, który dotychczas należał do 
Szkoły nr 3 i  Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, 
a zbudowany został w latach 1935 – 1937. Decy-
zja ta pociągnęła za sobą zmianę rejonów szkol-
nych. Do szkoły zaczęło trafiać więcej uczniów 
pochodzących z okolicznych wsi.

Po odejściu 1 kwietnia 1950 roku Adama 
Pruska do Wojewódzkiego Wydziału Oświaty 
jego funkcję tymczasowo pełniła Maria Rowdal, 
a od nowego roku szkolnego do 1 lutego 1951 r. 
szkołą kierował Zenon Jaroszkiewicz. Z  jego 
inicjatywy uruchomiono świetlicę, wspiera-
ną funduszami akcji socjalnej zakładów pracy, 
w  których pracowali rodzice uczniów. W  ra-
mach świetlicy prowadzone było dożywianie, 
obejmujące około 200 dzieci.

W  roku 1951 kierownictwo szkoły objął Wła-
dysław Jadach, który wcześniej pełnił funkcję 
podinspektora szkolnego w  Wydziale Oświaty 
Prezydium. W  połowie lat 50. przeprowadzono 

generalny remont szkoły, zainstalowano centralne 
ogrzewanie, wybudowano i urządzono kotłownię. 
Wciąż jednak brakowało pomocy szkolnych, ławek, 
tablic, narzędzi niezbędnych do prowadzenia szkol-
nego ogródka. Na szczęście były też miłe chwile, 
np. kiedy uruchomiono w sali gimnastycznej „kino 
szkolne”, w którym wyświetlano filmy oświatowe. 

W  roku szkolnym 1951/1952 uruchomiona 
została Szkoła dla Pracujących, której działal-
ność rozpoczynała się od godziny 17.00, po za-
kończeniu zajęć drugiej zmiany.

W 1960 r. roku odbyło się uroczyste otwar-
cie szkolnego boiska, które zostało zbudowane 
w  tzw. czynie społecznym, czyli przez samych 
uczniów, nauczycieli i rodziców. 

spotkanie dyrektorów szkoły Podstawowej nr 4 – 2008 r. Od 
prawej: Janina Jędrzejczak – wicedyrektor (1973-1991), Ma-
rian Kardas – dyrektor (1972-1990), Maria Michalak – dy-
rektor (1990-2007), Elżbieta Stępień – wicedyrektor (1991-
2007), dyrektor (2007-nadal), Beata Bogucka – wicedyrektor 
(2007-nadal).

I rząd: Paweł deluga, renata Łoszewska, Joanna Citlak, Mirosława kępka, Elżbieta stępień, Beata Bogucka, anna tarłowska, ali-
na giza, Mariola socha, andrzej Faliszewski, II rząd: Joanna Cichowlas, Magdalena kowalczyk, grażyna kaczorowska, danuta 
kołodziejczyk, Mirosława roman, wanda Pokrzywnicka, Marta szymczyk, irena sokołowska, III rząd: sylwia ręgowska, Cecylia 
kotowicz, katarzyna romańska, Joanna kapuściak-komoszka, renata gowin, Bogumiła krzywicka, Lucyna aninowska-Maciejewska, 
Małgorzata zientala, renata Żukowska, Marta Żółkiewska, IV rząd: Elżbieta Janiszewska-Chołuj, aldona kuźmińska, Beata Okon-
kowska, Joanna wiśniewska. Na zdjęciu nie ma: Urszuli węgrzynowicz, zofii wojciechowskiej, Jolanty Misiak, Małgorzaty Młotkowskiej.
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W  latach 1961 – 1962 kierownikiem szkoły 
był Edward Kumiński. Jego następca – Feliks 
Kupisz kierował placówką do 1972 r. Szkoła nie 
posiadała wciąż sali gimnastycznej. Zimą lekcje 
wychowania fizycznego odbywały się na kory-
tarzach. O  trudnościach i  zarazem poświęce-
niu społeczności szkolnej świadczy fakt, że aby 
uzyskać pieniądze na budowę sali gimnastycz-
nej szkoła musiała wykonać część pracy w czy-

nie społecznym. W  związku z  tym w  1967  r. 
uczniowie, nauczyciele i  rodzice przewozili 
(najczęściej w  dni wolne od zajęć szkolnych) 
cegły z rozebranych pieców nieczynnej cegielni, 
oddalonej od szkoły o 3 kilometry. 

W latach 1972 - 1990 funkcję dyrektora peł-
nił Marian Kardas. Połowa lat 70. to okres wyżu 
demograficznego. Wciąż przybywało uczniów, 
dlatego też coraz bardziej odczuwalny był brak 
nowego przestronnego budynku. Po długich 
staraniach udało się doprowadzić do rozpoczęcia 
budowy nowej siedziby szkoły. 27 lutego 1982 r. 
z  inicjatywy Jana Osiewicza, emerytowanego 
pracownika PAN, nastąpiło uroczyste wmuro-
wanie kamienia węgielnego pod budowę Zbior-
czej Szkoły Gminnej w dzielnicy Łąki przy ulicy 
Zielony Rynek 2. Na koniec prac budowlanych 
trzeba było czekać jednak prawie cztery lata.

11 października 1985 r. odbyła się uroczysta 
inauguracja roku szkolnego w  nowym budyn-
ku. Uczniowie otrzymali przy tej okazji nowy 
sztandar, ufundowany przez Komitet Rodziciel-
ski. Obwód szkolny powiększył się o okoliczne 
miejscowości: Kłudzienko, Kłudno, Książenice, 
Marynin, Żuków, Chlebnię, Natolin, Chrzanów. 

Ciekawa jest historia portretu Józefy Jotey-
ko, wiszącego w holu szkolnym. W 1973 roku, 
aby zebrać pieniądze na namalowanie obrazu, 
uczniowie klas VIII udali się do miejscowości 
Grzmiąca, gdzie pracowali przy zbiorze mar-
chwi i ziemniaków. 

W sierpniu 1990 roku po przejściu na emery-
turę dyrektora Mariana Kardasa nowym dyrek-
torem została długoletnia nauczycielka tej szkoły 
Maria Michalak, która kierowała szkołą przez 
17 lat. Stanowisko dyrektora łączyła z działalno-
ścią społeczną. W latach 1994-1997 była radną II 
kadencji Rady Miejskiej, a  w  latach 1998-2006 
radną Powiatu Grodziskiego. Została odznaczo-
na medalem Zasłużony dla Miasta Grodzisk Ma-
zowiecki, a w 2007 r. otrzymała tytuł: Honorowy 
Obywatel Miasta Grodzisk Mazowiecki. 

1 stycznia 1996 r. szkoła została przejęta przez 
lokalny samorząd, organem prowadzącym placów-
kę zostały władze samorządowe. W rok później po-
łączono Szkołę Podstawową nr  4 z  Państwowym 
Przedszkolem nr 5, tworząc Zespół Szkolno-Przed-

katarzyna kulesza (zastępująca na stanowisku wicedyrektora 
renatę Prędkopowicz), Marta dybińska, Monika Pytlarczyk, 
Elżbieta Potargowicz, renata Mielniczek. Na zdjęciu nie ma 
renaty dubel (z PP w Natolinie).

występ uczniów na zakończenie korowodu Historycznego, 2013.

rys. grzegorz witkowski
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szkolny nr  1, do którego 
w 1999 r. dołączono jako 
szkołę filialną - Szkołę 
Podstawową w  Książeni-
cach. Kierownikiem szko-
ły filialnej była Wiesława 
Pokrop, a po jej przejściu 
na emeryturę w 2008 r. – 
Katarzyna Galla. Funkcję 
wicedyrektorów pełni-
ły: Elżbieta Stępień (ds. 

szkoły) oraz Janina Maciejewska, a od 2002 r. – Re-
nata Prędkopowicz (ds. przedszkola).

W 1999 r., zgodnie z reformą oświaty, szko-
ła podstawowa stała się szkołą sześcioklasową. 
Część budynku przy ulicy Zielony  Rynek  2 za-
jęło nowo utworzone Gimnazjum nr  1.

W  tym okresie rozpoczęła się informatyza-
cja szkoły, powstało Internetowe Centrum In-
formacji Multimedialnej w  bibliotece szkolnej 
oraz pracownia komputerowa. W 2003 r. szkoła 
otrzymała tytuł: „Szkoły z klasą”, biorąc udział 
w  akcji organizowanej pod patronatem Prezy-
denta Rzeczpospolitej Polskiej przez „Gazetę 
Wyborczą” i Fundację Centrum Edukacji Oby-
watelskiej. Systematycznie wzbogacano bazę 
dydaktyczną szkoły oraz przeprowadzano re-
monty i modernizacje, np. wymianę okien.

W  marcu 2007 r. dyrektorem Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 1 została Elżbie-
ta Stępień, a  wicedyrektorem Beata Bogucka. 
W  związku z  dużą liczbą dzieci, zgłoszonych 
do opieki przedszkolnej, zespół powiększył się 
jeszcze o trzy punkty przedszkolne, które zosta-
ły utworzone w Kadach (2008), w Książenicach 
(2009) oraz w Natolinie (2010).

W 2009 r. szkoła otrzymała dotację z progra-
mu „Radosna szkoła” na wyposażenie miejsca 
zabaw, które utworzono pomniejszając stołów-
kę szkolną, a w 2010 r. dotację na wybudowanie 
placu zabaw dla uczniów klas I – III. 

1 lipca 2011 r. oddano do użytku dwa boiska: 
do gry w piłkę nożną oraz wielofunkcyjne do gry 
w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę, wybu-
dowane w ramach programu „Moje boisko Or-
lik 2012”. Zmodernizowano również istniejące 
już boisko wielofunkcyjne, które dzięki temu 
utworzyło z nowo wybudowanymi nowoczesny 
i  funkcjonalny obiekt sportowy. Teren wokół 
szkoły został wyłożony kostką. Systematycznie 
prowadzono prace remontowe i  moderniza-
cyjne (malowanie ścian, kompleksowy remont 
sanitariatów, wymiana podłóg w całym budyn-
ku oraz wymiana wyposażenia sal lekcyjnych), 
mające na celu stworzenie bezpiecznych, este-
tycznych i przyjaznych dzieciom wnętrz. Prace 
finansowane były przede wszystkim ze środków 
budżetowych, ale również z funduszu rady ro-
dziców oraz dochodów własnych szkoły.

W 2011 r. szkoła otrzymała certyfikat Szko-
ła Bezpiecznego Internetu, a w 2013 – certyfi-
kat Szkoła Odkrywców Talentów, przyznawany 
szkołom, które prowadzą systemowe działania 
na rzecz uczniów zdolnych. 

Festiwal Piosenki jest jedną z imprez przygo-
towywanych w ramach współzawodnictwa mię-
dzyszkolnego (koordynator – Renata Gowin). 
Celem konkursu jest popularyzacja piosenki pol-
skiej oraz jej twórców i wykonawców, promocja 
młodych talentów wokalnych, integracja środo-

Logo szkoły.

zespół „tęcza” na Festiwalu kwitnących tulipanów w Burbisz-
kach na Litwie (Mirosława roman).

ślubowanie klas i.
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wisk szkolnych. W festiwalu biorą udział ucznio-
wie szkół podstawowych z powiatu grodziskiego, 
żyrardowskiego i  pruszkowskiego. Ich występy 
ocenia profesjonalne jury. Dotychczas gościliśmy 
m.in. Marcina Dorocińskiego, Dariusza Wnuka, 
Dorotę Stalińską, Jacka Kawalca, Andrzeja Zaor-
skiego, Wojciecha Siemiona, Pawła Dłużewskie-
go. W roku szkolnym 2013/2014 odbędzie się X 
– jubileuszowa edycja festiwalu.

Tradycją szkoły są również Jasełka, przygotowy-
wane co roku przez uczniów pod kierunkiem pań 
katechetek Cecylii Kotowicz i Renaty Łoszewskiej, 
przy współudziale innych nauczycieli i  rodziców. 
Zwykle prezentowane są nie tylko w  szkole, ale 
również w kościele Przemienienia Pańskiego w Łą-
kach i  w  grodziskim Centrum Kultury. Nagrodą 
za zaangażowanie w przygotowanie jasełek jest wy-
cieczka, fundowana przez pana burmistrza.

W 2011 r. został zlikwidowany punkt przed-
szkolny w Kadach, a w 2012 r. – szkoła filialna 
i punkt przedszkolny w Książenicach. Ich funk-
cję przejęła nowo wybudowana Szkoła Podsta-
wowa w Książenicach.

Od 2012 roku cała społeczność szkolna sta-
ra się o  certyfikat Szkoły Promującej Zdro-
wie, w związku z czym podejmowane są liczne 
działania w  zakresie edukacji prozdrowotnej. 
Uczniowie, rodzice i nauczyciele wspólnie uczą 
się jak żyć zdrowo, bezpiecznie i  w  zgodzie 
z naturą.

W 2012 r. organ prowadzący wyasygnował 
fundusze na generalny remont budynków 
przy ulicy Zielony Rynek 2, w ramach którego 
przeprowadzono termomodernizację: ocieple-
nie ścian i pomalowanie elewacji oraz wymia-
nę instalacji centralnego ogrzewania. Ponadto 
z połączenia kilku małych sal powstało nowe 
pomieszczenie, wykorzystywane obecnie dla 
potrzeb oddziału przedszkolnego o  przedłu-
żonym czasie funkcjonowania. Szkoła wzbo-
gaciła się o liczne pomoce dydaktyczne otrzy-
mane w  ramach realizowanych programów 
unijnych.

Głównym celem szkoły jest dobro dzieci 
i  ich wszechstronny rozwój. Wszystkie dzia-
łania zmierzają w  kierunku tworzenia szkoły 
bezpiecznej i przyjaznej uczniowi, szkoły pro-
mującej zdrowie i otwartej na potrzeby środo-
wiska lokalnego, szkoły, w której każdy uczeń 
ma szansę osiągnąć sukces na miarę swoich 
możliwości. Misję szkoły znakomicie oddają 
sentencje: 

„Nie jest najważniejsze, byś był lepszy od in-
nych. Najważniejsze jest byś był lepszy od samego sie-
bie z wczorajszego dnia.” 

Mahatma gandhi 

„wyrosną z nich tacy, którzy ku gwiazdom wzle-
cieć zapragną (...), ale i tacy, którzy nie zawrócą w pół 
drogi.”

J. korczak

Opracowanie:
sławomir krejpowicz, Elżbieta stępień

Festiwal piosenki (renata gowin).

Jasełka (Cecylia kotowicz, renata Łoszewska).
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Szkoła Podstawowa nr 6 im. Szarych Szeregów 
w Grodzisku Mazowieckim

Wiosną 1958 r. Prezydium Po-
wiatowej Rady Narodowej 
w  Grodzisku Mazowieckim 
pod przewodnictwem Wacła-

wa Głębickiego, na wniosek Wydziału Oświaty 
podjęło uchwałę o  tymczasowym przeznacze-
niu dla nowopowołanej Szkoły Podstawowej 
nr 6 lokalu po Przedszkolu nr l przy ul. Kiliń-
skiego 14. 

Z dniem 1 maja 1958 r. Wydział Oświaty po-
wierzył kierownictwo szkoły Kazimierzowi No-
wakowi. Kuratorium Okręgu Szkolnego z  po-
wodu niezadawalającego stanu budynku przy 
ul. Kilińskiego, nie wyraziło zgody na rozpoczę-
cie w nim zajęć. Mimo to 2 IX 1958 r. „Szóstka” 
rozpoczęła pracę, korzystając z budynku Szkoły 
Podstawowej nr 5 przy ul. Kilińskiego 21. Zor-
ganizowano trzy klasy pierwsze. Do klasy dru-
giej, trzeciej i czwartej przyjęto dzieci ze szkoły 
nr 5, a  do klasy siódmej - uczniów z  okolicz-
nych placówek.

Dzięki staraniom inspektora oświaty Bole-
sława Płatka 6 X 1958 r. szkoła przeniosła się 
do budynku przy ul. Kilińskiego 8 (obecny 
budynek Szkoły Podstawowej nr 1). Pierwszy-
mi nauczycielkami zatrudnionymi w  Szkole 
Podstawowej nr 6 były panie: Alicja Kaperzyń-
ska, Jadwiga Siarnicka, Feliksa Nowak, Barbara 
Hołda i Feliksa Bandyra.

Na pierwszym ogólnym zebraniu rodziców 
23 X 1958 r. powołano Prezydium Komitetu Budynek przy kilińskiego 14.
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Rodzicielskiego i Komitet Budowy Szkoły, któ-
rego przewodniczącym został Jan Busse. 

W  sierpniu 1959 roku rozpoczął się nabór 
uczniów do nowobudowanej szkoły. Ogółem 
zapisano 643 dzieci i utworzono 18 oddziałów. 
Inauguracja roku szkolnego 1959/60 odbyła się 
na dziedzińcu szkolnym przy ulicy Kilińskie-
go 8. 

Już 14 października 1959 roku Przewodni-
czący Prezydium Powiatowej Rady Narodowej 
Wacław Głębicki dokonał uroczystego przeka-
zania kluczy do budynku Szkoły Podstawowej 
nr 6 kierownikowi - Kazimierzowi Nowakowi. 
Budynek nie był jeszcze całkowicie gotowy na 
przyjęcie uczniów. Ostatecznie protokół od-
bioru placówki spisano 30 października 1959 
roku, a następnego dnia 31 października 1959 r. 
rozpoczęły się w  nim zajęcia lekcyjne. Przez 
cały rok szkolny nadal prowadzone były prace 
budowlane między innymi sali gimnastycznej, 
którą oddano do użytku dopiero w  czerwcu 
1960 r. W tym samym roku uporządkowano te-

ren wokół szkoły i założono pierwsze trawniki, 
posadzono drzewa i kwiaty. Przybywało sprzętu 
i pomocy dydaktycznych. Z dnia na dzień po-
prawiały się warunki nauki dzieci i pracy peda-
gogów.

Niespodziewanie, 8 kwietnia 1961 r., po krót-
kiej chorobie zmarł inicjator, budowniczy i or-
ganizator szkoły, a  jednocześnie jej kierownik, 
Kazimierz Nowak. Uroczysty pogrzeb odbył 
się na grodziskim cmentarzu. Odszedł człowiek 
wielkiego serca i  hartu ducha, zasłużony dla 
szkolnictwa polskiego. Obowiązki kierownika 
szkoły powierzono kolejno Czesławie Kuleszy, 
a w 1962 r. Zofii Witkowskiej.

W roku szkolnym 1963/1964 powstała pierw-
sza drużyna harcerska. Nosiła nazwę l Koedu-
kacyjnej Drużyny Harcerskiej im. Obrońców 
Westerplatte. Jej drużynowym był druh Euge-
niusz Wiśniewski.

W  lutym 1965 r. opiekę nad drużyną objął 
nauczyciel wychowania fizycznego dh Andrzej 
Karwat. Zaczęły powstawać następne drużyny. 
Drużynową 6 ŻDH początkowo została dh Ja-
dwiga Nadzikiewicz, a po niej dh Barbara Ości-
łowska, nauczycielka języka polskiego. 

W dniu 16 lutego 1966 r. nastąpiło uroczy-
ste otwarcie Izby Harcerskiej. Honorowym 
gościem była Zastępca Komendanta Hufca  
hm. T. Pacuła, a  aktu otwarcia dokonał przy-
boczny l KDH Zbigniew Polecki. 

W maju 1966 r. harcerze otrzymali odznakę 
Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Gratu-
lacje z  tej okazji złożył drużynom i  ich opie-
kunom Szef Powiatowego Sztabu Wojskowego 
w Grodzisku Mazowieckim. 

9 V 1969 r. nadano VI Szczepowi imię „Sy-
nów Pułku” i  wręczono harcerzom sztandar, 
którego fundatorem był Komitet Rodzicielski. 
Było to bardzo ważne wydarzenie w życiu szko-
ły. Komendantem szczepu został dh A. Karwat, 
a w 1970 r. dh B. Ościłowska.

Drużynowi swoją pasją i  zaangażowaniem 
zachęcali dzieci do wstąpienia do organizacji. 
Dyrektor szkoły, p. Zofia Witkowska, bardzo 
doceniała wartości wychowawcze harcerstwa 
i motywowała nauczycieli do pracy w ZHP. Kie-
rowała ich na kursy, by zdobywali uprawnienia 

grono pedagogiczne.

Budynek szkoły przy ulicy sportowej.
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do prowadzenia drużyn harcerskich i  zucho-
wych. Wkrótce przy „Szóstce” działał najwięk-
szy szczep hufca w  Grodzisku Mazowieckim. 
Harcerze brali udział w alertach, turniejach, ak-
cjach, których celem była praca na rzecz innych, 
zdobywanie funduszy na cele społeczne, m.in. 
„Centrum Zdrowia Dziecka”, pomoc osobom 
starszym i osamotnionym. Harcerze licznie bra-
li udział w akcjach letnich i zimowych organizo-
wanych przez grodziski hufiec ZHP. W szczepie 
działała prężnie drużyna filatelistyczna prowa-
dzona przez dh. hm. Gabryelę Fronczak. Swoje 
zbiory harcerze prezentowali na wielu wysta-
wach krajowych m.in. w Krakowie i Poznaniu. 

W  roku 1985 dh hm. Barbara Ościłowska 
przekazała funkcję komendanta szczepu dh. 
hm. Sylwestrowi Stankiewiczowi, nauczycie-
lowi SP6. Obecnie funkcję tę pełni dh phm. 
P. Skuba. Obaj druhowie są wychowankami 
grodziskiej „Szóstki”. Po „chudych latach har-
cerstwa” działają obecnie dwie gromady zucho-
we „Dzikie koty” i „Gryfy” oraz 16 Grodziska 
Drużyna Harcerska. Harcerstwo cieszy się co-
raz większym zainteresowaniem wśród dzie-
ci i  młodzieży i  z  każdym rokiem coraz wię-
cej z  nich wstępuje w  szeregi ZHP. Są chlubą 
i  ozdobą naszej szkoły. Harcerze biorą czynny 
udział w  akcjach naszego hufca oraz akcjach 
chorągwianych. Są współorganizatorami wie-
lu uroczystości w naszym mieście. Tradycyjnie 
co roku uczestniczą w  Ogólnopolskim Zlocie 
Młodzieży „Palmiry”, w corocznej akcji Betle-
jemskie Światełko Pokoju, w obchodach rocz-
nicy wybuchu powstania warszawskiego. Latem 
harcują na obozach, a zimą wyjeżdżają na zimo-
wiska. Zuchy próbują swych sił na festiwalach 
i mają już na swym koncie sukcesy.

 W roku szkolnym 1997/1998 rozpoczęły się 
przygotowania do wyboru patrona naszej szko-
ły. Imię Szarych Szeregów zostało wybrane, 
spośród innych propozycji, podczas szkolnego 
referendum przeprowadzonego przez Samo-
rząd Uczniowski. Rada pedagogiczna i rodzice 
naszych uczniów również poparli wybór dzie-
ci. Wszystkim zależało, aby w  60 rocznicę po-
wstania tej organizacji Szkoła Podstawowa nr 6 
w  Grodzisku Mazowieckim na swoje 40-lecie 

otrzymała zaszczytne imię „Szarych Szeregów”. 
Szczycimy się tym, ze jesteśmy placówką o ta-
kim imieniu, której głównym celem jest kształ-
towanie postaw patriotycznych i  serc wrażli-
wych na potrzeby innych. 

Uchwałą Rady Miejskiej nr 118/99 z dnia 28 
kwietnia 1999 r. podpisaną przez ówczesnego 
Przewodniczącego Rady Miejskiej pana Marka 
Cabanowskiego, 5 listopada 1999r. odbyły się 
uroczystości związane z nadaniem szkole imie-
nia „Szarych Szeregów”. 

Podczas mszy poświęcono sztandar, które-
go rodzicami chrzestnymi zostali byli harce-
rze z  „Szarych Szeregów” – druhowie: Halina 
Pepke i  Edward Ojrzyński. Wieloletni dyrek-
tor, pani Zofia Witkowska i ówczesna dyrektor 

pani Małgorzata Szmajkowska wraz z  burmi-
strzem Grodziska p. Grzegorzem Benedykciń-
skim odsłonili tablicę pamiątkową na budynku 
szkoły. Ksiądz Eugeniusz Dziedzic dokonał jej 
poświęcenia. Krótkie przemówienie wygłosił 
przewodniczący Związku Żołnierzy AK w Gro-
dzisku Mazowieckim, pan Tadeusz Wenc, który 
wspierał szkołę w zorganizowaniu uroczystości 
związanych z nadaniem imienia.

W  naszej pracy wychowawczej odwołujemy 
się do prawie 60-letniej historii i bogatej tradycji 
szkoły. Opieramy się na wartościach, którymi kie-
rowali się bohaterowie „Szarych Szeregów”, jako 
że są one ponadczasowe i godne naśladowania. 

Nasi uczniowie brali udział w „żywych lek-
cjach historii”. Dzieci gościły między innymi: 

Uroczystość nadania szkole imienia szarych szeregów i poświęcenia 
sztandaru.
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panie Janinę Soporek, Halinę Pepke, Hannę 
Ojrzyńską, p. Edwarda Ojrzyńskiego, przewod-
niczącego Związku Żołnierzy AK w Grodzisku 
Maz. p.Tadeusza Wenca oraz dh Stanisława Bro-
niewskiego, pseudonim „Orsza”, Naczelnika 
Szarych Szeregów.

Niestety, nieubłagalnie upływający czas od-
biera nam kolejnych świadków historii. Har-
cerze odwiedzają na grodziskim cmentarzu 
i na Powązkach groby Haliny Pepke, Edwarda 
Ojrzyńskiego, Tadeusza Wenca, dh. Stanisława 
Broniewskiego – „Orszy” oraz innych żołnierzy 
AK i harcerzy z Szarych Szeregów. 

Nasza placówka jako jedna z  pierwszych 
w  Grodzisku Mazowieckim umożliwiła dzie-
ciom niepełnosprawnym wspólną edukację ze 
zdrowymi rówieśnikami. W  2002 roku po raz 
pierwszy została utworzona klasa integracyjna 
dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową i in-
telektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym. 
W tym też roku została zmieniona nazwa szkoły 
na Szkołę Podstawową z  Oddziałami Integra-
cyjnymi nr 6 w Grodzisku Mazowieckim. 

Obecnie funkcjonuje pięć oddziałów inte-
gracyjnych. W  klasach integracyjnych pracuje 
jednocześnie dwóch nauczycieli. Jednym z nich 
jest nauczyciel przedmiotu, drugim - nauczyciel 
wspomagający z odpowiednim przygotowaniem 
w zakresie pedagogiki specjalnej. Ponadto proces 
kształcenia wspierają inni specjaliści w  zakresie 
logopedii, socjoterapii, integracji sensorycznej, 
terapii pedagogicznej oraz pedagog. W  szkole 
funkcjonuje również świetlica opiekuńczo – wy-

chowawcza z elementami socjoterapii. Głównym 
celem działania świetlicy jest zapewnienie opieki 
wychowawczej oraz pomoc w nauce i stworzenie 
warunków do rozwijania zainteresowań. Zajęcia 
terapeutyczne promują zdrowy tryb życia, poma-
gają dzieciom lepiej zrozumieć własne potrzeby, 
zmienić niewłaściwe postawy oraz poznać spo-
soby budowania prawidłowych relacji z  drugą 
osobą.

Tradycją w naszej szkole stało się organizowa-
nie „Jasełek integracyjnych”, które organizujemy 
dla dzieci niepełnosprawnych. Wystawiane jest 
przedstawienie z udziałem „aktorów” z klas inte-

gracyjnych. Następnie św. Mikołaj wręcza dzie-
ciom prezenty. Uczestnicy spotkania dzielą się 
opłatkiem i zasiadają przy wigilijnym stole. Nasze 
działania mają na celu uczenie dzieci pomagania 
sobie nawzajem, szacunku, akceptacji „inności”, 
uwrażliwienie na problemy i potrzeby innych lu-
dzi. Chcielibyśmy, aby nasza szkoła nadal rozwija-
ła się w kierunku integracji, posiadała coraz bogat-
szą ofertę zajęć dla naszych podopiecznych i coraz 
lepszą bazę lokalową.

W roku szkolnym 2002/2003 braliśmy udział 
w  akcji organizowanej pod patronatem Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej przez „Gazetę 
Wyborczą” i Fundację Centrum Edukacji Oby-
watelskiej i  uzyskaliśmy tytuł „Szkoła z  klasą”. 
Dzięki udziałowi w programie „Czytam, myślę, 
działam” zdobyliśmy sprawność „Nasza szkoła 
uczy czytać – LEGO, COGITO, AGO”. Zada-
niem szkoły było pokazanie, w jaki sposób pracu-
jemy nad rozwijaniem umiejętności czytania ze 

Harcerze przy grobie Haliny Pepke. Jasełka.
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zrozumieniem, myślenia twórczego i krytyczne-
go oraz społecznego działania. 

Nasi uczniowie zdobyli tytuł „Uczniowie 
z  klasą” za przygotowanie projektów edukacyj-
nych w wybranych obszarach „Badam świat”, „Je-
stem twórcą”, „Pomagam innym”. Kilku nauczy-
cieli szczyci się tytułem „Nauczyciela z klasą”. 

Nasza szkoła od 2000 r. jest organizatorem 
konkursu „Grodzisk - Moja Mała Ojczyzna”. 
Jego celem jest przybliżenie uczniom ze szkół 
podstawowych z  terenu naszej gminy histo-
rii i  kultury ziemi grodziskiej, przypomnienie 
i upamiętnienie osób zasłużonych dla regionu, 
kultywowanie tradycji narodowych i  regional-
nych, prezentacja walorów i  promocja naszej 
gminy, ukazanie inicjatyw i  działań proekolo-
gicznych w środowisku lokalnym. 

Budynek naszej szkoły ma już 60 lat, 
w  związku z  tym wymagał i  wymaga częstych 
inwestycji mających na celu poprawę jego stanu. 
W 1995 rozpoczęto generalny remont budynku 
szkolnego. Od tej pory została wymieniona in-
stalacja centralnego ogrzewania, wymieniono 
wszystkie okna, rozpoczęto utwardzanie terenu 
wokół szkoły, a także wykonano nową elewację 
budynku oraz remont pomieszczeń lekcyjnych. 
Największą radość uczniom sprawiło oddane 
do użytku w 2003 r. boisko szkolne, które zosta-
ło zmodernizowane w 2012r.

Dzięki wsparciu finansowemu ze strony Unii 
Europejskiej w 2002 r. oddano do dyspozycji dzie-
ci nowoczesną bibliotekę i czytelnię. Zostały one 
wyposażone w  sprzęt multimedialny. Natomiast 
w 2007 i 2008 r. ze środków unijnych oddano do 
użytku dwie pracownie komputerowe. Dzieci ko-
rzystają z nich podczas zajęć informatycznych oraz 
podczas zajęć w kołach zainteresowań. Zmoderni-
zowano również plac zabaw dla dzieci z klas młod-
szych. Cieszy się on dużą popularnością wśród na-
szych uczniów i mieszkańców okolicznych osiedli. 

Podczas wakacji w  2013 r. zmodernizowano 
szkolną szatnię. Od września uczniowie mogą 
korzystać z  nowoczesnych i  dużo wygodniej-
szych pomieszczeń. Dodatkowo szkoła zyskała 
salę do prowadzenia zajęć integracji sensorycznej.

W roku szkolnym 2011/12 uczniowie klas I–III 
uczestniczyli w projekcie unijnym „Hogwart – ocza-

rujemy cię wiedzą”. Dzięki nim dzieci miały szansę 
wyrównywać zaległości w nauce oraz rozwijać swo-
je zainteresowania. W roku szkolnym 2012/13 bra-
liśmy udział w  projekcie unijnym „Indywidualna 
ścieżka nauczania kluczem do prawidłowego roz-
woju dzieci w klasach I – III szkół podstawowych 
w  gminie Grodzisk Mazowiecki”. Oferta progra-
mu została rozszerzona o zajęcia specjalistyczne dla 
dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi.

Sport w naszej szkole stał zawsze na wyso-
kim poziomie. Nasi uczniowie odnosili wiele 
sukcesów na szczeblu lokalnym jak i  woje-
wódzkim. Początki sukcesów sportowych się-
gają lat 70-tych. Wówczas to uczniowie „Szóst-
ki” zdobywali wiele medali na Olimpiadzie 
Warszawskiej w lekkoatletyce. Pierwszy sukces 
naszych uczniów w  grach zespołowych został 
osiągnięty w roku szkolnym 1984/85 przez siat-
karzy p.Tadeusza Koźbiała. Zdobyli wówczas 
srebrny medal na mistrzostwach województwa 
warszawskiego.

W roku szkolnym 1994/95 burmistrz Grzegorz 
Benedykciński wraz z nauczycielami wychowania 
fizycznego szkół grodziskich opracowali zasady 
i zapoczątkowali Grodziską Olimpiadę Sportową, 
wygranie której jest uznawane za ogromny sukces 
sportowy.

W  historii Grodziskiej Olimpiady Sportowej 
zwyciężyliśmy siedmiokrotnie w klasyfikacji gene-
ralnej. Od kilku lat włączamy się w walkę o naj-
wyższe laury w zawodach powiatowych Szkolnego 
Związku Sportowego. Obecnie nie ma dyscypliny 
sportowej, w  której nie zajmowalibyśmy czoło-

zwycięzcy czworboju lekkoatletycznego.
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wych lokat w  gminie, powiecie, rejonie. Ostat-
nio naszym największym sukcesem było zajęcie 
V miejsca w finałach Mazowieckich Igrzysk Mło-
dzieży szkolnej w czwórboju lekkoatletycznym. 

Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych wycho-
wanków i czekamy na ich dalsze sukcesy, służąc 
im wsparciem. Jesteśmy przekonani, że wszyscy 
nasi absolwenci mają tak miłe wspomnienia ze 
szkoły, jak Ola Rogowiec, autorka tego wierszyka.

Opracował zespół w składzie:
Joanna augustyniak, agnieszka Osiadacz,  

Barbara stępień, iwona Borzewska, grażyna Jasińska

w tekście wykorzystano fragmenty publikacji wydanej 
z okazji 50-lecia szkoły „Pół wieku szóstki”  

pod red. izabeli Chowaniec, Beaty konarskiej-Michalak, 
anny M. wojciechowskiej

Nasza Szkoła

grodzisk Mazowiecki, ulica sportowa,  
to przy niej się znajduje ta niezwykła budowla.
Budynek dwupiętrowy, na żółto pomalowany,  

za nim boisko, plac zabaw, teren ogólnie zadbany.
to nasza „szóstka” szkoła Podstawowa,  

dobrze się trzyma chociaż już nie nowa.
Pięćdziesiąt lat już służy kolejnym pokoleniom,  

dobrym wzorowym uczniom, jak również i leniom.
wszyscy jej absolwenci dobrze ją wspominają  
i choć nieraz trudno było, to nie narzekają.
szkoła ma swój sztandar, hymn i godne imię,  

z dobrych wyników w nauce w całej gminie słynie.
Jest nam tutaj dobrze, czujemy się bezpiecznie,  

chcesz się o tym przekonać odwiedź nas koniecznie!
Na początku wierszyka adres jest podany,  

na jubileusz szkoły (w roku 2014)  
                serdecznie zapraszamy!

Ola Rogowiec

kadra.
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Szkoła Podstawowa im. Mateusza Chełmońskiego  
w Adamowiźnie

„Wspomnienie  
– to cicha nuta wyjęta z tonów przeszłości”

Publiczna Szkoła Powszechna w mająt-
ku Stare, gromada Adamowizna, gmi-
na Grodzisk, powiat błoński powsta-
ła w  1919 roku jako trzyoddziałowa 

szkoła licząca 39 uczniów. Pierwszą nauczyciel-
ką - kierowniczką była Maria Nowosadówna. 
W  dwóch następnych latach uczyła i  szkołą 
kierowała Cecylia Dziewulska. Liczba uczniów 
wzrosła do 66 i 70. W roku szkolnym 1922/1923 
szkoła liczyła już 103 dzieci. Uczyła w niej pani 
Wanda Niemyska, która pełniła funkcję kierow-
niczki szkoły. W 1928 roku, 5 lipca wybuchł po-
żar. „... w jednej chwili ogarnął cały budynek szkolny. 
zbiegło się dużo ludzi i pod komendą doktora Cheł-
mońskiego, wynieśli wszystkie sprzęty szkolne i  (...) 
ugasili pożar. Miło było patrzeć z jaką odwagą i życz-
liwością rzucili się wszyscy na ratunek. starzy, młodzi 
i dzieci, wszyscy kto jak mógł ratował. smutny jednak 
widok przedstawiała szkoła w parę godzin po poża-

rze. zostały tylko okopcone mury i sterczące kominy. 
Największą jednak troską była myśl: Co będzie dalej? 
gdzie będzie szkoła? Lecz zacny pan doktór Cheł-
moński własnym kosztem odbudował szkołę tak szyb-
ko, że 1-go września 1928 roku rozpoczęła się nauka. 
Przyczyna pożaru jest niezbadana. Palili wtedy na 
chleb w piecu chlebowym, widocznie upadła iskra na 
dach słomiany i spowodowała wybuch, inni twierdzą, 
że musiał być wadliwy komin, inni znów, że praw-
dopodobnie zapaliła się belka przy kominie, ponieważ 
pożar powstał na strychu.” (zapis z  najstarszej 
kroniki szkoły). W czasie okupacji szkoła funk-
cjonowała dzięki zaangażowaniu kierownicz-
ki Wandy Niemyskiej i  wspaniałego pedagoga 
Bronisława Obłękowskiego, który znając język 
niemiecki, bronił szkoły przed likwidacją. Tu 
również częstokroć z pomocą przychodził dok-
tor Chełmoński: „[...] Pojawienie się Niemca w po-
bliżu szkoły, przejmowało wszystkich lękiem. Ciągłe 
nowe zarządzenia zatruwały życie. Jednak i w  tych 
ciężkich chwilach p. dr. Chełmoński nie zapomniał 
o dzieciach szkolnych i staraniem jego była urządzona 

(...) w tarczy herbowej zaklęte symbole:
chłopcy jak dęby, dziewczęta jak sosny, 
czerpią ze źródła wiedzy i zdrowia, 
by każdy dzień był w szkole radosny. 
Eskulap pień wokół oplata
Mijają szybko szkolne lata (...)
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choinka w szkole, a dzieci jak za dawnych lat ubie-
głych obdarzone były słodyczami.[...]trzeci raz po 
węgiel pojechała sama kierowniczka. Jeden gospodarz 
z radoń dał konia i syna, kilkuletniego chłopca. dro-
ga była ciężka, bo trzeba było jechać bocznymi droga-
mi, żeby nie spotkać się z patrolem niemieckim. koń 
nie mógł udźwignąć ciężaru i co kilka kroków stawał. 
w końcu stanął i nie chciał iść dalej. Nie pomogły gła-
skania i zachęcania. zbiegła się gromadka dzieci, któ-
re popychały wóz, lecz to mało pomogło. Na szczęście 
było już niedaleko starego. kierowniczka zostawiła 
dzieci przy wozie, a sama poszła do p. dr. Chełmoń-
skiego z prośbą o pomoc. P. dr dał swego konia, który 
dowiózł węgiel do szkoły.” Kłopoty z opałem, bra-
kiem podręczników, ciepłego obuwia i ubrania 
utrudniały nauczanie. Mimo to roku szkolnym 
1943/1944 uczęszczało 192 dzieci. Po Powstaniu 
Warszawskim, tłumy biednych warszawiaków, 
znajdujących się w  skrajnej nędzy szukały da-
chu nad głową. Wszystkie sale szkolne zapełniły 
się uchodźcami. Zajęcia lekcyjne prowadzo-
ne były wówczas w  dwóch salach. Na domiar 
złego w pierwszych dniach listopada 1944 roku 
niespodziewanie przybyło wojsko węgierskie, 
które zajęło cały budynek i nauka odbywała się 
w  domach nauczycielskich przybierając tajny 
charakter. 17 stycznia 1945 roku powrócił do 
Grodziska polski inspektor szkolny pan Majew-
ski i dzięki zaangażowaniu pani Wandy Niemy-
skiej, pana Bronisława Obłękowskiego i  pani 
Anieli Zalewskiej 1 lutego rozpoczęto zajęcia 
w uporządkowanej szkole. Nauczaniem objęto 
165 dzieci. Pana Jana Wdowiaka zastąpiła pani 
Barbara Kurowska, a w rok później do grona na-

uczycielskiego dołączyły: pani Zofia Zakrzew-
ska i  pani Zofia Woźniacka. Religię wykładał 
ks. Lis z  Grodziska. Ponad dwudziestostop-
niowe mrozy, zaspy śnieżne często uniemożli-
wiały dzieciom dotarcie do szkoły. Normalna 
nauka rozpoczynała się najczęściej w kwietniu. 
W  roku szkolnym 1947/1948 po odejściu na 
emeryturę pani Elżbiety Kahlowej i  przenie-
sieniu do Warszawy pana Obłękowskiego, osa-
motniona kierowniczka zmuszona była odesłać 
część dzieci do domu. Zapisanych do szkoły 
było 180 uczniów. Na szczęście od 1 paździer-
nika przybyła nowa siła – pani Stefania Perzyna. 
Młoda, pracowita, pełna zapału sumiennie speł-
niała swoje obowiązki i prędko wyrównała bra-
ki spowodowane miesięcznym opóźnieniem. 
Wkrótce zdobyła sobie szacunek rodziców i mi-
łość dzieci. Również pani Zofia Kalota, która 
rozpoczęła pracę od 1 lutego, pozyskała spo-
łeczność lokalną zaangażowaniem i  pomysła-
mi. W roku szkolnym 1948/1949 zorganizowała 
świetlicę szkolną czynną przez trzy niedziele 
w  ciągu miesiąca. Władze szkolne przydzieliły 
nawet środki na dożywianie dzieci. Kolejne lata 
przyniosły względną stabilizację. Do grona do-
łączyła pani Zofia Hładowska i  szkoła stała się 
wyżej zorganizowaną 5-cio klasową placówką. 
Niestety budynek szkolny był ciasny i ciemny, 
brakowało zaplecza w  postaci szatni, kancela-
rii, świetlicy, pokoju nauczycielskiego. Wobec 
powyższego 15 marca 1953 roku Komitet Ro-
dzicielski wystąpił z  podaniem w  sprawie bu-
dowy nowej szkoły. 26 kwietnia zaproszony na 
zebranie doktor Mateusz Chełmoński ofiarował 
hektar ziemi pod budowę szkoły. Od września 
1953 roku rozpoczął swoją pracę pedagogiczną 
na Starem pan Wacław Majchrzak i pani Hali-
na Łempicka, ale już po roku zastąpiła ich pani 
Cecylia Sawicka. W dniu 28 listopada 1954 roku 
wybrano uroczyście Komitet Budowy Szkoły, 
a w czerwcu 1955 roku podjęto działania pro-
jektowe. 21 lipca Kierownik Wydziału Oświaty 
pan Bolesław Płatek w towarzystwie Komitetu 
Rodzicielskiego: pana Kazimierza Kamińskie-
go, Marii Dąbrowskiej i  Marii Niewiadom-
skiej przekazali plac pod budowę nowej szkoły 
kierownictwu przedsiębiorstwa budowlanego 

wanda Niemyska z dziećmi w nowej szkole – rok szkolny 1958/59.
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panom: Mieczysławowi Stawickiemu i  Hen-
rykowi Ziółkowskiemu. 1 sierpnia 1955 roku 
rozpoczęła się budowa upragnionej szkoły, 
a 28 grudnia 1956 roku komisja w składzie: inż. 
Józef Sadłowski, Jan Kałuża, Władysław Pacuła, 
Weronika Hadała, Wanda Niemyska, Kazimierz 
Kamiński, Stefan Zientek, Jan Śliwiński przejęli 
budynek od inżynierów, kierowników i  robot-
ników budowy. 12 stycznia 1957 roku odbyło się 
bardzo uroczyste otwarcie nowej szkoły. Nowy 
rok szkolny 1957/1958 powitało w pięknej i no-
wej szkole 264 uczniów i 6 nauczycieli.

Wiosną 1957 roku zapadająca na zdrowiu pani 
Wanda zwróciła się do inspektora oświaty Bole-
sława Płatka o zwolnienie ze stanowiska kierow-
niczki szkoły. Niełatwo było znaleźć właściwego 
człowieka, który sprostałby trudom kierowania 
wiejską placówką. W 1958 roku 1 października 
kierownikiem szkoły został pan Tadeusz Kar-
bowniczek, który z zapałem i energią przystąpił 
do pracy. O  przedwojennym nauczycielu, kie-
rowniku Karbowniczku do dziś krążą legendy. 
Pan Tadeusz w  czasie wojny służył w  Armii 
Krajowej Okręgu Wileńskiego w 24 Brygadzie 
„Wawrzeckiego”. Był więźniem obozów w Ka-
łudze i Riazaniu. Jako repatriant w sierpniu 1950 
roku wrócił do Polski. Nic więc dziwnego, że 
szybko znalazł wspólny język z doktorem Mate-
uszem, a pani Wanda cieszyła się, że w takie ręce 
oddana została jej ukochana szkoła. W latach 60-
tych Szkoła Podstawowa w Starem przyjmowa-
ła na praktyki pedagogiczne słuchaczy Liceum 
Pedagogicznego, a  później Studium Nauczy-
cielskiego w  Grodzisku Mazowieckim. Prak-
tykanci pod czujnym i  doświadczonym okiem 

nauczycieli i  kierow-
nika stawiali swoje 
pierwsze pedagogicz-
ne kroki. W 1964 roku 
Komitet Rodzicielski 
rozpoczął zbiórkę fun-
duszy na budowę du-
żej sali gimnastycznej. 
I  znów, jak przed laty, 
cała społeczność spie-
szyła z pomocą, ofiarowując w  formie cegiełki 
datki pieniężne. Jak zwykle pomagały szkole 
zakłady pracy znajdujące się w okolicy – Spół-
dzielnia Produkcyjna w Zapolu, Zakład na Put-
ce i mieszkańcy. Sala została wybudowana, a pan 
Karbowniczek, przekazując szkołę w 1973 roku, 
mógł spokojnie odejść na emeryturę. W latach 
1973 - 1975 funkcję dyrektora pełniła pani Ma-
ria Piekarska, a później szkołę we władanie ob-
jął Jej mąż - pan Mieczysław Piekarski. Dobry, 
ciepły gospodarz przeprowadził szkołę przez 
trudne lata transformacji świadomości społecz-
nej i państwowej. Wykonał zasadnicze remonty: 
wymienił piece kaflowe na kaloryfery żeliwne, 
doprowadził do budynku szkolnego wodę ze 
studni za pomocą hydroforu, zlikwidował toa-
lety zewnętrzne. Trzon nielicznej kadry pedago-
gicznej stanowili wówczas: Mieczysław Piekar-
ski, Maria Piekarska, Maria Wierzbicka, Janina 
Cader, Barbara Augustyniak, Barbara Śliwińska, 
Krystyna Płuska.

Od stycznia 1990 roku samorządy lokalne roz-
poczęły przejmowanie szkół. W  myśl reformy 
administracyjnej, prowadzenie placówek oświa-
towych stało się zadaniem gmin, powiatów, wo-
jewództw. Odeszli „starzy dyrektorzy”. W latach 
1990 – 1992 dyrektorem szkoły na Starem zosta-
je pani Aleksandra Osiadacz – Bieniak (obecnie 
Siwek). Młoda i prężna polonistka zaktywowała 
środowisko, jednak po roku ze względu na obo-
wiązki macierzyńskie, zarządzaniem szkołą zajęła 
się pani Dorota Urbańska. Wtedy to z inicjatywy 
Andrzeja Trochima – nauczyciela wychowania fi-
zycznego, Rada Pedagogiczna, Rodzice i młodzież 
aktywnie włączyli się do budowy nowoczesnego 
obiektu sportowego. Wtedy żadna grodziska pla-
cówka nie mogła się poszczycić bieżnią prostą, Nowy budynek szkoły w 1957 roku.

tarcza z wizerunkiem patrona 
szkoły.
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bieżnią okólną, kortem tenisowym, skocznią 
w dal i trawiasto-piaszczystym boiskiem do piłki 
nożnej. Na tym obiekcie w 1992 roku odbyły się 
przy współudziale telewizji zawody międzyszkol-
ne o „Zestaw video dla szkoły”. Od 1992 do 2005 
roku dyrektorem szkoły była pani Małgorzata 
Kołodziej. Pod Jej kierownictwem, dzięki refor-
mie oświaty i  chęci nauczycieli, szkoła nabra-
ła tempa edukacyjnego. Z  pięciorga nauczycieli 
z wykształceniem wyższym liczba ta urosła do 14. 
Placówka cieszyła się dobrą opinią w środowisku, 
a efekty kształcenia przewyższały średnią powia-
tu. Szkoła zdobyła tytuł „Szkoły z klasą”. Gmina 
przeprowadziła „odnowę” szkoły. Zamieniono 
stare kotły węglowe na nowoczesne piece gazowe, 
wymieniono stolarkę okienną i nakryto budynek 
nowym dachem. Pracownicy: p.  Jan Ślusarczyk, 
p. Jolanta Kosowska, p. Wiesława Baranowska, p. 
Barbara Skrzeczyńska, p. Maria Pawłowska oraz 
sekretarz szkoły p. Elżbieta Bielecka szybko przy-
wrócili wygląd placówce. Od września 2005 roku 
szkołą kieruje Piotr Paweł Ciesielczyk, rodowity 
grodziszczanin, absolwent Wydziału Polonistyki 
Uniwersytetu Warszawskiego, harcmistrz, spo-
łecznik i  pedagog z  zamiłowania. Szkoła liczyła 
wówczas 147 uczniów i  15 nauczycieli. Przed-
wojenny, międzywojenny i powojenny klimat ro-
dzinnej szkoły, przyjaznej każdemu dziecku, mą-
dra miłość i dostosowane formy nauczania oraz 
rozsądna współpraca ze środowiskiem stały się 
priorytetem w działaniu nowego dyrektora, a chęć 
stworzenia „Szkoły marzeń” jak najbardziej real-
na. Już po roku wspólnej pracy niewielkie grono 
pedagogiczne przystąpiło do realizacji wielolet-
niego planu wykreowania „rodzinnej i przyjaznej 
szkoły”. W Światowy Dzień Zdrowia, 7 kwietnia 
2006 roku, w obecności honorowych gości: Pań-
stwa Anny i Piotra Stefańskich, ks. Prof. Mieczy-
sława Nowaka, Alicji Pytlińskiej, i  Kazimierza 
Szymańskiego, dyrektor szkoły, opiekun SU - 
Aleksandra Siwek, przewodnicząca Rady Szkoły 
- Anna Ostrowska i przewodnicząca Samorządu 
Uczniowskiego - Paulina Deć odczytali akt roz-
poczęcia kampanii bohater. W  następnym roku 
szkoła otrzymała imię darczyńcy i dobrodzieja – 
twórcy oświaty na tym terenie – doktora Mateusza 
Chełmońskiego i sztandar zaprojektowany przez 

dyrektora, wyhaftowany przez siostry z Hajnów-
ki i ufundowany przez mieszkańców Adamowi-
zny i Radę Szkoły. Na placu przed szkołą pośród 
50-letnich cisów stanął pomnik z  popiersiem 
patrona zaprojektowanym i  wykonanym przez 
panią Joannę Szymańską. Teraz nadszedł czas na 
modernizację szkoły. Odnowiony korytarz, szat-
nia wygospodarowana z  rupieciarni po składzie 
na koks i węgiel, Informatyczne Centrum Mul-
timedialne oraz nowa pracownia komputerowa 
uczyniły szkołę nowocześniejszą i bardziej otwar-
tą na świat. Klimat rodzinny, dbanie o indywidu-
alny rozwój każdego dziecka, przyciągnęło wielu 
chętnych Rodziców szukających dla swoich po-
ciech bezpiecznej, rozsądnej edukacji i właściwej 
opieki. W wakacje 2009 roku organ prowadzący 
z pozyskanych środków unijnych przeprowadził 
termomodernizację szkoły - wykonano ocieple-

Otwarcie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej Chełomnie  
„dolina Mrocznej”.

Uroczystość nadania imienia i przekazania sztandaru w 2007 roku. 
Od prawej: anna stefańska, Jarosław Józefowicz, teresa wilińska, 
grzegorz Benedykciński, Piotr Ciesielczyk.
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nie zewnętrzne z  nową elewacją, wymieniono 
instalację grzewczą wewnątrz budynku  i  część 
okien  na sali gimnastycznej. Jesienią 2009 roku 
rozpoczęto budowę kompleksu sportowego 
„Moje boisko - Orlik 2012”. W dniu 8 maja 2010 
roku odbyło się z udziałem mistrza olimpijskiego, 
Zygmunta Smalcerza, uroczyste otwarcie obiek-
tu złożonego z  bieżni, skoczni w  dal, skoczni 
wzwyż, boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej, 
koszowej i siatkowej oraz tenisa ziemnego i duże-
go boiska do piłki nożnej. Z wygospodarowane-
go budżetu  szkoły i  Rady  Rodziców wyremon-
towano bibliotekę, pokój nauczycielski,  gabinet 
terapii pedagogicznej i  wyposażono sekretariat 
w nowoczesną kserokopiarkę a pokój nauczyciel-
ski w komputer. Dzięki przekazanym funduszom 
sołeckim wsi Adamowizna i Odrano Wola zmo-
dernizowane zostało otoczenie szkoły, doposażo-
no sale lekcyjne w  nowe ławki i  krzesła, meble 
oraz dokończono urządzanie sali zabaw w  ra-

Otwarcie Orlika – 90 lat szkoły Podstawowej w adamowiźnie, 2010.

mach programu rządowego „Radosna szkoła”. 
Sala gimnastyczna została wyremontowana i od-
nowiona łącznie z parkietem. Jesienią 2011 roku 
rozpoczęto prace związane z budową placu zabaw 
w ramach „Radosnej szkoły”, a w grudniu odda-
no do użytku nowoczesny i  bezpieczny obiekt   
zabawowy dla klas 0-III. Wiosną 2012  roku 
z  funduszu sołeckiego Adamowizny wzbogaco-
no ogólny plac zabaw o  ściankę wspinaczkową, 
piaskownicę i  huśtawkę typu „ważka”, a  sołec-
two Mościska-Janinów przekazało maszyny do 
szycia. Szkoła uzyskała tytuł „Szkoły z klasą 2.0”. 
W wakacje trwały prace remontowo-budowlane 
przygotowujące pomieszczenia na plebanii dla 
przedszkolaków. Dzięki przychylności księdza  
proboszcza Mariusza Brzostka 1 września 
2012  roku Punkt Przedszkolny nr 4 otworzył 
swoje podwoje dla najmłodszych podopiecznych 
szkoły. Dzięki zaangażowaniu pani burmistrz 
Marii Grabowskiej i sołtysa Jarosława Józefowicza 
w 2013 roku szkoła została w pełni skanalizowa-
na, a rodzice mogą korzystać z dodatkowego prze-
stronnego miejsca parkingowego przy drodze do 
punktu przedszkolnego. Dzisiejsze oblicze  pla-
cówki oświatowej w Adamowiźnie tworzą wraz 
z Rodzicami i 397 uczniami skupionymi w 17 od-
działach: dyrektor - Piotr Ciesielczyk,  nauczy-
cielki klas przygotowania szkolnego, panie: Edyta 
Dzierżanowska, Magdalena Bagińska, Beata Po-
mykała-Osińska zastępująca panią Izabellę Dmy-
truk; nauczycielki nauczania zintegrowanego, pa-
nie: Marta Makarewicz, Małgorzata Stankiewicz, 
Zofia Powązka, Beata Jastrzębska, Elżbieta Bosak, 
Monika Filipkowska, Agnieszka Konarska; na-

szkoła Podstawowa w adamowiźnie z lotu ptaka.

Piknik rodzinny.
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uczyciele języków obcych, panie: Monika Krup-
ska, Hanna Booth, Marta Mierzwińska i Barbara 
Śliwińska; nauczyciele przyrody, panie: Grażyna 
Kierszniewska, Beata Ciesielczyk, matematycy, 
panie: Barbara Czerwińska, wicedyrektor Moni-
ka Jaborska; informatyk – pani Monika Ranwid, 
zespół humanistyczno-artystyczny, panie: Alek-
sandra Siwek, Marzanna Rojek; za sprawy ducha 
odpowiadają nauczyciele religii - pani Aneta Le-
nard, ks. Mariusz Brzostek i muzyki – pani Mał-
gorzata Grabska; nauczyciele wspomagający, pa-
nie: Elżbieta Biegun, Luiza Jabłońska, Aleksandra 
Bohdan, Grażyna Stojak; za sprawy ciała odpo-
wiadają nauczyciele wychowania fizycznego: pani 
Magdalena Rokicka i  pan Andrzej Trochim. Bi-
bliotekę i Internetowe Centrum Informacji Mul-
timedialnej prowadzi pani Monika Wojtyniak; 

zajęcia logopedyczne: pani Barbara Pietruczuk 
– Godoń; terapeutyczne: pani Karolina Radom-
ska; Zajęcia świetlicowe prowadzą panie: Dorota 
Urbańska, Danuta Dobosz, Joanna Kapuściak – 
Komoszka, która również odpowiada za sprawy 
pedagogiczno – opiekuńcze. Ponadto pracowni-
ków pedagogicznych wspiera personel admini-
stracyjno-obsługowy w  postaci pani  Katarzyny 
Szustakiewicz-Cader, sekretarza szkoły, pani Mo-
niki Ranwid - specjalisty d/s administracyjnych, 
osób dbających o czystość i higienę, pań: Grażyny 
Cieplak, Barbary Skrzeczyńskiej, Małgorzaty Ba-
dowskiej, Beaty Bylickiej, Doroty Kalinowskiej, 
Iwony Hordliczko, Renaty Latochy  i pana Jaro-
sława Jabłońskiego.

Opracował: Piotr Ciesielczyk

wszyscy pracownicy szkoly 2013.



Szkoła Podstawowa w Książenicach

51

Szkoła Podstawowa  
w Książenicach

Szkoła nie jest przystankiem. 
Jest drogą, która się otwiera 

na coraz to nowe horyzonty do zdobycia. 
 Celestyn Freinet

Nowy budynek szkoły to spełnienie 
marzeń tych, którym bliska jest 
idea edukacji na miarę XXI wieku. 
Dzięki wspaniałym warunkom 

można tu kontynuować dzieło znakomitych na-
uczycieli, którzy czuwali nad edukacją i wycho-
waniem kolejnych pokoleń książeniczan. Szkoła 
w Książenicach ma bowiem długą tradycję.

Zasłużona nauczycielka i  kierowniczka szko-
ły w latach 1972- 1992 Pani Barbara Szymańska 
w  swojej wzruszającej opowieści, zawierającej 
wiele osobistych wątków, zawarła dzieje placówki.

Serdecznie za to dziękujemy.
W  przyszłości pragniemy zgromadzić wię-

cej informacji, pamiątek, porozmawiać z  tymi, 
którzy pamiętają starą szkołę. Na pewno wśród 
naszych uczniów znajdą się pasjonaci pragnący 
poznać jej historię i  oddać hołd tym, których 
nazwiska nie znalazły się w tym krótkim opra-
cowaniu.

Pierwsi uczniowie szkoły na początku XX 
wieku uczyli się w jednoizbowym drewnianym 

budynku nazywanym Betlejemką, znajdującym 
się przy ulicy Mazowieckiej (w pobliżu ronda). 
Obowiązki nauczyciela w  tej czteroklasowej 
szkole pełnił Pan Kiliszczyk. Później siedzibą 
książenickiej szkoły został budynek przy ulicy 
Mazowieckiej, w którym wcześniej mieściła się 
wytwórnia strun. Początkowo była to placów-
ka sześcioklasowa. Od 1954 kierownikiem już 
siedmioklasowej szkoły była Maria Siemaszko, 
jej następcą Józef Brzózka, a następnie funkcję 
tę, do roku 1972, piastowała Alina Banaszek. 
Nauczycielem matematyki był wówczas Leon 
Zdrojewski, języka polskiego uczyła Krystyna 
Flak. 

wCzOraJ...
Fot. k. galla.

… i dziś
Fot. k. galla.
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W 1970 r. pracę w Książenicach podjęła pani 
Barbara Szymańska – nauczycielka nauczania 
początkowego i  muzyki. W  1972 roku objęła 
stanowisko kierownika ośmioklasowej szkoły, 
które piastowała przez 20 lat. Trudne warunki 
panujące w szkole nie stanowiły przeszkody dla 
wprowadzania nowych metod pracy i innowacji 
pedagogicznych. Szkołę wspierało lokalne śro-
dowisko. Niezwykle ciepło wspominała Pani 
Barbara Szymańska ówczesnych pracowników 
PGR – dyrektora Kocembę i  Stanisława No-
wosielskiego. Dzięki ich zaangażowaniu budy-
nek zyskał centralne ogrzewanie, a  plac zabaw 
został wyposażony w huśtawki. 

W  1974 roku powstały szkoły zbiorcze. 
W  Książenicach pozostały klasy 1-4, a  star-
si uczniowie kontynuowali naukę w  szkole 
zbiorczej nr 5 w  Grodzisku Mazowieckim 
w  budynku przy Mazowieckiej w  Książeni-
cach na parterze zorganizowano przedszkole, 
a  jego górną kondygnację zajmowała szkoła. 
Od 1992 roku kierownikiem szkoły była Pani 
Alicja Urbanek, a od 1996 roku Pani Wiesława 
Pokrop. 

W 2008 roku kierownikiem Szkoły Filialnej, 
podlegającej Szkole Podstawowej nr 4, została 
Katarzyna Galla. Placówka rozkwitła na nowo. 
Trudno tu wymienić wszystkie imprezy, uro-
czystości i spotkania. A wszystko dla maluchów, 
których w szkole było coraz więcej. W ostatnim 
roku szkoła miała 90 uczniów. Zaangażowanie 
kadry pedagogicznej zachęcało rodziców do 
zapisywania pociech do tej maleńkiej szkółki 
i uczestnictwa w  szeregu podejmowanych ini-
cjatyw. 

Ale szkoła to przede wszystkim edukacja. 
Przyjazna atmosfera sprzyjała osiąganiu do-
brych wyników. Sukcesy dzieci były największą 
nagrodą za trud i zaangażowanie. 

Wzrost liczby mieszkańców i  trudne wa-
runki spowodowały, że władze gminy pod-
jęły decyzję o  budowie nowej szkoły. 5 lipca  
2011 roku podpisana została umowa z  wyko-
nawcą na budowę nowoczesnego budynku 
szkolnego w Książenicach. Plac pod inwestycję 
w drodze darowizny przekazała gminie rodzina 
Państwa Śledzińskich. 

15 października 2011 r. stanowisko dyrektora 
nowej Szkoły Podstawowej w Książenicach ob-
jęła Pani Katarzyna Galla, a funkcję wicedyrek-
tora Pani Anna Malinowska.

Rodzice uczniów to nie tylko rdzenni miesz-
kańcy Książenic i  okolicznych wsi. Większość 
z nich pochodzi z różnych rejonów Polski. Za-
mieszkali w okolicach Grodziska Mazowieckie-
go, bo tutaj znaleźli również zaplecze edukacyj-
ne dla swoich dzieci. 

Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego i poświęcenie fundamentów.

3 iX 2012 roku zabrzmiał w niej pierwszy dzwonek. 
Fot. a. kozdrak.

Uroczyste otwarcie szkoły nastąpiło 30 września 2013 roku. 
Fot. a. kozdrak.
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Nowocześnie zaprojektowany budynek pozwa-
la stworzyć unikalne warunki do wszechstronnego 
rozwoju uczniów: intelektualnego, emocjonalnego 
i fizycznego. Duże, przestronne klasy lekcyjne i ko-
rytarze, piękne pomieszczenie biblioteczne, hala 
sportowa, sala baletowa, a także kompleks boisk ze-
wnętrznych ze sztuczną nawierzchnią dają nieogra-
niczone możliwości rozwoju ciała, ducha i umysłu. 

Niezmiernie ważne są w  tej przestrzeni także 
oczekiwania dorosłych, gdyż zarówno nauczyciele, 
jak i  rodzice chcą pracować, spotykać się w  god-
nych warunkach i mieć szansę na prawdziwy dialog 
i współtworzenie rzeczywistości szkolnej. Budynek 
szkolny otworzył się na potrzeby społeczności lo-
kalnej. Dzięki temu wszyscy, którzy ją tworzą, zy-
skali miejsce na wspólne działania czy relaks, nato-
miast uczniowie mogli przekonać się, że szkoła to 
miejsce, gdzie może wydarzyć się coś ciekawego, 
angażującego i twórczego nie tylko dla nich, a także 
dla ich rodzin.

W roku szkolnym 2012/2013 szkoła realizowa-
ła zadanie w programach: „Zdrowa Nauka, Zdro-
we Życie”, „Szklanka mleka”, „Cała Polska czyta 
dzieciom”, „Owoce w szkole” oraz w projekcie: 
„Indywidualna ścieżka edukacyjna kluczem do 
prawidłowego rozwoju dzieci w klasach I-III szkół 
podstawowych w gminie Grodzisk Mazowiecki. 

(…) nie ma rozumieć nauczyciel, że na to tylko jest 
wezwany, aby dzieci nauczyć czytać i pisać i jako tako zby-
wać czas szkolny. Cel jego jest bardziej szlachetny, przy-
kładać się do szczęśliwości ludu przez dobre wychowanie 
co do zdrowia. 

Słowa osiemnastowiecznego pedagoga okazują 
się aktualne współcześnie, bowiem miarą nowo-

czesności szkoły jest możliwość realizowania wie-
lorakich potrzeb dzieci. Ukierunkowanie prozdro-
wotnych działań edukacyjnych w  stronę rozwoju 
aktywności ucznia jest najlepszą inwestycją w jego 
dorosłe życie i  wspaniałą wizytówką działań wy-
chowawczych szkoły.

Bezpieczeństwo i zdrowie uczniów od początku należały do priorytetów 
szkoły podstawowej w książenicach. Fot. k. galla.

w lutym 2013 r. rozpoczęto realizację zadań w ramach Ogólnopolskie-
go konkursu „Bezpieczna szkoła – Bezpieczny Uczeń”. 
Praca została zwieńczona uzyskaniem prze szko łę pierwszego certyfikatu.

korowód Historyczny. Fot. a. gumowska.

rodzice uczestniczą bardzo aktywnie w  życiu szkoły. w styczniu 2013 r.  
powstała z ich inicjatywy Fundacja Przyjaciele szkoły w książenicach, 
której głównym celem jest wspieranie działań dydaktycz nych i wycho-
wawczych szkoły.
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SZKOŁA JAKO WSPÓŁORGANIZATOR 
I GOSPODARZ I BIEGU 

ULICZNEGO „BIEGAM, BO LUBIĘ 
W KSIĄŻENICACH”

7 kwietnia 2013 r. w Książenicach odbył się 
pierwszy Bieg Biegam bo Lubię w Książenicach 
organizowany przez, Klub Miłośników Ksią-
żenic „Przystanek Książenice”, Radnego Rady 
Miejskiej - Stanisława Kolasę, crossfitenduran-
ce.pl oraz naszą szkołę. Impreza sportowa przy-
ciągnęła biegaczy z całej Polski.

Szkołę reprezentowały dyrektor placówki - Ka-
tarzyna Galla i anglistka - pani Maria Broniewicz, 
dopingowane przez cheerleaderki i Młodzieżową 
Orkiestrę Dętą w Grodzisku Mazowieckim.

Z PRZESZŁOŚCIĄ W TERAŹNIEJSZOŚĆ 
I PRZYSZŁOŚĆ

Szkoła Podstawowa w Książenicach jest szkołą, 
która łączy tradycje z nowoczesnością. Obok sza-
cunku do własnej historii, dzieci kształcą się dążąc 
do osiągnięcia cech nowoczesnego Polaka i Euro-
pejczyka.

Jest rok 1820. Eustachy Marylski, syn zie-
mianina z Książenic, wstępuje do Liceum War-
szawskiego i  zostaje oddany na stancję do pro-
fesorostwa Chopinów. Pobyt na stancji i  lata 
szkolne opisał Marylski w  swoim Pamiętni-
ku, opublikowanym w  Kurierze Warszawskim. 
Z fragmentów owego Pamiętnika wiemy, że na 
co dzień spotykał sie z młodszym o 5 lat Fryc-
kiem. Między chłopcami nawiązała sie przyjaźń. 
Niezwykły talent Fryderyka został niedawno 
odkryty. Był na ustach wszystkich, zapraszano 
go do publicznych występów i na popisy do sa-
lonów. Choć nie zachowało się żadne świadec-
two, można przypuszczać, że również rodzice 

Marylskiego zapraszali przyjaciela swojego syna 
do majątku w Książenicach. W posiadłości Ma-
rylskich Chopin najprawdopodobniej bywał do 
roku 1828. 

Tak jak ten genialny kompozytor, młodzi ksią-
żeniczanie - uczniowie nowej szkoły, rozwijają 
swoje talenty i  zainteresowania. Historia jest dla 
nich źródłem wzorców osobowych i autorytetów, 
a  przykład sławnego Polaka zachętą do pomnaża 
nia tego, co zostało im dane.

Istotnym elementem życia szkolnej wspólnoty 
jest organizowanie uroczystości z okazji wydarzeń, 
które tworzą ceremoniał szkolny, apeli dla uczcze-
nia ważnych wydarzeń historycznych, świąt na-
rodowych oraz spotkań, aby wspólnie świętować, 
bawić się i tworzyć 

DUCHA SZKOŁY
Poznawanie przeszłości, kultywowanie tradycji, 

kreowanie współczesnej rzeczywistości ma służyć 
wszechstronnemu rozwojowi uczniów szkoły. To 
w nich bowiem tkwi potencjał, który pozwoli na 
budowanie przyszłości. 

Szkoła już może poszczycić się wprowadza-
niem innowacyjnych rozwiązań i  szeroką ofertą 
zajęć dodatkowych w  ramach AKADEMII NA-
UKI. Zakres zajęć dodatkowych zmienia się, 
w  zależności od zainteresowań i  dostępności. 
Zazwyczaj koła oferują zajęcia z  zakresu: prac 
manualnych, języka ojczystego, języków obcych, 
tańca, muzyki, przyrody i sportu. Zdobyta wiedza 
i umiejętności naszych uczniów są przedstawia-
ne podczas wydarzeń i  uroczystości szkolnych, 
a także konkursów.

Biegam, bo lubię. Fot. M. świechowski.

korowód. Fot. a. gumowska.
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RADA PEDAGOGICZNA W ROKU 
SZKOLNYM 2012/2013

Nowy rok szkolny rozpoczął się w  Książeni-
cach niezwykle uroczyście. Tutaj bowiem miała 
miejsce Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 
2013/2014.

Przybyło wielu znakomitych gości. W uroczy-
stości uczestniczyli honorowi goście: Kardynał Ka-
zimierz Nycz, który odprawił Mszę św. przed ofi-
cjalnymi uroczystościami, Wojewoda Mazowiecki 
Jacek Kozłowski, Mazowiecki Kurator Oświaty 
Karol Semik oraz jego zastępca Wicekurator Ka-
tarzyna Góralska, a  także władze miasta z burmi-
strzem Grzegorzem Benedykcińskim. 

Mazowiecki kurator Oświaty Karol Semik 

wspólnie z Karolem, uczniem klasy I ogłosił:
„rok szkolny 2013/2014 w wojwództwie mazowieckim 
ogłaszam za otwarty”

Opracowała: alicja Bakuła

rada Pedagogiczna i pracownicy szkoły. Fot. a. ripper.

rada Pedagogiczna i pracownicy szkoły. Fot. a. ripper.

Fot. a. gumowska.
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Szkoła Podstawowa im. Klementyny z Tańskich 
Hoffmanowej w Izdebnie Kościelnym

„szkoła to historia ludzi,  
którzy ją tworzyli i tworzą …”

Szkoła Podstawowa im. Klementyny z  Tań-
skich Hoffmanowej w  Izdebnie Kościelnym. 
Prezentując naszą wiejską szkołę i jej historię 
nie sposób oddzielić tego od historii miejscowo-
ści. Izdebno posiada ponad pięćsetletnią tradycję 
historyczną. Pierwsza wzmianka poparta doku-
mentem pochodzi z 1504 roku. Wpływ na roz-
wój tej miejscowości miały rody arystokratyczne 
Izbińskich, Szymanowskich, Plebańskich i Jurga
-Szczygielskich. To oni przyczynili się do powsta-
nia parafii i kościoła oraz szkoły. Majątek Izdebno 
pomimo licznych kryzysów był wzorem gospo-
darowania. Zarówno kościół jak i szkoła miały 
duży wpływ na rozwój Izdebna. To właśnie szko-
ła wpływała na znaczenie i rangę tej miejscowości 
i wyróżniała je spośród innych w naszej okolicy. 
Nasza szkoła ma 205-letnią tradycję oświatową 
i być może jest najstarszą szkołą wiejską w Pol-
sce. Powstanie szkoły w Izdebnie sięga roku 1806 
i związane jest z osobą właścicielki miejscowego 

majątku, Anieli ze Świdzińskich Szymanow-
skiej, która ufundowała budynek i  utrzymywa-
ła z  własnych funduszy nauczycieli: Antoniego 
Sobolewskiego i Jana Zielińskiego wymieniane-
go w 1808 roku jako dyrektora szkoły w Izdeb-
nie. Wówczas placówką oświatową opiekował 
się również proboszcz parafii - Jan Domański. 
Nie wiemy jak funkcjonowała szkoła po powsta-
niach w 1830 i 1864 
roku, ale przed wy-
buchem I  wojny 
światowej w  1913 
roku rozpoczęto 
budowę pierwszej 
murowanej szkoły 
w Izdebnie na grun-
tach z  tzw. pomiaru 
wsi. Dzięki stara-
niom mieszkańców 
Izdebna szkoła zo-
stała wybudowana. 
Była to szkoła jed-

klementyna z tańskich Hoffmanowa. 
Portret narysowany przez ucznia na-
szej szkoły daniela dudka.
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noklasowa i uczył jeden nauczyciel. W 1818 roku 
kierownikiem został Bronisław Kasperkiewicz, 
a szkoła stała się dwuklasową. Od 1922 roku za-
rządza szkołą Edward Stokwiszewski, który prze-
kształca ją w trzyklasową i pracuje w niej razem 
z żoną, Marią Stokwiszewską i siostrą Zofią Till. 
Pan Stokwiszewski stanowi znaczącą i  wybitną 
postać w historii naszej szkoły. Był to człowiek 
niezwykle aktywny, oddany sprawom szkoły, wsi, 
a nade wszystko dzieciom. Często zdolnym wy-
chowankom ułatwiał naukę, płacąc za nich wpi-
sowe w szkołach średnich. Pomagał wszystkim, 
którzy byli biedni i potrzebowali wsparcia. Ogro-
dził teren szkolny, zdrenował ziemię należącą do 
niej i założył sad. W 1925 roku dzięki jego stara-
niom powstała Straż Pożarna i wybudowano re-
mizę strażacką. Wkrótce szkoła stała się za mała. 
Sale lekcyjne mieściły się w  domu parafialnym 
i w domach bogatszych gospodarzy. Pan Stokwi-
szewski rozpoczął działania mające na celu wybu-
dowanie większej, piętrowej szkoły. W 1939 roku 
nowa szkoła została wybudowana, ale wybuch 
wojny uniemożliwił jej wykończenie. W  czasie 
wojny stacjonowali w niej Niemcy. W 1945 roku 
kierownikiem szkoły został Edward Poczesny 
i dzięki jego staraniom wykończono parter szkoły. 
Od 1947 roku szkołą kieruje pani Irena Żukow-
ska, nauczycielka bardzo zasłużona, prowadząca 
w czasie wojny tajne nauczanie, która ostatecznie 
doprowadza do ukończenia prac budowlanych 
wewnątrz szkoły. Jest to już szkoła siedmioklaso-
wa, a później ośmioklasowa. Była wybitnym pe-
dagogiem dbała o dobre wychowanie i staranne 
nauczanie. Wybitnym uczniom wiejskim poma-
gała w dalszym kształceniu w szkołach średnich. 
Uczyli w niej: Zofia Chachulska, Zofia Sęk, Bar-
bara Andrzejewska, Alina oraz Zdzisław Mordas, 
Maria Piekarska, Barbara Dobrowolska, Teresa 
Salomon, Felicja Bandyra, Czesław Sochacki, 
Renata Mateńko, Joanna Drabarek, Henryka 
Szymaniak, Mariola Jędrzejewska, Hanna Bana-
szek. Z kronik szkolnych wynika, że jest to bar-
dzo dobry okres funkcjonowania naszej szkoły. 
Uczęszcza do niej dużo dzieci i dorosłych. Jest to 
czas walki z analfabetyzmem. Odbywa się wiele 
wycieczek turystycznych, dzieci zwiedzają kraj, 
uczą się w szkołach średnich, biorą udział w aka-

demiach. W 1968 roku kierownikiem zostaje pan 
Mieczysław Piekarski, a od 1976 roku funkcję tę 
pełni pan Adam Ircha. Szkoła rozkwita kultural-
nie i  artystycznie. Działają drużyny: harcerska 
i  zuchowa, pracują koła przedmiotowe. Orga-
nizowane są liczne wycieczki, spotkania z cieka-
wymi ludźmi. W tym czasie powstają plany roz-
budowy szkoły o drugie skrzydło z sanitariatami 
i węzłem komunikacyjnym. Niestety, z przyczyn 
polityczno-gospodarczych nie zostały zrealizo-
wane. Pan Adam był wyjątkowo aktywnym spo-
łecznikiem. Pełnił funkcję prezesa OSP, stworzył 
młodzieżową org. strażacką. Był bardzo oddany 
dzieciom i szkole. Wśród dzieci i młodzieży cie-

Nadanie imienia szkole, 2006, fot. archiwum szkoły

Pasowanie na pierwszoklasistów, 2012, fot. archiwum szkoły

dzień rodziny, 2010, fot. archiwum szkoły
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szył się dużym autorytetem. W 1986 roku obo-
wiązki dyrektora przejmuje pani Agnieszka Ircha, 
ponieważ pan Adam Ircha zostaje inspektorem 
oświaty w Grodzisku Mazowieckim. Jest to okres 
szczególnego rozwoju kulturalnego szkoły i wsi. 
Uczniowie wszystkich klas bardzo często, bo raz 
w miesiącu wyjeżdżają na spektakle, widowiska, 
operetki, opery i koncerty do Warszawy. W tych 
wyjazdach biorą też udział rodzice i mieszkańcy 
wsi. Jest to niezwykły okres w  życiu szkoły. Od 
1990 do 2003 roku funkcję dyrektora pełni pani 
Irena Wasek – nauczycielka naszej szkoły. Budy-
nek poddany zostaje gruntownej modernizacji: 

wybudowano kanalizację i  założono centralne 
ogrzewanie, wymieniono stolarkę okienną oraz 
przeprowadzono remonty sal lekcyjnych, któ-
re wzbogacono o nowe meble, ławki i pomoce 
naukowe. W tych warunkach uczniowie bardzo 
aktywnie uczestniczą w  konkursach przedmio-
towych, sportowych i  plastycznych. Pani Irena 
Wasek wnosi dużo zmian do szkoły. Znacznie 
zmienia oblicze szkoły. W  2003 roku dyrekto-
rem zostaje absolwentka szkoły, nauczycielka 
i  mieszkanka Izdebna – Małgorzata Pietraszek. 
Aktywna praca ze środowiskiem, łączenie trady-
cji historycznych i kulturowych z nowoczesno-
ścią, pamięć o dziedzictwie historycznym, opieka 
nad zabytkami, grobami właścicieli Izdebna oraz 
utrzymywanie serdecznych kontaktów z  ro-
dzinami dawnych rodów Izdebnińskich: Mate-
uszem Korwin Szymanowskim i Tadeuszem Ple-
bańskim, zaowocowały w dniu 22 października 
2006 roku piękną uroczystością nadania Szkole 
Podstawowej w  Izdebnie Kościelnym imienia 
Klementyny z  Tańskich Hoffmanowej1. Szkoła 
kultywuje dawne tradycje wiejskie – zapusty, tłu-
sty czwartek, pochód przebierańców przez wieś, 
topienie Marzanny, andrzejki .

Na przestrzeni lat 1990- 2013 szkoła zmie-
niła swoje oblicze pod względem warunków 
pracy, wyposażenia i  modernizacji, co było po-
dyktowane duchem czasu i  zmianami społecz-
no – ekonomicznymi. Posiadamy dwie pracow-
nie internetowe na 25 stanowisk oraz centrum 
multimedialne biblioteki szkolnej. Sale lekcyjne 
są dobrze wyposażone w  meble szkolne, nowe 
i  kolorowe, pomoce dydaktyczne. Mamy jedną 
tablicę interaktywną. Bardzo ważnym aspektem 
jest wzrastająca z roku na rok liczba dzieci, w tym 
roku szkolnym jest nas już 103 . Nasza szkoła za-
wsze podążała za wizerunkiem szkół miejskich 
i obecnie nie odbiega od poziomu, a może nie-
kiedy i przewyższa je bazą i nowoczesnością, bio-

1  Patronka szkoły, pedagog, pisarka, ceniona i szanowana 
propagatorka reformy wychowania kobiet, urodziła się 
w 1798 roku w Warszawie, a wychowywała się w Izdebnie 
do 1802 roku, na dworze ówczesnego dziedzica – Michała 
Szymanowskiego, Tu, na cmentarzu przykościelnym po-
chowany został Jej ojciec – Ignacy Tański, autor sentymen-
talnych wierszy i oper.

Festyn ludowy, 2008, fot. archiwum szkoły

Jasełka Bożonarodzeniowe, 2011, fot. archiwum szkoły

Misterium wielkopostne, 2011, fot. archiwum szkoły
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rąc pod uwagę liczbę dzieci uczących się w niej. 
Ponadto wzmocniły się główne priorytety szkoły 
– dziecko największym dobrem rodziców i szko-
ły, a rodzice najważniejszymi partnerami szkoły 
i współgospodarzami. Podążając tą drogą, zyska-
liśmy mądrych i życzliwych partnerów w reali-
zowaniu wspólnych zadań społecznych i  szkol-
nych. Staliśmy się bardzo ważnym miejscem dla 
społeczności Izdebna. Włączamy się we wszyst-
kie uroczystości lokalne o charakterze religijnym 
i  społecznym. Współpracujemy ze wszystkimi 
partnerami z naszej wsi: Ochotniczą Strażą Po-
żarną, sołectwem, parafią, Domem Pomocy Spo-
łecznej, Biblioteką Publiczną, Towarzystwem 
Przyjaciół Dzieci, a przede wszystkim ze społecz-
nością lokalną. W  szkole pracuje wykształcona 
kadra pedagogiczna, doskonaląca się ustawicznie. 
Dzięki temu w szkole pracuje psycholog i logope-
da. Doskonale działa świetlica TPD, która otacza 
opieką dzieci do godziny 16.00. Przy szkole funk-
cjonuje punkt przedszkolny, który jest doskona-
łą formą wyrównywania szans edukacyjnych na 

terenie wiejskim. Jesteśmy dumni z naszej pracy 
i  placówki oświatowej, która przede wszystkim 
jest szkołą na miarę XXI wieku uwzględniającą 
potrzeby uczniów o  szczególnych potrzebach 
edukacyjnych, ma bogatą ofertę zajęć pozalek-
cyjnych, prowadzi wolontariat uczniowski, daje 
poczucie bezpieczeństwa i  rodzinnej atmosfery, 
wyrównuje szanse edukacyjne, promuje zdrowy 
i aktywny styl życia, posiada dwa boiska sportowe 
i plac zabaw, ma swoją tożsamość – sztandar, herb 
i znak, uczy patriotyzmu lokalnego, jest otwarta 
na zmiany, uczestniczy w konkursach międzysz-
kolnych szkolnych i  strażackich. Cieszymy się 
z wprowadzonych nowych tradycji: festynu lu-
dowego, pasowania na pierwszaka, jasełek, miste-
rium wielkopostnego, dnia rodziny i wspólnego 
ze społecznością Izdebna pikniku izdebnińskie-
go. Marzy nam się rozbudowa szkoły o  część 
przedszkolną oraz salę gimnastyczną. W  nieda-
lekiej przyszłości planujemy zjazd absolwentów 
naszej szkoły, wśród których poczesne miejsce 
zajmuje Pani burmistrz Maria Grabowska.

zdjęcia rady pedagogicznej 2013/2014
I rząd – od lewej: Marta Mierzwińska, grażyna zbrzeźna, Urszula Żmijewska, Magdalena sierocińska, agnieszka zagórska.
II rząd – od lewej: arkadiusz drab, Małgorzata Pietraszek, Justyna siwińska.
III rząd – od lewej: sylwia szymańska, aleksandra kierońska, danuta Parol, katarzyna Bandyra.
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Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich  
w Grodzisku Maz. 

W  wyniku reformy systemu 
oświaty w 1999 roku w struktu-
rach Miasta i  Gminy Grodzisk 
Maz. rozpoczęło działalność 

Gimnazjum nr 1. Stanowisko Dyrektora zostało 
powierzone p. Joannie Kozdrak. W latach 2002 
– 2009 funkcje wicedyrektora pełniła p. Małgo-
rzata Soczewicz, a obecnie p. Anna Adydan.

Pierwszy dzwonek zabrzmiał 1 września  
1999 r., czternastu nauczycieli, na czele z  pa-
nią Dyrektor przyjęło pod swoje skrzydła 
126 uczniów do pięciu klas pierwszych.

Pierwszy rok pracy i nauki to czas tworzenia 
tradycji i   zwyczajów szkoły: ślubowanie klas 
pierwszych, apele szkolne, wigilie klasowe, raj-
dy rowerowe i  piesze, spotkania z  ciekawymi 
ludźmi, tworzenie w  szkole Klubu Europej-
skiego. Z  inicjatywy p. Małgorzaty Soczewicz 
i p. Marii Faliszewskiej zorganizowano między-
gimnazjalny konkurs „Europa wczoraj – dziś 
– jutro”, który pozwolił zaprezentować różno-
rodne talenty wielu naszych uczniów. Ogromną 

radość sprawiało młodzieży przygotowywanie 
stoisk prezentujących kulturę i tradycje krajów 
europejskich, a w ostatnim roku regionów Pol-
ski. Biły one w tym czasie rekordy popularności 
w środowisku lokalnym. 

Od początku istnienia gimnazjum rozpo-
czynają w  nim naukę uczniowie obdarzeni 
nieprzeciętnymi zdolnościami artystyczny-
mi, zainteresowani działalnością charytatywną 
i  uczestniczeniem w  różnych projektach, im-
prezach, uroczystościach i  konkursach orga-
nizowanych przez nauczycieli, szkołę, miasto 
i gminę. Postanowiliśmy tworzyć takie warun-
ki, aby uczniowie mogli zaprezentować i  roz-
wijać swoje umiejętności. Jedną z  pierwszych 
inicjatyw, w  którą zaangażowali się wszyscy 
nauczyciele i uczniowie, było uzyskanie tytułu 
„Szkoła z  klasą”. Jej zadaniem było wprowa-
dzenie w  polskich szkołach nowego sposobu 
myślenia o  świecie, promowanie zasad wspie-
rających nowoczesną, efektywną edukację, 
podnoszenie jej poziomu, oddziaływania na 
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poprawę kultury wychowawczej, ożywienie 
współpracy szkół z  ich bliższą i  dalszą okoli-
cą i  środowiskiem lokalnym. Jesteśmy szkołą, 
która jako jedna z  pierwszych wzięła udział 
w tym projekcie i otrzymała certyfikat oraz ty-
tuł „Szkoła z klasą”. 

Od wielu lat uczniowie naszego gimna-
zjum pracują jako wolontariusze i w ten sposób 
kształtują swoją wrażliwość społeczną. Biorą 
udział w  akcjach „Dziewczynka z  zapałkami”, 
„Góra Grosza”, „Paczka dla kombatanta”, zbie-
rają żywność dla zwierząt ze schroniska, uży-
waną odzież oraz organizują pomoc dla dzieci 
z domów dziecka. Opiekę nad tą stroną naszej 
działalności przejęły panie Elżbieta Barańska, 
Małgorzata Młotkowska, Aneta Ruszkiewicz.

Tradycją szkoły są wyjazdy integracyjne klas 
pierwszych, wycieczki edukacyjne i  tematycz-
ne, np. do Łodzi, Bełchatowa, Marsze Żywych 
do  Oświęcimia, Szlakiem Czterech Kultur, do 
Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego, Parlamentu na lekcje wy-
chowania obywatelskiego oraz inne wycieczki 
krajoznawcze po różnych regionach Polski fi-
nansowane z  środków Unii Europejskiej oraz 
Ministerstwa Edukacji Narodowej. Uważamy, 
że zdobywanie wiedzy i  nowych umiejętności 
nie musi odbywać się tylko w  ławkach szkol-
nych. Nasza społeczność organizuje lub aktyw-
nie uczestniczy w  uroczystościach miejskich, 
np. Święcie Niepodległości, Paradzie Histo-
rycznej, Rajdach „Babie Lato”, 150 Rocznicy 

Wybuchu Powstania Styczniowego, Jasełkach 
oraz Misteriach Paschalnych.

Jedną z piękniejszych i pozostających w pa-
mięci uczniów tradycji jest bal gimnazjalny ab-
solwentów, tradycyjnie rozpoczynający się mi-
strzowsko wykonanym polonezem. Od wielu 
lat choreografię tańca przygotowuje Pani Alek-
sandra Kapuściak.

Dla każdej szkoły istotne jest, aby posia-
dać patrona, postać, na której uczniowie mogą 
się wzorować. Wybór patrona gimnazjum był 
ważnym wydarzeniem w życiu szkoły. Spośród 
wielu propozycji uczniów, rodziców i nauczy-
cieli w  tajnym głosowaniu wybraliśmy imię 
Noblistów Polskich. Otrzymaliśmy sztandar 
a  na uroczystość przybył Juliusz Sienkiewicz, 
który został ojcem chrzestnym naszego sztan-
daru. Ustaliliśmy, że raz w roku będziemy ob-
chodzili święto jednego z  laureatów Nagrody 
Nobla. Tego uroczystego dnia przybliżamy 
postać wybranego noblisty, prezentując w  in-
teresującej formie jego twórczość i  działal-
ność. Podczas tych uroczystości prezentowa-
ne są osiągnięcia i  sukcesy wyróżniających się 
uczniów. 

Okazją do podsumowania osiągnięć szko-
ły było dziesięciolecie istnienia gimnazjum. 
W organizację uroczystości włączyli się ucznio-
wie, rodzice, nauczyciele i  pracownicy szkoły. 
Uśmiechy na twarzach świadczą, że w  szkole 
panuje przyjazna atmosfera dla uczniów, rodzi-
ców, nauczycieli i pracowników obsługi.

stoisko przygotowane przez uczniów w ramach działalności klubu 
Europejskiego prezentujące kulturę Polski, region kujaw – fot. Elżbieta 
Barańska.

spotkanie uczniów z Prezydentem rP w Parlamencie – fot. archiwum 
szkolne.
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Warto wspomnieć, że w gimnazjum pręż-
nie działa Związek Harcerstwa Polskiego. 
Od początku istnienia szkoły komendantem 
4  Szczepu ZHP jest hm Aleksandra Kapu-
ściak. Pod jej komendą harcerze uczestniczą 
w wielu uroczystościach, akcjach charytatyw-
nych, rajdach, biwakach i  spływach. Udział 
w  zajęciach pozalekcyjnych sprzyja kształto-
waniu osobowości, wrażliwości społecznej, 
zdrowego stylu życia.

Nasi uczniowie rywalizują w  różnych dzie-
dzinach wiedzy, zmaganiach sportowych i arty-
stycznych. Od kilku lat nasza szkoła organizuje 
międzygimnazjalny konkurs ortograficzny przy-
gotowywany przez Panią Katarzynę Domańską. 
Młodzież naszego Gimnazjum po mistrzowsku 
gawędzi, snuje baśnie, opowieści i dlatego zdo-
bywa czołowe miejsca w  powiatowych kon-
kursach „Opowiadania baśni, bajek i  legend”. 
Możemy się również pochwalić laureatami i fi-

nalistami kuratoryjnego konkursu fizycznego 
i  geograficznego. Nauczyciele dbają o  podnie-
sienie kompetencji językowych, niezbędnych 
we współczesnym świecie. Służą temu cyklicz-
ne wyjazdy na anglojęzyczne spektakle teatral-
ne i  udział w  konkursach języka angielskiego 
i  niemieckiego. Z  inicjatywy Pani Małgorzaty 
Młotkowskiej młodzież bierze udział w  licz-
nych konkursach plastycznych, fotograficznych 
i  historycznych odbywających się na terenie 
Gminy i  Powiatu. W  tych przedsięwzięciach 
nasi uczniowie mogą pochwalić się swoją wiedzą 
i umiejętnościami, zdobywając czołowe miejsca.

Od 2006 roku w  naszej szkole ukazuje się 
pismo „Nobliściak”. Od początku wzbudzi-
ło ogromne zainteresowanie wśród uczniów. 
Młodzież redaguje w  nim różne artykuły, za-
mieszczając porady, wywiady oraz aktualności 
w rubryce „Co w szkole piszczy?”. Wydarzenia 
sportowe przedstawiają w  „To i  owo na sport-
owo”, żarty w „Strefie śmiechu”, a swoje autor-
skie próby pisarskie w „Łyku twórczości”.

Podejmujemy liczne działania, aby nasza szkoła 
była nowoczesna: realizowaliśmy program e-Aka-
demia przyszłości, dziennik papierowy został za-
stąpiony dziennikiem elektronicznym i  dlatego 
w  każdej sali lekcyjnej jest komputer. Dziennik 
elektroniczny jest również wygodnym narzędziem 
dla ucznia i rodzica. O każdej porze dnia można 
sprawdzić oceny, wysłać pytanie do nauczycie-
la, czy dowiedzieć się o  terminie sprawdzianu 
lub kartkówki. Od 1 czerwca 2011r. korzystamy 
z  platformy edukacyjnej, która jeszcze bardziej 
uatrakcyjnia lekcje na wszystkich przedmiotach.

Poświęcenie sztandaru przez Biskupa tadeusza Pikusa - fot. firma fo-
tograficzna „Mawi”.

Uroczyste przekazanie sztandaru chorążemu pierwszego pocztu sztan-
darowego gimnazjum nr 1 przez Panią dyrektor Joannę kozdrak  
– fot. firma fotograficzna „Mawi”.

Harcerze gimnazjum nr 1 podczas spływu kajakowego – fot. Piotr 
szmaus.
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Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi 
z  wykorzystaniem nowoczesnych technologii 
informatycznych. Siedem sal lekcyjnych to pra-
cownie multimedialne, wyposażone w  rzutniki 
i ekrany. Dla potrzeb uczniów w bibliotece szkol-
nej znajduje się centrum multimedialne wypo-
sażone w  cztery stanowiska komputerowe oraz 
dodatkowo w  świetlicy szkolnej udostępniono 
także sześć stanowisk komputerowych. Coraz 
częściej uczniowie wykonują prace domowe za-
dane przez nauczycieli drogą elektroniczną.

Szkoła to przecież nie tylko uczniowie. Tworzą 
ją również nauczyciele, którzy aktywnie angażują 
się w zaprezentowane działania. Stale podnoszą 
swoje kompetencje i  umiejętności. Tworzenie 
warunków dla rozwoju talentów i dbanie o to, by 
szkoła była nowoczesna i atrakcyjna dla uczniów 
to podstawowe cele naszego gimnazjum. 

O  wizerunek naszej szkoły dba również 
Gmina, każdego roku budynek, sale lekcyjne, 
korytarze przechodzą „lifting”. Szkoła została 
ocieplona, odnowiono elewację wewnętrzną 
i  zewnętrzną. Wymieniono centralne ogrze-
wanie, podłogi na korytarzach i  w  salach 
lekcyjnych oraz okna. Wykonano generalny 

remont sali gimnastycznej, obok powstały 
boiska sportowe w  ramach projektu „Moje 
boisko – ORLIK 2012”, które służą do póź-
nych godzin wieczornych całej społeczności 
lokalnej. Wszystkie te działania spowodowały, 
że uczniowie mogą uczyć się w nowoczesnej 
i przyjaznej szkole.

Wiele można jeszcze napisać, wieloma rze-
czami się pochwalić jednak największym na-
szym sukcesem jest – wspaniała młodzież, której 
nieobce są potrzeby innych, która bez oporów 
zakłada tradycyjny strój galowy aby uczcić waż-
ne wydarzenia oraz jest otwarta na nowe dzia-
łania. Po latach spotykając się z  absolwentami 
dowiadujemy się, że skończyli studia, pracują, 
zakładają rodziny i  osiągają życiowe sukcesy. 
A co najważniejsze twierdzą, że najmilej wspo-
minają nasze gimnazjum.

Jak myślicie, czy nasza szkoła jest zwykłym, 
czy niezwykłym miejscem? Czy pojawi się 
wśród naszych uczniów … Noblista?

Opracował zespół: Elżbieta Barańska,  
katarzyna domańska, Maria Faliszewska,  

Jadwiga kubik, Małgorzata soczewicz

grono Pedagogiczne, rodzice, Uczniowie podczas obchodów 10 lecia istnienia gimnazjum – fot. archiwum szkolne.
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Gimnazjum nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 
w Grodzisku Mazowieckim

W  wyniku reformy systemu 
oświaty dnia 1 września 1999 
roku mury Szkoły Podstawowej 
nr 2 im. Marii Konopnickiej 

w  Grodzisku Mazowieckim, stały się również 
murami nowo powstałego Gimnazjum nr 2.

Pierwszym dyrektorem Gimnazjum nr 2 
była pani Maria Furtak (1999-2001). 

Jak wiemy, szkoła to nasz drugi dom. Żeby 
wszystkim żyło się dobrze, Pani Dyrektor dbała 

o  rozwój intelektualny młodzieży, jak również 
o dobrą atmosferę w szkole. 

Pod jej czujnym okiem społeczność gimna-
zjum organizowała i angażowała się w wiele akcji 
o charakterze edukacyjnym, społecznościowym, 
ekologicznym, np.: „Lizak czy cytryna”, „Dzień 
Ziemi”. Dla naszego gimnazjum zawsze ważna 
była ochrona środowiska i w roku 2000 pod ha-
słem „wspólnie naprawmy naszą małą ojczyznę” 
uczniowie wystosowali apel do mieszkańców 
Grodziska Mazowieckiego o ochronę wspólnego 
dobra, jakim jest otaczający nas świat przyrody. 

Kolejne lata to takie akcje jak „Łańcuch czy-
stych serc” – nasza młodzież mówi nie narko-
tykom

Lubimy podejmować nowe wyzwania dlate-
go w 2001 roku zgłosiliśmy chęć uczestnictwa 
w  ogólnopolskim programie „Szkoła Ucząca 
Się”. Do klubu SUS należą szkoły, które starają 
się by uczniowie wierzyli we własne siły, zdo-
bywali rzetelną wiedzę i  ważne umiejętności, 
nauczyciele pracowali nad tym, aby coraz le-dyrektor szkoły p. Maria Furtak.
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piej uczyć i wychowywać, rodzice uczestniczyli 
w życiu szkoły i wspierali jej działania.

Odpowiedzialnymi za realizację zadań uję-
tych w programie były między innymi: p. Elż-
bieta Sado, p. Maria Jarzyna, p. Małgorzata 
Sitarska, p. Joanna Jabłońska i  p. Adela Zy-
skowska.

Po czterech latach wytężonej pracy 21 maja 
2004 roku odbył się Panel Koleżeński z udzia-
łem gości z całej Polski, na zakończenie którego 
nasze Gimnazjum otrzymało certyfikat Szkoły 
Uczącej Się.

W  murach naszej szkoły gościliśmy wielu 
wybitnych Polaków. 

30 maja 2001 roku gościliśmy Prymasa Polski 
Józefa Glempa, którego słowa zapisane w kroni-
ce zawsze nam towarzyszą: „…aby owoce zdo-
bywanej wiedzy i kształcenie charakterów było 
bogactwem Polski”.

W  następnym roku szkolnym naszym go-
ściem był wspaniały polski sportowiec Robert 
Korzeniowski, który był zachwycony atmosferą 
panującą w szkole.

W roku szkolnym 2001/2002 stanowisko dy-
rektora Gimnazjum nr 2 objęła Pani Elżbieta 
Wojtasik, która była dla społeczności szkolnej 
wzorem człowieka i nauczyciela.

Zastępcą dyrektora została pani Regina Lip-
ska.

Wielkim sukcesem było zorganizowanie 
12.11.2002 r. lekcji historii z  udziałem Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Alek-
sandra Kwaśniewskiego. Wspólnie z  Panem 

Prezydentem i  nauczycielami historii, ucznio-
wie zajmowali się problemami, które wiążą się 
z tożsamością narodową współczesnego Polaka. 

Z inicjatywy Pani Dyrektor 15 listopada 2003 
roku odbyła się uroczystość nadania szkole imie-
nia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – Uchwała 
nr 103/2003 Rady Miejskiej w Grodzisku Ma-
zowieckim. Z tej okazji otrzymaliśmy list od Pa-
pieża Jana Pawła II. 

Słowa pieśni szkoły napisała p. Magdalena 
Żywień a muzykę skomponował p. Remigiusz 
Cendrowicz.

Kilka miesięcy później dzięki zaangażowaniu 
Pani Dyrektor Wojtasik gościliśmy ministra fi-
nansów RP pana prof. Grzegorza Kołodko. Te-
matem spotkania było przystąpienie Polski do 
Unii Europejskiej. 

Pani Elżbieta Wojtasik, która była nie tyl-
ko dyrektorem, ale również znakomitym na-
uczycielem chemii, zorganizowała I Grodziską 
Olimpiadę Chemiczną. 

W roku 2005 powstała nowoczesna pracow-
nia komputerowa a  w  kolejnych latach Cen-
trum Informacji Multimedialnej w  bibliotece 
szkolnej. 

W  roku 2008 nowym dyrektorem szko-
ły została pani Katarzyna Jezierska, a  zastępcą 
pani Elżbieta Sado. W  następnym roku przy-
padła 10 rocznica powstania Gimnazjum nr 2. 
Z  tej okazji witaliśmy w  murach szkoły wielu 
znakomitych gości. Burmistrz Miasta Grze-
gorz Benedykciński w  kronice szkoły napisał  

dyrektor szkoły p. Elżbieta wojtasik.
Fot. katarzyna Jezierska.

Uroczystość nadania szkole imienia krzysztofa kamila Baczyńskiego.
sztandar wręcza Burmistrz Miasta i gminy grodzisk Mazowiecki 
p. grzegorz Benedykciński dyrektorowi szkoły p. Elżbiecie wojtasik 
w obecności przewodniczącego rady rodziców p. Jerzego Bobowskiego.
Fot. arch.
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„Gratuluję sukcesów, jestem z  Was dumny”. 
Wszyscy goście docenili nasz trud, jaki wkładamy 
we wszechstronny rozwój młodego człowieka. 

Dziesięć lat, to niby niezbyt wiele. Jednak 
patrząc na to, co w ciągu tych lat się wydarzyło, 
patrząc na efekty pracy ludzi zaangażowanych 
w życie szkoły, to ogrom czasu. Nie sposób tu 
wymienić wszystkich z imienia i nazwiska (in-
deks wszystkich nazwisk na końcu opracowa-
nia), ale nie można pominąć wspaniałych na-
uczycieli, którzy współtworzyli historię naszej 
szkoły. Pani Elżbieta Malinowska – nauczyciel-
ka fizyki, a w latach 1988 – 1990 dyrektor Szko-
ły Podstawowej nr 2. Pani Krystyna Kobierska 
– nauczycielka matematyki, Pani Małgorzata 
Sikorska, ucząca w naszym gimnazjum języka 
polskiego, czy Pan Jacek Wojtasik – nauczyciel 
wychowania fizycznego. Można zawsze sta-
wiać ich za wzór do naśladowania.

Nasi uczniowie pod fachowym okiem na-
uczycieli przygotowują się do licznych konkur-
sów przedmiotowych, artystycznych i zawodów 
sportowych. Osiągają w nich znaczące sukcesy. 

Od strony humanistycznej odpowiedzialne 
są p. Agnieszka Kucińska, p. Adela Zyskowska 
i p. Beata Tycińska.

Przygotowaniem do rywalizacji w  konkur-
sach językowych zajmują się: p. Monika Iżycka, 
p. Iwona Bielska, p. Katarzyna Bochen, p. Ka-
mila Dominiak, p. Katarzyna Kilańska, p. Maria 
Podlecka.

Przedmioty ścisłe w  swoim władaniu mają: 
p. Alicja Górska, p. Joanna Jabłońska, p. Iwo-

na Chęcmanowska, p. Maria Jarzyna, p. Jacek 
Przybysz, p. Tadeusz Zegarowski. 

Pan Tadeusz Zegarowski jest również po-
mysłodawcą i współorganizatorem Powiatowej 
Olimpiady Matematycznej, która już od pięciu 
lat jest organizowana w naszej szkole.

Sferą artystyczną zajmują się: p. Monika Su-
checka, p. Remigiusz Cendrowicz.

O sprawność fizyczną dbają: p. Maria Gna-
towska, p. Edyta Dobrowolska, p. Katarzyna 
Jezierska, p. Jacek Szachnowski i p. Michał Sta-
rus. 

Szkoła to nie tylko nauka poszczególnych 
przedmiotów. To również miejsce, gdzie jest 
mnóstwo emocji, gdzie uczymy się umiejęt-
ności społecznych, trzeba czasem rozwiązywać 
różne problemy. W tych (i nie tylko) przypad-
kach wszyscy, zarówno uczniowie, rodzice jak 
i  nauczyciele mogą liczyć na fachowa pomoc 
naszych specjalistów: p. Elżbiety Karolak – pe-
dagoga i p. Izabeli Bieleckiej – psychologa szkol-
nego.

By móc realizować zadania, potrzebne są od-
powiednie warunki. Dzięki staraniom dyrekcji 
i  zaangażowaniu władz gminy została wykona-
na termomodernizacja i  odnowiono elewację 
budynku. Wymieniono podłogi. Udało się nam 
pozyskać środki na zaadaptowanie pomieszczeń 
na sale językowe. W  roku szkolnym 2012/2013 
powstała kolejna nowoczesna sala matematyczno 
– informatyczna. Nasi uczniowie podczas lek-
cji matematyki pracują z  platformą edukacyjną. 
Mamy też liczne pracownie multimedialne. Bi-

wystawa z okazji jubileuszu 10-lecia gimnazjum nr 2.
Fot. Małgorzata sitarska.

Jubileusz 10-lecia gimnazjum nr 2. Fot. Małgorzata sitarska.
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blioteka szkolna wraz z centrum multimedialnym 
została przeniesiona do nowego pomieszczenia. 
O edukację czytelniczą dbają wicedyrektor szko-
ły p. Elżbieta Sado i p. Alicja Dembowska.

W roku 2012 nasze gimnazjum, jako jedyne 
w woj. mazowieckim, wzięło udział w Ogólno-
polskim Projekcie „Jeżdżę z  głową”. Patronat 
nad projektem objął Minister Edukacji Naro-
dowej, Komenda Główna Policji. Osobami od-
powiedzialnymi za projekt w  gimnazjum były 
Alicja Górska i p. Agnieszka Kucińska. 

Celem projektu było poprawienie bezpie-
czeństwa naszych uczniów na drodze oraz pro-
mowanie wzajemnego szacunku wśród wszyst-
kich uczestników ruchu drogowego. 

W ramach akcji uczniowie klasy 1b, 1c zbie-
rali podpisy pod deklaracją „jeżdżę bezpiecznie”, 
jak również przygotowali dla grodziskich przed-
szkolaków cykl lekcji o bezpieczeństwie.

Projekt „Jeżdżę z głową” okazał się ogólno-
polskim sukcesem. Ze 100 placówek biorących 
udział w tym przedsięwzięciu, nasze gimnazjum 
w  ramach wyróżnienia, zostało zaproszone do 
kolejnego etapu „Uważaj szkoła już blisko”. We 
wrześniu 2012 zorganizowaliśmy marsz ulicami 
Grodziska Mazowieckiego, którego celem było 
zwrócenie uwagi władz miasta na niebezpiecz-
ne, zdaniem mieszkańców, miejsca w  pobliżu 
Gimnazjum nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 2. 

Tradycją naszej szkoły jest organizacja i udział 
w wielu imprezach kulturalno – oświatowych.

Cyklicznie wyjeżdżamy do warszawskich te-
atrów. Organizatorką wyjazdów jest pani Iwona 

Bielska, która stara się, by repertuar był ciekawy 
i przypadł do gustu społeczności szkolnej.

Sukcesem okazały się noce filmowe, których 
pomysłodawczynią jest p. Izabela Bielecka. Celem 
tych zajęć jest integracja społeczności szkolnej.

Dyskusyjny Klub Filmowy „DKF” to dzieło 
pani Moniki Sucheckiej, która dba o pogłębia-
nia wiedzy z zakresu filmu.

W  roku 2013 z  inicjatywy p. Marii Gna-
towskiej, przy pomocy pozostałych nauczycieli 
zorganizowaliśmy I Szkolny Bieg Maratoński – 
biegali uczniowie i nauczyciele.

Samorząd Szkolny, którego opiekunami są p. 
Iwona Bielska i p. Irmina Wykrętowicz angażuje 
się w różne akcje charytatywne. Bardzo dobrze 
działa wolontariat. 

Zawsze w czerwcu młodzież w ramach Ty-
godnia Kultury Uczniowskiej, przygotowuje 
wiele atrakcji m.in. zawody sportowe, przedsta-
wienia teatralne i konkursy teoretyczne.

Szkoła to również wycieczki i zielone lekcje. 
Społeczność szkolna organizuje wyjazd ślada-
mi swojego patrona Krzysztofa Kamila Baczyń-
skiego.

W Gimnazjum nr 2 aktywnie działa koło te-
atralne. opiekunem którego jest p.  Agnieszka 
Kucińska. Uczniowie zdobywają liczne nagrody 
i wyróżnienia w konkursach teatralnych. Szkol-
ny chór prowadzi p. Remigiusz Cendrowicz. 

Dodatkowo prowadzone są zajęcia przygoto-
wujące do egzaminu gimnazjalnego, koła zain-
teresowań i zajęcia sportowe. 

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i stałemu 
podnoszeniu kwalifikacji zawodowych przez na-
uczycieli nasze Gimnazjum od zawsze osiąga wy-
soką średnią wyników egzaminu gimnazjalnego.

Naszą dewizą jest wprowadzanie innowacji 
dydaktycznych. Systematycznie aktywizujemy 
młodzież do nauki. Wykorzystujemy nowocze-
sne środki w  trakcie realizacji programów na-
uczania i wychowania. Kształtujemy pozytywne 
cechy młodzieży takie jak: kultura, wrażliwość, 
wzbogacanie zainteresowań z różnych dziedzin 
sztuki. Zawsze wychowujemy młodzież w du-
chu wzajemnego zaufania, przyjaźni i  toleran-
cji. Kształtujemy właściwe postawy przydatne 
w zintegrowanej Europie.

korowód historyczny „Od grodziska do grodziska”. Na zdjęciu 
uczniowie gimnazjum nr 2 w strojach legionistów. z tyłu wicedyrektor 
gimnazjum nr 2, Elżbieta sado.
Fot. katarzyna Jezierska.
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rada Pedagogiczna gimnazjum nr 2.
Od lewej stoją: Beata tycińska, agnieszka kucińska, remigiusz Cendrowicz, Jacek Przybysz, katarzyna Bochen, adrian kowalczyk, Paulina 
król, irmina wykrętowicz, Żaneta Michalska, Michał starus, katarzyna kilańska, Monika iżycka, Joanna Jabłońska, Elżbieta Malinowska, 
iwona Bielska, iwona Chęcmanowska, tomasz Paszkowski, Maria Jarzyna, ks. Paweł sobociński.
Niżej od lewej: tadeusz zegarowski, Maria gnatowska, katarzyna Jezierska, izabela Bielecka, Edyta dobrowolska, kamila dominiak, Jacek 
szachnowski.
Fot. Monika suchecka.

Opracował zespół:
katarzyna Jezierska, agnieszka kucińska
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Gimnazjum nr 3 im. Leonida Teligi 
w Grodzisku Mazowieckim

„Chciałbym wszystkie takie chwile 
ocalić od zapomnienia”

W samym centrum Grodziska Ma-
zowieckiego przy ulicy L. Zond-
ka 6 stoi ogromny, lecz zadbany 
gmach szkolny. Powstał on w la-

tach 1967 – 1969 jako jedna z tysiąclatek, które 
budowane były w  naszym kraju zgodnie z  ha-

słem „Tysiąc szkół na tysiąclecie”. W tym budyn-
ku mieściła się Szkoła Podstawowa nr 5. Jej zało-
życielem i długoletnim kierownikiem, a potem 
dyrektorem był pan Ludwik Bojarski. W latach 
1973/1976 szkołą zarządzał pan Bogdan Kucia-
biński, w  latach 1976/1991 Pan Zdzisław Bor-
czyński. Pierwsze lokum Szkoły nr 5 znajdowało 
się w budynku przy ul. Kościuszki 21. Ten duży 
drewniany dom zbudował z własnych funduszy 
pan Piotr Krupiński. Podarował go następnie 
miastu z przeznaczeniem na placówkę oświato-
wą. Z czasem przybywało uczniów, więc przed-
siębiorczy grodziszczanie zawiązali w  1967  r. 
społeczny Komitet Budowy Szkoły. Ukoro-
nowaniem ich prężnych i  efektywnych działań 
stała się uroczystość otwarcia nowej szkoły już 
20 listopada 1969 roku. 28  maja 1976  r. miało 
miejsce uroczyste nadanie Szkole Podstawowej 
nr 5 imienia Leonida Teligi. Ostatnim kapitanem 
załogi Piątki była pani dyrektor Barbara Boni-
kowska, pełniła tę funkcję do końca istnienia tej 
placówki, w latach 1992-2002. Budynek szkoły Podstawowej nr 5 w latach 70-tych XX wieku.
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W  tym właśnie budynku przy dawnej ulicy  
3  Maja 80, przemianowanej na ulicę Lecha 
Zondka 6, mieści się nasze Gimnazjum, które 
powstało na bazie wygasającej szkoły podstawo-
wej. 

Dyrektorem Gimnazjum nr 3 w 1999 roku 
została pani Małgorzata Okurowska, która była 
uczennicą Piątki. Funkcję zastępcy dyrektora od 
2000 roku pełni pani Małgorzata Filipiak.

Szkoła Podstawowa w ciągu 25 lat istnienia 
wypracowała i  utrwaliła wiele pięknych trady-
cji związanych ze słynnym grodziszczaninem- 
Leonidem Teligą. Kontynuuje je społeczność 
Gimnazjum nr 3. Kiedy w gimnazjum przepro-
wadzono ankietę mająca na celu wybór patrona, 
nie było większych wątpliwości- uczniowie, ro-
dzice i nauczyciele zdecydowali, że nadal chcą 
„być pod patronatem” Leonida Teligi- człowie-
ka zwykłego, lecz nadzwyczajnego. Uroczystość 
nadania Gimnazjum nr 3 imienia Leonida Te-
ligi odbyła się 25 maja 2002 roku. Poprzedziło 
ją posiedzenie Rady Miejskiej, a  pani dyrektor 
Małgorzacie Okurowskiej przekazano Akt Na-
dania Imienia Szkole. 

Corocznie młodzież odwiedza grób żegla-
rza, znajdujący się na Powązkach. Nawiązano 
też kontakty ze szkołami noszącymi imię Le-
onida Teligi, z Centralnym Muzeum Morskim 
w Gdańsku, Jachtklubem „Gryf ” z Gdyni oraz 
z  panem Maciejem Dowhylukiem- szkutni-
kiem jachtu „Opty” i panią Anną Dębską- przy-
jaciółką Leonida Teligi. 

W  szkolnej Izbie Pamięci znajduje się wiele 
odziedziczonych po Szkole Podstawowej ekspo-

natów - koło ratunkowe, sekstans, latarnia pokła-
dowa, oryginalne wycinki prasowe. Gimnazjum 
gromadzi także pamiątki związane z Leonidem 
Teligą. W zbiorach znajduje się m.in. worek że-
glarski, odręczny życiorys patrona, dedykacje 
i list do przyjaciół z Grodziska. Uczniowie zain-
teresowani Patronem mogą obejrzeć filmy, pre-
zentacje, albumy oraz wysłuchać nagrań wywia-
dów przeprowadzonych z osobami, które znały 
tego wielkiego żeglarza. W  2008 roku wspól-
nie z Grodziskim Klubem Żeglarskim „Czysty 
Wiatr” zorganizowano wystawę pod hasłem: 
„I  ja tu byłem- Leonid Teliga”, powstała także 
książka prezentująca sylwetkę patrona i historię 
gimnazjum. W 2010 roku z okazji Roku Teligi 
została wydana książka autorstwa nauczycielki 
gimnazjum Wiesławy Śleszyńskiej pod tytułem 
„Oczy pełne morza. Leonid Teliga i  jego mia-
sto- Grodzisk Mazowiecki”, która w następnym 
roku uzyskała nominację do Nagrody „Żagli” 
imienia Leonida Teligi.

Także V Szczep ZHP działający od lat w mu-
rach tej szkoły nosi nazwę „OPTY – MIŚCI” 
i w swojej pracy z młodzieżą ściśle nawiązuje do 
życia i osiągnięć Leonida Teligi. Drużynę harcer-
ską od lat prowadzi druhna Joanna Kowalewska. 
W  kalendarz imprez harcerskich wpisał się na 
stałe Rajd Niepodległości. Co roku gimnazjum 
zapełnia się ludźmi w mundurach, rozbrzmie-
wają harcerskie piosenki i wesoły śmiech. 

Od 2003 roku w gimnazjum działa Uczniow-
ski Klub Sportowy „Sparta” przyciągający spor-
towo uzdolnioną młodzież. Osiągnięcia za-

Nadanie gimnazjum nr 3 imienia Leonida teligi w maju 2002 roku 
(archiwum gimnazjum nr 3).

zakończenie roku teligi- spotkanie z p. anną dębską i prezentacja 
książki wiesławy śleszyńskiej „Oczy pełne morza. Leonid teliga i jego 
miasto- grodzisk Mazowiecki” – maj 2010 r. – Centrum kultury 
w grodzisku Mazowieckim (fot. r. kutnik).
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wdzięczają zawodnicy swoim nauczycielom 
i trenerom, panom: Mariuszowi Smysło, Toma-
szowi Basiakowi, Pawłowi Pieniążkowi. Są to 
prawdziwi pasjonaci sportu. 

Wspomnieć należy o  tym, że Gimnazjum 
nr 3 imienia Leonida Teligi było przez pięć lat 
lokum sztabu miejskiego Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Uczniowie i  uczennice 
pracowali jako wolontariusze, a na terenie szko-
ły odbywały się występy, pokazy, kiermasze i li-
cytacje. Koordynatorem WOŚP była pani Maria 
Sztajerowska.

W latach 2006-2008 realizowany był między-
narodowego projektu „Sokrates Comenius”, 
którego celem było przybliżenie uczniom astro-
nomii w  praktyczny sposób. Nauczycielami 
odpowiedzialnymi za to zadania były panie: Be-
ata Jorgensen, Maria Sztajerowska, Dorota Li-
powska, Anna Brysiak i Edyta Błazucka. Dzięki 
temu projektowi na budynku szkoły zamonto-
wano zegar słoneczny. 

Piękny wystrój plastyczny szkoły to zasługa 
pani Małgorzaty Wiśniewskiej, której uczniowie 
zdobywają pierwsze miejsca w konkursach wo-
jewódzkich i powiatowych. Pan Andrzej Siwik 
oprawia muzycznie każdą szkolną uroczystość, 
jak również niektóre uroczystości miejskie. Pro-
wadzone przez niego solistki oraz chór zyskują 
również liczne laury w konkursach.

Gimnazjum nr 3 imienia Leonida Teligi 
może poszczycić się prestiżowymi naukowy-
mi osiągnięciami. Pani Jolanta Bohdan w swo-
im dorobku pedagogicznym ma dwóch laure-
atów Kuratoryjnego Konkursu Chemicznego, 
pani Izabela Engel- jednego w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Matematycznej, pan Michał Śli-
wiński- dwóch w  Kuratoryjnym Konkursie 
„Dzieje Oręża Polskiego”, pani Magdalena 
Skalska- jednego- w  Kuratoryjnym Konkursie 
języka angielskiego. Warto również wymienić 
nauczycieli wspierających finalistów Konkur-
sów Kuratoryjnych. Pani Wiesława Śleszyńska 
ma takich uczniów aż trzech w  Konkursie Fi-
lozoficznym „W  drodze ku mądrości”, a  pani 
Dorota Lipowska – jednego- w Konkursie Geo-
graficznym, pan Tomasz Basiak i pani Maria Po-
gorzelec- jednego- w Kuratoryjnym Konkursie 

Historycznym, pani Izabela Engel- dwóch – 
w Konkursach Matematycznych.

W Gimnazjum nr 3 dzięki staraniom Gminy 
Grodzisk Mazowiecki przeprowadzono prace 
modernizacyjne, dzięki którym warunki naucza-
nia uległy poprawie. W 2002 roku zbudowane zo-
stało boisko szkolne o nowoczesnej nawierzch-
ni, co stworzyło przed uczniami i mieszkańcami 
Grodziska możliwości codziennego uprawiania 
sportu. W 2001 roku zmodernizowano kotłow-
nię, a  w  dwa lata później docieplono budynek 
szkoły, wykonano elewację, wymieniono stolar-
kę okienną i oświetlenie, zainstalowano monito-
ring wewnętrzny i zewnętrzny.

Dyrekcja szkoły troszczy się o  wyposaże-
nie szkoły w  pomoce naukowe. W  2001 roku 
powstała nowoczesna pracownia internetowa, 
a w 2007 roku uruchomiono drugą pracownię 
oraz bibliotekę multimedialną, zaś w 2010 roku 
założono w szkole sieć komputerową ze stałym 
łączem internetowym. Obecnie w salach lekcyj-
nych znajduje się siedemnaście rzutników mul-

Uroczyste podsumowanie osiągnięć sportowych w roku szkolnym 
2012/2013 – przemówienie prezesa Uks „sparta” Pawła Pieniążka. 
Fot. r. kutnik.

gimnazjum nr 3 korowód historyczny.
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timedialnych oraz dwie tablice interaktywne. 
Szkoła czyni starania o poprawę bazy sportowej. 
Na etapie projektu jest bieżnia, skocznia w dal 
oraz drugie boisko wielofunkcyjne.

Gimnazjum nr 3 imienia Leonida Teligi jest 
placówką, w której na przestrzeni czternastu lat 
dokonało się wiele istotnych korzystnych zmian. 

W tej szkole zwraca się uwagę na podwyższenie 
poziomu nauczania, ale także na sferę kultury, 
sportu, wychowania i bezpieczeństwa.

Opracował zespół w składzie:
Małgorzata Okurowska, wiesława śleszyńska, 

Ewa górska, Magdalena syska

rada Pedagogiczna gimnazjum nr 3 im. Leonida teligi w grodzisku Mazowieckim – czerwiec 2013 r., od prawej w górnym rzędzie: andrzej 
siwik, wojciech tekielski, władysław Mroczka, Michał śliwiński, rafał smalec, Beata Pielak, anna Brysiak- słabicka, agnieszka rutecka, 
dariusz świderski, w drugim rzędzie od góry od lewej strony: Magdalena syska, katarzyna dmowska, Halina krawczyk, Edyta Błazucka, rita 
kutnik, Bożena zondek (kierownik gospodarczy), Jolanta Biela, Małgorzata wiśniewska, Maria sztajerowska, Małgorzata Filipiak, anna Pili-
piuk, Małgorzata Przybysz, Ewa Marciniak, iwona wójcik- Mikulska, Bożena sadowska, izabela Engel, Magdalena skalska, anna Urbańska, 
Barbara sobiesiak, Ewa górska, Michał witczak, w pierwszym rzędzie od prawej: Bożena strzemieczna, wiesława śleszyńska, dorota Lipow-
ska, Magdalena Żaglewska, Małgorzata Okurowska, Patrycja kochan, renata Janus, alicja Malinowska (sekretarz szkoły), Joanna kowalewska 
(fot. Marcin Masalski).
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Indeks pracowników oświaty  
w latach 1990–2013

PRZEDSZKOLE NR 1 IM. KARSNALA HAŁABAŁY  
W GRODZISKU MAZOWIECKIM

 
Kadra pedagogiczna 

Witkowska Irena, Michalczuk Danuta, Wojsa Zofia, Bro-
dzińska Mariola, Miastowska Maria (Więcek), Chojnacka 
Agnieszka (Michałowska), Zimniak Katarzyna (Łyżwa), 
Szyszka Małgorzata (Kuć), Kaczmarek Anna, Sztych Lu-
cyna, Wojciechowska Hanna, Wojciechowska Inga, Ziół-
kowska Agnieszka (Pieniążek), Smolarek Aleksandra, 
Błaszczyk Karolina.

Pracownicy administracji 
Gołębiewska Czesława, Elżbieta Gumowska.

Pracownicy obsługi 
Nalej Marianna, Sokołowska Janina, Lipińska Łucja, 
Zarębska Maria, Zbrzeźna Anna, Żebrowska Alicja, 
Żebrowski Edward, Mroczkowska Alicja, Karasiewicz 
Janina, Kucińska Henryka, Wilczyńska Teresa, Barański 
Jerzy, Wyrzykowska Grażyna, Gorsiak Barbara, Oracka 
Małgorzata, Wieczorek Urszula, Mięczkowska Marian-
na, Łaszczewska Aneta, Wyrzykowska Agnieszka, Dy-
rek Bogumiła, Kamińska Marzanna, Gryczka Jolanta, 
Kniewski Witold.

PRZEDSZKOLE NR 4 IM. KRÓLA MACIUSIA PIERWSZEGO  
W GRODZISKU MAZOWIECKIM

Kadra pedagogiczna 
Kowalska Janina - Dyrektor Przedszkola, Brzeska Bogu-
sława - Dyrektor Przedszkola, Smolarczyk Krystyna - Dy-
rektor Przedszkola, Jakobielska Ewa - Dyrektor Przed-
szkola, Malczewska Bożena – Dyrektor Przedszkola, 
Wiśniewska Marzena – Wicedyrektor Przedszkola, Au-
gustyniuk Dorota, Bąska Żaneta, Bryła-Gmitruk Agnieszka, 
Bukowska Ksenia, Chmielarska Anna, Chmielecka Aneta, 
Chojnicka Izabela, Cieloch Karol, Daniszewski Rafał, Du-
dzińska Agnieszka, Duszyńska Beatka, Dziekańska Irmina, 
Flak Joanna, Gasik Karolina, Głowacka Izabela, Grochowska 
Beata, Hain Halina, Hołdak Izabela, Jaworska Katarzyna, Ja-
worska Urszula, Jedynak Katarzyna, Jóźwik Teresa, Kacpura 
Monika, Kamińska Sylwia, Kaniak Emilia, Klonowska Ka-
rolina, Koczakowska-Żbikowska Barbara, Kołakowska Mo-
nika, Kołodziejak Edyta, Kondratowicz Małgorzata, Kramp 
Barbara, Ks. Jędrzejewski Józef, Ks. Miętus Jarosław, Ku-
jawka Monika, Kwiatkowska Edyta, Łaska Małgorzata, Łu-
bianka Olga, Markowska Agnieszka, Markowska Ewa, Mar-
kowska Lena, Michalska Barbara, Michałowska Barbara, 
Mirgos Agnieszka, Mirkowska Marta, Nowak Mieczysława, 
Olszewska Katarzyna, Ostasz Anna, Piotrowska Katarzyna, 
Pokropek Aldona, Ronisz Magdalena, Rusinowicz Danuta, 
Rutkowska Krystyna, Rybus Anna, Rychlińska Anna, Ryn-
kowska Agnieszka, Sadowska Bożena, Sadowska Monika, 
Siwińska Justyna, Smolik Agnieszka, Sobczak Joanna, So-
kołowska Magdalena, Sowińska Milena, Szwarocka Karo-
lina, Tomasik Anna, Tomaszyk-Semkło Iwona, Trzaskalska 
Dorota, Wątorek-Noga Lidia, Węgrzynowska Grażyna, Wie-
czorek Alicja, Wieczorek Bożena, Wojciechowska Karolina, 
Zbudniewek Jolanta, Żurecka Jolanta.

Indeks pracowników niepedagogicznych  
Przedszkola od 1990 roku do chwili obecnej:

Arak Mariusz, Badowski Adam, Bartozi Rufin, Berent 
Alfreda, Bielawska Wiesława, Bielawski Ryszard, Błasz-
czak Mieczysława, Brzezińska Sandra, Domań Agniesz-
ka, Domańska Zofia, Dykcińska Jolanta, Florkiewicz 
Katarzyna, Florkiewicz Teresa, Gałecka-Ruszczak Mał-
gorzata, Gębalska Małgorzata, Godlewska Iwona, Gon-
tarczyk Zofia, Grabarek Teresa, Grzegorska Agnieszka, 
Horzempa Jadwiga, Jankowska Renata, Jasińska Sta-
nisława, Jaskólska Joanna, Kaczor Mariola, Kamińska 
Anna, Kępińska Magdalena, Kierstnik Grażyna, Ki-
liszek Monika, Kłosiewicz Iwona, Kokot Agnieszka, 
Kruk Monika, Kuran Renata, Kwapisz Anna, Lewińska 
Barbara, Lubańska Iwona, Łuczyk Agnieszka, Magott 
Paulina, Majewska Anna, Maluga Anna, Marcisz Sta-
nisława, Mirgos Agnieszka, Mirgos Irena, Mirgos Jo-
lanta, Olszewska Katarzyna, Pędzich Zdzisława, Pie-
niążek Halina, Pieńkowska Anna, Podgórski Stanisław, 
Polańska Sylwia, Prędkiewicz Marzanna, Przystup 
Barbara, Skoneczna Elżbieta, Sokołowska Małgorzata, 
Sokołowski Bogumił, Stańczak Anna, Stańczak Anna, 
Strzeszewska Barabara, Szafrański Jan, Szewczuwianiec 
Monika, Szot Małgorzata, Szulc Jadwiga, Szychowski 
Tadeusz, Szymańska Iwona, Świdlicka Agata, Świdlicka 
Helena, Świętochowska Eugenia, Świętojańska Mał-
gorzata, Trepkowska Małgorzata, Wielogórski Edward, 
Wirska Liliana, Wojciewska Agnieszka, Wróblewski 
Grzegorz, Wtorkowska Anna, Zakrzewska Iwona, 
Zdunek Anna, Zgódka Franciszek, Zygmunt Beata, 
Zygmunt Krystyna.
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PRZEDSZKOLE NR 7 IM. WRÓBELKA ELEMELKA 
W GRODZISKU MAZOWIECKIM

Kadra pedagogiczna
Biegun Elżbieta, Byszuk Katarzyna, Chojnacka Jadwi-
ga, Dunaj Renata, Duszyńska Hanna, Dziki Magdalena, 
Falkowska Teresa, Gorzelak Urszula, Hryniewicz Lidia, 
Jaworska Urszula, Kokosza Anna, Konarska Agnieszka, 
Kornacka Ewa, Kowalczyk Mateusz, Kucharska Mirosła-
wa, Kwiatkowska Agnieszka, Lewandowska Magdalena, 
Majer Mariola (Brodzińska), Małkiewicz Teresa, Miał-
kowska Marzena, Mikułowicz Irena, Motylińska Renata, 
Opacińska Anna, Ruszkiewicz Elżbieta, Tomasik Anna, 
Wodzyńska Aleksandra, Zawadzka Barbara.

Pozostali pracownicy:
Białobrzeska Jolanta, Bień Krzysztof, Chmielewska Anna, 
Chmielewski Jerzy, Chmielewski Robert, Chmielewska Zo-
fia, Dmitruczuk Alicja, Drabek Wiesław, Dziekańska Karo-
lina, Emeschajmer Małgorzata, Grzywacz Krystyna, Jałocha 
Krystyna, Jaskólska Joanna, Kaczmarczyk Henryk, Kosiński 
Jerzy, Kosowska Małgorzata, Kossakowska Justyna, Kuchar-
ska Genowefa, Łabęda Jadwiga, Łuczyński Adam, Makow-
ska Teresa, Olejnik Anna, Pichlak Marek, Sadowska Ewa, 
Soporek Alicja, Strzelecka Danuta, Szaniewska Eugenia, 
Tondera Stefania, Urbańska Róża, Wąż Sabina, Wieczorek 
Alicja, Wylaź Janina, Zembrzycki Jarosław, Żeglińska Ewa.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA 
W GRODZISKU MAZOWIECKIM

Pracownicy pedagogiczni
Adamska Elżbieta, Banasiewicz Urszula, Betańska Joanna, 
Białek Magdalena, Bielawska Hanna, Błahuta Ewa, Bodych 
Anna, Bohdan Jolanta, Broda Magdalena, Ceglińska Jadwi-
ga, Chomiczewska Mieczysława, Ciesielczyk Piotr, Czer-
wińska Barbara, Czyżkowska Lucyna, Dankowska Jolanta, 
Dobrosz Elżbieta, Drela Zofia, Dybiec Elżbieta, Dziekań-
ska Irmina, Dzieża Katarzyna, Dziewanowska Agnieszka, 
Faliszewski Andrzej, Fitas-Durka Monika, Florczak Zofia, 
Forysiak Marlena, Giemza Małgorzata, Głuch Marzena, 
Gryczka Jolanta, Gryczka Renata, Grzeczczak Agnieszka, 
Grzeszczak Marianna, Gutkowska Anna, Góralski Jan, Hain 
Hanna, Hołdak Sylwia, Jachimska Ewa, Jakucewicz Jadwi-
ga, Jałowiecka Anna, Jarzyna Irena, Jasiński Zdzisław, Ja-
sińska-Ciszewska Agnieszka, Jaworska Magdalena, Jeznach 
Elżbieta, Jędrzejewska Renata, Jusińska Alicja, Kaczorowski 
Jerzy, Kapuściak – Komoszka Joanna, Karczewski Artur, 
Karczewski Mariusz, Karpińska Katarzyna, Kilimkiewicz 
Bogumiła, Kirkowski Marek, Knebel Cezary, Kolasa Marta, 
Kowalewska Joanna, Kółkiewicz Bogumiła, Kółkiewicz Ka-
tarzyna, Krawczyk Elżbieta, Krawczyk Stanisława, Majewska 
Krystyna, Markowska Beata, Miałkowska Marzena, Miko-
łajczyk Maria, Mitura Elżbieta, Mrugalska Irena, Napiórska 
Renata, Niedbała Elżbieta, Nowacka Lucyna, Nowakow-
ska Eliza, Nowakowska Ewelina, Nowakowska Renata, 
Osiadacz Joanna, Otręba Izabela, Owcarz Teresa, Paśnicka 
Elżbieta, Pawłowska Beata, Pęksa Rafał, Pierc Tomasz, Pili-
piuk Anna, Plewińska Stefania, Pomykała – Osińska Beata, 
Przystupa Elżbieta, Pytlinska Alicja, Rachwalska-Kalisz Ka-
tarzyna, Ratz Urszula, Reja Lucyna, Romaniuk Anna, Ro-
maniuk Izabela, Romaniuk Mirosław, Roszkowska Emilia, 
Roszkowska-Czarnecka Katarzyna, Rozińska Beata, Rustec-
ka-Krawczyk Anna, Rutkowska Alicja, Rybczyńska Teresa, 
Rybka Kazimierz, Sadowska Bożena, Sak Robert, Samboro-
ska Ewa, Sikora Katarzyna, Smalec Rafał, Snopko Agniesz-
ka, Sowa Agnieszka, Stępniewska Barbara, Stępniewski 
Bolesław, Szafarz Anna, Szczęsna Danuta, Szczygielska Jo-
lanta, Szpilarska Barbara, Szymaniak Dominika, Szymańska 
Danuta, Szymańska Marzena, Truszkowska Małgorzata, 
Urbańska Dorota, Wardziak Ewa, Weikert Jolanta, Wieczor-

kowska Zofia, Wilanowska Krystyna, Wiśniewska Małgorza-
ta, Wojciechowski Władysław, Wojdalska Aleksandra, Woje-
wódzka Anna, Wolniewicz Marta, Woszuk Robert, Wronka 
Anna, Zaleski Paweł, Zaleski Rajmund, Zawadzki Damian, 
Zawadzka Katarzyna, Zdziech Renata, Zegarowska Anna, 
Ziętek Alfreda.

Pracownicy administracji i obsługi
Babulewicz Hanna, Banasiewicz Stanisław, Bartosik Jadwiga, 
Bednarek Józef, Białowarczuk Anastazja, Białowarczuk Jan, 
Bielawski Ryszard, Bogusz Mirosław, Bojankiewicz Andrzej, 
Bryling Krystyna, Budzik Marcin, Bujak Bożena, Chechłacz 
Ryszard, Chmielewska Stanisława, Chmielewski Jan, Cho-
ińska Teresa, Choiński Ryszard, Ciesielski Zbigniew, Czasak 
Barbara, Dębska Danuta, Domańska Ewa, Domański Marek, 
Dorociński Kazimierz, Dubielecka Irena, Dudkiewicz Danu-
ta, Dziekańska Bogusława, Dziekańska Karolina, Dziekański 
Andrzej, Figacz Tytus, Figacz Wiesława, Frączkiewicz Wie-
sława, Gałecka Anna, Górnicka Krystyna, Janosik Urszula, 
Jaroszyński Stefan, Kardas Marian, Klimkiewicz Bogusława, 
Klimkiewicz Czesław, Koper Wanda, Kosińska Danuta, Kruk 
Bogusława, Kucharska Jadwiga, Kucharski Karol, Maciałek 
Sławomir, Majchrzak Krzysztof, Majewski Piotr, Malczewski 
Jerzy, Marciniak Stanisława, Markiewicz Jerzy, Masłowski Jó-
zef, Materska Monika, Mączka Genowefa, Michalak Teresa, 
Mikuśkiewicz Andrzej, Muś Seweryna, Nowicki Wojciech, 
Oleszczuk Jakub, Opalińska Marzena, Orłowska Agnieszka, 
Orzechowski Grzegorz, Pajkert Maria, Pira Zdzisław, Po-
kropek Barbara, Popczyk Janina, Rembska Danuta, Rutkowski 
Bolesław, Rutkowski Jan, Sęczek Grażyna, Siedlecka Maria, 
Sierańska Monika, Siwek Barbara, Skoneczna Jolanta, Smak 
Elżbieta, Smolarek Janina, Staniak Katarzyna, Staszewska Lu-
cyna, Soporek Andrzej, Stegienka Roman, Stępień Iwona, 
Strojek Marcin, Szczepańska Barbara, Tobera Hanna, Toma-
szewski Józef, Turoski Marek, Tuszyński Jacek, Tuszyński Lu-
cjan, Wacławek Urszula, Walter Sławomir, Wasilewska Hali-
na, Wiewióra Józef, Więch Zbigniew, Włodarkiewicz Halina, 
Zamkowska Danuta, Zduńczyk Marianna, Zegier Bogusław, 
Żółtowski Wiesław, Żur Aneta, Żur Elżbieta, Kurpiel Henryk 
– dyr. ZEAS?
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ  
W GRODZISKU MAZOWIECKIM

Nauczyciele
Bała Dorota, Barczyńska Edyta, Bartosiak Elżbieta, Bedna-
rek Teresa, Bednarski Janusz, Bereda Małgorzata, Biegun 
Elżbieta, Biela Jolanta, Bielak Renata, Bonikowska Paulina, 
Bosak Elżbieta, Burzyk Ewa, Ciesielczyk Beata, Ciesielczyk 
Piotr, Cieślak Sławomir, Czmuchowska Teresa, Czuba Ma-
rek, Daniłowska Grażyna, Deć-Kucharczyk Małgorzata, 
Dembowska Alicja, Dobrosz Elżbieta, Dorocińska Alicja, 
Dubovska Viktoria, Dymecka Sylwia, Dymecki Grzegorz, 
Dyra Barbara, Dziedzic Eugeniusz, Dziedzińska Zofia, 
Dziekański Robert, Dziewicki Maciej, Federowicz Anna, 
Fiutkowska Anna, Florkiewicz-Kowalczk Marta, Furtak 
Maria, Gałązka Henryka, Głąb Renata, Górecka Nina, 
Górska Małgorzata, Grabowska Danuta, Gutowski Jacek, 
Ignasiak Małgorzata, Jabłońska Joanna, Jacyniak Beata, Ja-
kubowska Elżbieta, Jakucy Małgorzata, Jarzyna Maria, Ja-
worski Arkadiusz, Jedynak Katarzyna, Jezierska Katarzyna, 
Jędrzejewska Anna, Jurczak Marcin, Kalinowska Angelika, 
Kamiński Piotr, Kania Elżbieta, Kaniewski Piotr, Karaś Bo-
żenna, Karbowska Mariola, Kardas Irena, Karolak Elżbieta, 
Kierszniewska Grażyna, Kierzkowska Beata, Klimaszewski 
Wojciech, Kłopocka Bożena, Kobierska Krystyna, Kojder 
Joanna, Kolasa Marta, Kołaczek Sławomir, Kołakowski 
Krzysztof, Kołota Anna, Konarski Roman, Kopeć Apolonia, 
Koprowska Dorota, Kowalczyk Mateusz, Kowalska Maria, 
Kozieł Anna, Koźbiał Elżbieta, Krakowczyk Angela, Kraw-
czykowski Paweł, Księżycki Sławomir, Kubańska Anna, Ku-
charczyk Jarosław, Lachowicz Agnieszka, Laskowski Piotr, 
Lekka Dorota, Leszcz Marek, Lipińska Ewa, Lipska Marta, 
Lipska Regina, Lis Magdalena, Łagowska Teresa, Maciak 
Małgorzata, Maciak Sylwia, Maciejewska Alicja, Makowska 
Monika, Malinowska Elżbieta, Maniuk Arkadiusz, Miazga 
Małgorzata, Michalak Katarzyna, Milczarek Elżbieta, Mi-
tros Marta, Mroczka Władysław, Najman Katarzyna, No-
wakowska Barbara, Okrasa Joanna, Orszulak Katarzyna, 
Orzechowska Bogumiła, Paluszewska Teresa, Parol Danu-
ta, Parol Małgorzata, Paszkiewicz Barbara, Pelc Zuzanna, 
Pierc Tomasz, Pietrzak Piotr, Piękny Marek, Piętkiewicz 
Jacek, Pindor Sylwester, Piotrowska Monika, Pokropek 
Danuta, Pokrop-Krupa Ewa, Pokrzywnicka Wioletta, Po-
rajski Tomasz, Przybysz Jacek, Pytlewska Dorota, Rafalska 
Daria, Reja Lucyna, Rokicka-Kowalska Małgorzata, Roma-
szewska Krystyna, Rusinowicz Danuta, Ruszel Agnieszka, 

Rybak Anna, Sado Elżbieta, Sadowska Agnieszka, Sadow-
ska Agnieszka, Sęczek Joanna, Siewierska Irena, Sikorska 
Małgorzata, Sinfield Agnieszka, Sitarska Małgorzata, Si-
tarski Jan, Sobaniec Iwona, Sobstyl Paweł, Solanikow Ewa, 
Sosnowska Agnieszka, Sprengel Anna, Stępniewska Agata, 
Strakowski Piotr, Strzemieczna Weronika, Suchecka Moni-
ka, Surała Jolanta, Sybiliski Jacek, Szamyjer Justyna, Szmaus 
Anna, Szoka Grzegorz, Szterlus-Smysło Małgorzata, Szy-
maniak Dominika, Świdnicka Magdalena, Świętochow-
ska Małgorzata, Tupczyński Marcin, Umyszkiewicz Jerzy, 
Urbańska Ilona, Usiądek Magdalena, Walkiewicz Paweł, 
Wasilewski Piotr, Wesołowska Beata, Wesołowski Tomasz, 
Wielgosz Agnieszka, Wierzbicka Renata, Wierzbowska 
Hanna, Wikieł Jerzy, Wilk Andrzej, Wiśniewska Jadwi-
ga, Wiśniewski Dariusz, Witkowska Teresa, Włoczkowska 
Agnieszka, Wojtasik Elżbieta, Wojtasik Jacek, Wojtkiewicz 
Marta, Wyczółkowska Wiesława, Zagajewska Małgorzata, 
Zagórska Agnieszka, Zakrzewska Barbara, Zblewska Lidia, 
Zdanowicz Marek, Zduńczyk Katarzyna, Zegarowski Tade-
usz, Zembrzycka Teresa, Żak Joanna.

Pracownicy administracji i obsługi 
Barańska Ewa, Bogusz Mirosław, Brzóska Krzysztof, Bu-
dzik Marcin, Bukowska Barbara, Chaber Irena, Cygarow-
ska Stanisława, Czasak Sławomir, Czwartkowska-Molas 
Agnieszka, Faluta Bożena, Fijałkowski Ireneusz, Gorzela 
Teresa, Jabłonka Marzena, Jakubik Zofia, Jakubowska Elż-
bieta, Jakubowski Tadeusz, Janina Bielecka, Jedynak Zofia, 
Kępa Elżbieta, Kociszewska Barbara, Kolińska Mariola, 
Koliński Krzysztof, Kołodziejczyk Kazimierz, Konopka 
Barbara, Kotarska Elżbieta, Kuczyńska Halina, Kuran Lu-
cyna, Łukawski Adam, Majewski Władysław, Małkowski 
Marek, Mateja Jolanta, Mariańska Anita, Michalak Elżbieta, 
Oczesała Elżbieta, Olenderek Barbara, Olenderek Tadeusz, 
Pietraszek Alicja, Pietraszek Janina, Porczek Tadeusz, Po-
woniak Janina, Rafalska Małgorzata, Rybińska-Kierlańczyk 
Krystyna, Sęczek Alina, Skoblewska Danuta, Skrodzka Ewa, 
Sokołowska Dorota, Soporek Teresa, Strzeszewska Barbara, 
Surała Irena, Surdyna Lucyna, Szymańczak Janina, Turkie-
wicz Monika, Tuszyńska Barbara, Wacławska Bożena, Wa-
cławska Danuta, Wagiełnicka Małgorzata, Warcaba Barbara, 
Wasiak Alfreda, Wieczorek Anna, Zajkowska Elżbieta.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 IM. JÓZEfY JOTEYKO 
W GRODZISKU MAZOWIECKIM

Nauczyciele
Abramczyk Lidia, Balińska Beata, Bednarczyk (Świętochow-
ska) Teresa, Bednarek Magdalena, Bogucka (Hadryś) Beata, 
Bogucka Halina, Bożek Edward, Brańska Irena, Ks. Budziń-
ski Stanisław, Cichowlas Marta, Citlak Joanna, Czajkowska 
Agnieszka, Dąbrowska Renata, Deluga Paweł, Dobiesz Iwo-
na, Ks. Dobrzyński Marek, Domańska Katarzyna, Drela 
Zofia, Drewecka Anna, Drzniewicz Marta, Dubel Renata, 
Dybińska Marta, Faliszewski Andrzej, Faliszewska Maria, 
Freyberg Elżbieta, Fyda-Zięba Danuta, Galla Katarzyna, Ks. 
Gass Dariusz, Gimbut Agnieszka, Giza Alina, Głuch Ma-
rzena, Gowin Renata, Góralczyk Edyta, Gutkowski Łukasz, 
Hańć Paulina, Hryniewicz Katarzyna, Janiszewska-Chołuj 
Elżbieta, Janeczek Barbara, Jankowska Katarzyna, Jaworska 

Katarzyna, Jędrzejak Ryszard, Jędrzejczak Janina, Ks. Jędrze-
jewski Józef, Kaczorowska Grażyna, Kapuściak Aleksandra, 
Kapuściak Wojciech, Kapuściak-Komoszka Joanna, Kapu-
śniak Jadwiga, Kardas Irena, Kardas Marian, Kępka Miro-
sława, Klepacz Ewa, Klepacz Jarosław, Klimko Karolina, 
Klonowska Agnieszka, Kołodziejczyk Danuta, Komorowska 
Anna, Kopeć Joanna, Korzębska Monika, Kotowicz Cecylia, 
Kowalczyk (Brzywczy) Magdalena, Kowalska Sławka, Koz-
drak Joanna, Kozieł (Sęczek) Joanna, Księżycki Sławomir, 
Krajewska Anna, Krakowczyk Angela, Krejpowicz Sławo-
mir, Król Renata, Krzywicka Bogumiła, Książek Mirosław, 
Kubik Jadwiga, Kubik Julian, Kulesza Katarzyna, Kunicka 
Małgorzata, Kuźmińska Aldona, Laskowska Katarzyna, La-
sota Jolanta, Lewicka-Szerszeń Hanna, Łoszewska Renata, 
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  
IM. SZARYCH SZEREGÓW W GRODZISKU MAZOWIECKIM

Abramczyk Lidia, Andrzejewski Janusz, Augustyniak Joan-
na, Baraniak Krystyna, Bączyńska Krystyna, Bieganowska 
Beata, Błaszkiewicz Władysława, Boniecka - Świątek Li-
dia, Borzewska Iwona, Bosak Elżbieta, Brzóska Małgor-
zata, Caban Joanna, Chechłacz Elżbieta, Chechłacz Maria, 
Chechłacz Martyna, Chełchowska Marianna, Chowaniec 
Izabela, Curlej Irena, Czajkowska Krystyna, Czarnecka 
Edyta, Dobosz Danuta, Dunajewski Bogdan, Dziewicka 
Aleksandra ( Krawczykowska ), Dziewicki Maciej, Dziu-
bińska Anna, Flak Joanna, Flak Krystyna, Fronczak Edward, 
Fronczak Gabryela, Fydrych Aneta, Gańko Teresa, Gontarz 
Agnieszka, Grabowska Anna, Grudzień Dorota, Grzelak 
-Karbowiak Barbara, Gurgul Agnieszka, Hadaś Elżbieta, 
Hain Halina, Hopko Danuta, Jagłowski Leszek, Jasińska 
Grażyna, Jaworska Rozalia, Jercha – Zielińska Magdalena, 
Kaczor Paweł, Kaflik Marek, Kiełek Wioletta, Kierszniewska 
Magda, Kobosko Dorota, Koczakowska Barbara, Kołodziej 
Agnieszka, Konarska Maria, Konieczna Agnieszka, Kopers-
ka Jadwiga, Kowalik Grażyna, Koziarski Dariusz, Koziróg 
Bernard, Koziróg Elżbieta, Koźbiał Tadeusz, Kunecka Ka-
tarzyna, Lachor Zuzanna, Lewandowska Teresa, Lipner 
Anna, Łęcki Marcin, Łoś Agnieszka, Mateńko Joanna, 
Michalak Beata (Konarska), Najberek Helena, Ogonows-
ka Bogusława, Oksiędzka Marzanna, Osiadacz Agnieszka, 
Osuchowska Jolanta, Ościłowska Barbara, Otręba Alicja, 
Pęksa Rafał, Pielaszek Elżbieta, Pilaszek Maria, Piórkows-
ki Hieronim, Pokrop Katarzyna, Pokrop Wiesława, Popel 
Oksana, Przybysz Jacek, Rojczyk Mirosława, Romanowska 
Wiesława, Sadowska Bożena, Siarnowska Alicja, Sitarska 

Małgorzata, Siwik Andrzej, Skrzypowski Andrzej, Sło-
jewska – Puchalska Wioletta, Sobieraj Aurelia, Soporek 
Magdalena, Stankiewicz Agnieszka, Stankiewicz Sylwes-
ter, Staszewska Anna (Szmaus), Stefaniuk Teresa, Stępień 
Barbara, Stępniewska Agnieszka ( Pietruczuk ), Stróżewska 
Elżbieta, Suchowicz Maria, Szatkowska Monika, Szczepa-
niak Izabela, Szkop Bożena, Szmajkowska Małgorzata, Sz-
midel -Włodarczyk Jolanta, Śliwińska Sylwia (Ręgowska), 
Tarczyński Tomasz, Traczewska Katarzyna, Truszkowska 
Małgorzata, Tryniszewska Katarzyna, Ukleja Ewa, Was-
ek Jacek, Wasilewska Jadwiga, Wiechno Hanna, Więcek 
Teresa, Wilk Marta ( Wielogórska ), Wiśniewska Bożena, 
Witkowska Zofia, Wojciechowska Anna, Wojciechowska 
Anna (Włodarczyk), Wojtczak Ewa, Woźniak Krzysztof, 
Ks. Wróbel Jan, Zakrzewska Krystyna, Zdrojewska Alicja, 
Zielińska Kazimiera, Zwierzchowska Iwona.

Administracja
Chmielarska Danuta, Olczak Mariola, Olczak Zofia, 
Piechocka Danuta, Soporek Teresa, Szabelska Wanda, 
Wawrzyniak Dorota.

Obsługa
Andrjaniuk Regina, Biesaga Zygmunt, Błaszczak Ma-
ria, Cader Józef, Choińska Teresa, Cyngot Henryk, 
Dąbek Zygmunt, Dworakowski Aleksander, Dybko-
wska Krystyna, Głodowska Krystyna, Jankowska Irena, 
Klimkiewicz Edward, Kuik Wiesława, Lejba Helena, 
Leśniewski Czesław, Łopot Władysław, Matuszewski 

Maciejewska Daniela, Maciejewska Janina, Majchrzak Ane-
ta, Majorowicz (Sosnowska) Krystyna, Malinowska Anna, 
Ks. Maliszewski Jacek, Marszałek Renata, Michalak Emi-
lia, Michalak Maria, Michałowska Mirosława, Mielniczek 
Renata, Ks. Miętus Jarosław, Misiak Jolanta, Młodawska 
Jolanta, Młotkowska (Józefowska) Małgorzata, Modrzejew-
ska Danuta, Najfeld Ewa, Najfeld Longina, Okonkowska 
Beata, Okrasa Joanna, Ks. Olejarz Julian, Opala Jarosław, 
Osiadacz Jolanta, Owczarska Bożena, Pietraszek Jadwiga, 
Pietrzyk Bogumiła, Pleśnierowicz (Górska) Emilia, Pokrop 
Wiesława, Pokrop-Krupa Ewa, Pokrzywnicka Wanda, Po-
targowicz Elżbieta, Ks. Prażmowski Henryk, Prędkopowicz 
(Wiercioch) Renata, Puchalska Katarzyna, Rembecka Boże-
na, Ręgowska Sylwia, Roman Mirosława, Romańska Kata-
rzyna, Rudnik Agnieszka, Sadowska Agnieszka, Sakowska 
Elżbieta, Samboroska Ewa, Sęczek Agnieszka, Siarnowska 
Alina, Siurdyna Dorota, Siwik Andrzej, Snopko Agnieszka, 
Sobiecka (Kuran, Stępniewska) Beata, Socha Mariola, So-
czewicz Małgorzata, Sokołowska Irena, Stępień Elżbieta, 
Starzec Beata, Suchodolska Dorota, Szymczyk Marta, Świe-
chowska (Zielińska) Irena, Świniarek Świętosława, Tar-
łowska (Wawrzyniak) Anna, Tez Krzysztof, Tomaszewska 
(Wieteska) Beata, Trojanowski Grzegorz, Tuzimek Janina, 
Twardoch Katarzyna, Wacławek Anna, Węgrzynowicz Ur-
szula, Wężowczyk Barbara, Wiśniewska Joanna, Witkowska 
Urszula, Włodawska Jolanta, Wnuk Wanda, Wojciechowska 
Inga, Wojciechowska Janina, Wojciechowska Zofia, Wróbel 
Anna, Wysocka Dominika, Wyszyńska Ewa, Zblewska Li-
dia, Zgutka Danuta, Zientala Małgorzata, Zientala Wanda, 
Żarkiewicz Andrzej, Żółkiewska Marta, Żukowska Renata, 
Żukowska Urszula.

Pracownicy administracji i obsługi
Aleksandrzak Marian, Baran Elżbieta, Białous Henryk, Bielicka
-Wolna Dorota, Bladowska Dorota, Borek Marzena, Brzezicki 
Jan, Byczek Bożena, Byczek Renata, Chojnowska Monika, 
Czarnecki Ryszard, Dubielecki Tadeusz, Dudek Barbara, Dzie-
kańska Bożena, Dziekańska Karolina, Gąsiński Mirosław, Go-
łębiewski Stanisław, Hryniewicz Zbigniew, Jałowiecki Tadeusz, 
Jankowska Anna, Jarkiewicz Małgorzata, Jasiewicz Bogusława, 
Jaworska Bolesława, Jezierski Wiesław, Karczewska Urszula, 
Karczewski Henryk, Kaźmierczak Czesław, Klekowicz Elż-
bieta, Kochański Jerzy, Komorowski Jerzy, Kostrzewa Dariusz, 
Kozub Irena, Krawczyńska Mieczysława, Kucharska Jadwiga, 
Kucharska Magdalena, Kurpiel Henryk, Krzepicki Czesław,  
Laźmirska Beata, Liszewski Krzysztof, Lubaczewski Miro-
sław, Łyczek Ryszard, Małek Jerzy, Marcinkowska Wiesława, 
Marzec Jan, Matejek Emilia, Mirgos Anna, Mitrowska Ewa, 
Mroczek Tadeusz, Nasiadka Krystyna, Niedziółka Elżbieta, 
Niedziółka Henryk, Nowak Stanisław, Nowakowska Bogu-
sława, Okrasiak Dariusz, Okrasiak Wiesława, Olesińska Lucy-
na, Osiadacz Wiesław, Osiński Jan, Patanowska Bożena, Paw-
łowski Stanisław, Piechocka Danuta, Pietruszewska Krystyna, 
Prędkiewicz Maria, Przybysz Barbara, Radziach Hanna, Sapie-
ja Kazimiera, Sęczek Alina, Sierocińska Hanna, Skrzypowska 
Regina, Słomka Jadwiga, Smuga Cecylia, Sobczak Wiesława, 
Sobota Iwona, Stolarczyk Marian, Suska Mirosława, Sypnik 
Janina, Szymańska Teresa, Świniarek Anna, Tkacz Wojciech, 
Tupczyńska Maria, Tybor Zenona, Urtate Irmina, Wacławek 
Anna, Wiącek Monika, Witaszek Anna, Witczak Michał, Wo-
dzisławska Krystyna, Wojciechowska Jadwiga, Wojciechowski 
Janusz, Wysocka Katarzyna, Zielińska Magdalena, Zientala 
Zdzisław, Żakowska Monika.
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Nauczyciele
Augustyniak Barbara, Bagińska Magdalena, Banasiak Beata, 
Banaszek Monika /Filipkowska/, Bączyńska Krystyna, Bardz-
ka Elżbieta, Biegun Elżbieta, Biernat Katarzyna, Bogucka 
Halina, Booth Hanna, Bosak Elżbieta, ks. Brzostek Mariusz, 
Burchard Grażyna, Cader Janina, Ciesielczyk Beata, Cie-
sielczyk Piotr, Dobosz Danuta, Duda Marta /Makarewicz/, 
Dzierżanowska Edyta, Dziewulska Dorota, Dzieża Katrzyna, 
Florczak Zofia, Fronczak Edward, Głowacka Izabella /Dmi-
truk/, Grabska Małgorzata, Grzelak Barbara, Hain Helena, 
Jabłońska Luiza, Jaborska Monika, Jakubowska Teresa, Ja-
strzębska Beata, Kałamański Sebastian, Kapuściak-Komoszka 
Joanna, Kierszniewska Grażyna, Koczakowska-Żbikowska 
Barbara, Kołodziej Małgorzata, Kołodziej Agnieszka, Ko-
złowska Maria, Krupska-Kościesza Monika, Lenard Aneta, 
Marynowski Daniel, Mierzejewska Marta, Morytko Łucja, 
Myślińska Magdalena, Najberek Helena, Nowak Aleksandra 
/Bohdan/, Oracka Agnieszka /Konarska/, Osiadacz Jolanta, 
Osiadacz-Bieniak Aleksandra /Siwek/,
Pawłowska Monika /Wojtyniak/, Piekarska Maria, Piekarski, 
Mieczysław, Pietruczuk-Godoń Barbara, Pomykała-Osińska 
Beata, Powązka Zofia, Radomska Karolina, Ranwid Moni-
ka, Rojek Marzanna, Rokicka Magdalena, Rzeczycka Gra-
żyna, Sobczak, Renata, Stankiewicz Sylwester, Stankiewicz 

Małgorzata, Stojak Grażyna, Sztajerowska Maria, Śliwińska 
Barbara, Tataj Aneta, Trochim Andrzej, Urbańska Dorota, 
Wierzbicka Maria, Wierzchowska Anna, Witkowska Urszula, 
Wojcieski Jarosław, Zaleska Barbara, Zaleski Rajmund, Zbą-
szyńska Magdalena, Zyskowska Adela.

Administracja i obsługa
Badowska Małgorzata, Baranowska Wiesława, Bielecka Elż-
bieta, Bylicka Beata, Cader Józef, Cader-Szustakiewicz Kata-
rzyna, Chybowski Rafał, Cieplak Grażyna, Daudi Katarzyna, 
Dreksa Marek, Dwórzyńska Alina, Hordliczko Iwona, Ja-
błońska Luiza, Jankowski Mieczysław, Kalinowska Dorota, 
Kietliński Czesław, Koliński Krzysztof, Kosowska Jolanta, 
Latocha Renata, Lesiński Józef, Łyszkowski Jerzy, Michalak 
Mirosław, Michalczuk Wojciech, Milewska Mieczysława, 
Niemiec Stanisław, Niemiec Zofia, Niewiadomska Mary-
la, Oziębło Adam Alojzy, Oziębło Adam Bogdan, Paduch 
Marianna, Pawłowska Maria, Pawłowski Artur, Piekarski 
Mieczysław, Popławski Grzegorz, Przybysz Bogdan, Sierań-
ska Monika /Ranwid/, Simborowska Barbara, Skrzeczyńska 
Barbara, Słoma Andrzej, Słoma Małgorzata, Smolarek Jani-
na, Suski Eugeniusz, Ślusarczyk Jan, Trojanowski Andrzej, 
Urbański Wojciech, Wigier Janusz, Wiśniewski Piotr, Żarkie-
wicz Grażyna.

Sylwester, Matuszewski Władysław, Myśliwy Leszek, 
Niedziółka Henryk, Okurowska Dorota, Ostrowski 
Andrzej, Pindor Tadeusz, Rola Helena, Rola Teresa, 
Rosa Robert, Rybkowska Józefa, Sadowska Apolonia, 
Sadowska Elżbieta, Sadowska Kazimiera, Simińska 
Joanna, Skoneczny Edward, Szczepkowska Stanisława, 
Szczepkowski Franciszek, Szkop Ryszard, Tober Elżbie-
ta, Trupiszewski Franciszek, Walczak Barbara, Walczak 
Zofia, Wesołowski Andrzej, Wolski Jerzy, Wrzesiński 
Henryk, Założyński Roman, Zawistowski Robert, Zie-

lińska Teresa, Zwierzchowski Stanisław, Żebrowski Sta-
nisław, Żukowski Henryk.

Pracownicy sezonowi – palacze
Celek Zdzisław, Dzikowski Jacek, Gaik Wojciech, Ka-
linowski Feliks, Kaliński Waldemar, Kozłowski marek, 
Kozłowski Ryszard, Lipner Jan, Muszyński Jacek, Mus-
zyński Mieczysław, Saternus Tadeusz, Skoneczny Jerzy, 
Zakrzewski Piotr, Zakrzewski Waldemar, Zawistowski 
Józef.

NAUCZYCIELE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KSIĄŻENICACH 
- rok szkolny 2012/13 i 2013/14

Andryszewska Elżbieta, Auguściuk Ewa, Badowska Marta, 
Burakowska Kamila, Bakuła Alicja, Bartłomiejczyk Mo-
nika, Broniewicz Maria, Długosz Karolina, Drzazga-Ry-
chlik Katarzyna, Florkiewicz-Kowalczyk Marta, Fronczak 
Anna, Galla Katarzyna, Gozdur Katarzyna, Jankowska 
Beata, Klepacz Ewa, Klimko Karolina, Kluczyk Katarzyna, 
Kołeczko Sylwia, Komorowska Anna, Kondratowicz Mał-
gorzata, Korzębska Monika, Kostecki Wojciech, Kozdrak 
Agnieszka, Lachawiec Izabela, Malinowska Anna, Mazur 
Barbara, Mechocka Emilia, Michałowska Aleksandra, 
Niedziela Magdalena, Okrasa Joanna, Ratuska Joanna, 
Robaszyński-Janiec Tadeusz, Rudnik Agnieszka, Smoleń 
Karolina, Sowińska Marzena, Stępień Barbara, Świechow-
ska Irena, Tuszyńska Olga, Witkowska Urszula, dr Woje-
wódzka Aneta, Zblewska Lidia, Zbudniewek Jolanta.

Pracownicy administracji i obsługi
Amanda Gumowska, Leszek Sokołowski, Hanna Oziem-
kiewicz, Lucyna Olesińska, Magdalena Zielińska, Beata 
Laźmirska, Katarzyna Ciechowicz, Iwona Popczyk, Ta-
deusz Wilkoński, Agnieszka Grzejszczyk, Grazyna Nicz, 
Anna Kurmanowska, Anna Karwowska, Justyna Szulc.

Pracownicy szkoły w latach 1990-2012
Faliszewski Andrzej, Galla Katarzyna, Janczarek Barbara, 
Jankowska-Filipek Katarzyna, Kardas Irena, Kardas Ire-
na, Klepacz Ewa, Klimko Karolina, Klonowska Agniesz-
ka, Komorowska Anna, Korzębska Monika, Kozdrak 
Agnieszka, Kuźmińska Aldona, Łoszewska Renata, Ma-
ciejewska Daniela, Malinowska Anna, ks. Miętus Jarosław, 
Nowosielska Barbara, Okonkowska Beata, Pleśnierowicz 
Emilia, Pokrop Wiesława, Pokrop-Krupa Ewa, Reja Lucy-
na, Reja Lucyna, Rudnik Agnieszka, Skalska Magdalena, 
Skrzypowska Magdalena, Ślężycki Sławomir, Świechow-
ska Irena, Szymczyk Marta, Tuzimek Alicja, Urbanek 
Alicja, Urbanek Jolanta, Wesołowska Jadwiga, Węgrzyno-
wicz Urszula, Witkowska Urszula, Wojciechowska Inga, 
Wojciechowska Zofia, Zblewska Lidia.

Pracownicy administracji i obsługi  
w latach 1990-2012

Olesińska Lucyna, Kucharska Magdalena, Wysocka Kata-
rzyna, Zielińska Magdalena.
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SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KLEMENTYNY Z TAńSKICH HOffMANOWEJ  
W IZDEBNIE KOŚCIELNYM

Adam Ircha, Agnieszka Ircha, Irena Wasek, Marta Wa-
sek, Czesław Sochacki, Anna Łupanow – Kozieł, Urszu-
la Żmijewska, Grażyna Zbrzeżna, Katarzyna Bandyra, 
Małgorzata Pietraszek, Maryla Podgórska, Małgorzata 
Miastowska, Halina Hain, Halina Krajewska, Tomasz 
Krajewski, Agnieszka Zagórska, Katarzyna Ruszkow-
ska, Sylwia Hołdak – Szymańska, Danuta Parol, Izabela 
Szczepaniak, Marta Wielogórska, Marta Mierzwińska, 
Magdalena Sierocińska, Arkadiusz Drab, Justyna Siwiń-
ska, Sylwia Masło –Kwiecień, Małgorzata Młodkowska, 
Radosław Gers, Renata Gowin, Bernadetta Boruszew-
ska, Alina Giza, Mariola Jędrzejewska, Beata Walczyńska.

Pracownicy administracji i obsługi: 
Genowefa Kostecka, Agnieszka Orzech, Irena Badowska, 
Teresa Piórkowska, Wojciech Piórkowski, Ryszard Gło-
wacki, Paweł Lichniak, Andrzej Błaszczak, Stefan Badow-
ski, Andrzej Wasek, Antoni Szymański, Andrzej Badow-
ski, Wiesława Fiedorowicz, Piotr Fiedorowicz, Agnieszka 
Kalkosińska, Sebastian Szymaniak, Ewa Traczyk, Sławo-
mir Szymański, Zuzanna Szymaniak, Kazimiera Olejnik, 
Czesława Szperalska, Irena Sadowska.

GIMNAZJUM NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH,  
W GRODZISKU MAZOWIECKIM

Nauczyciele
Adydan Anna, Banaszczyk Ewa, Barańska Elżbieta, Bednar-
czyk Agnieszka, Biegun Elżbieta, Bogucka Beata, Brożek 
Grażyna, Brzezińska Agnieszka, Cendrowicz Remigiusz, 
Chęcmanowska Iwona, Daniłowska Grażyna, Dobrowol-
ska Edyta, Dobrzyńska Katarzyna, Domańska Katarzyna, 
Dzierzbicka-Zegar Edyta, Faliszewska Maria, Faliszewski 
Andrzej, Giza Alina, Głowacka Patrycja, Gontarczyk Janusz, 
Gutkowski Łukasz, Ignasiak Małgorzata, Jachowicz Martyna, 
Jankowski Miłosz, Jaworski Arkadiusz, Jędrzejak Ryszard, 
Jędrzejczak Janina, Jusińska Alicja, Kapuściak Aleksandra, 
Kapuściak Wojciech, Koczakowska-Żbikowska Barbara, Ko-
łodziejczyk Danuta, Kora Anna, Kordys Jadwiga, Kościołow-
ski Tomasz, Kotowicz Cecylia, Kotynia Robert, Kowalczyk 
Mateusz, Kozdrak Joanna, Kozieł Joanna, Koziróg Elżbieta, 
Król Jerzy, Krzywicka Bogumiła, Kubik Jadwiga, Kulpan 
Katarzyna, Laskowska-Skrzyńska Barbara, Lech-Szumile-
wicz Grażyna, Lewicka Hanna, Lipka Cezary, Lis Magdale-
na, Łoszewska Renata, Majewska Joanna, Maliszewski Jacek, 

Meller-Ochotna Renata, Mincberger Beata, Misiak Jolan-
ta, Młotkowska Małgorzata, Mrozik Anna, Olejarz Paweł, 
Otręba Izabela, Pawłowska Magdalena, Pietrzyk Katarzyna, 
Piróg Magdalena, Piwowarczyk Agnieszka, Płaza Anna, Po-
pel Oksana, Ruszkiewicz Aneta, Ryuzbacky Iwan, Semczuk 
Justyna, Sitarski Jan, Siwik Andrzej, Słowińska Janina, So-
czewicz Małgorzata, Stępień Elżbieta, Strzelichowska Elż-
bieta, Sybilska Aleksandra, Szachnowski Jacek, Szmaus Piotr, 
Szymańska Joanna, Szymański Andrzej, Tarczyński Tomasz, 
Tarnowska Dorota, Tkacz Olga, Trojanowski Grzegorz, Wa-
łaszek Barbara, Wasiak Justyna, Wąsikowska Jolanta, Widaw-
ski Łukasz, Wiraszka Jolanta, Wojciechowska Iwona, Wosztyl 
Ewa, Wzorek Agnieszka, Zielińska Irena, Żółkiewska Marta.

Administracja i obsługa
Chlebowska Zofia, Chojnowska Monika, Holc Bożena, Kar-
czewski Henryk, Łyczek Ryszard, Mitrowska Patrycja, Sob-
czak Janina, Sobota Iwona, Sypnik Janina, Wacławek Anna, 
Wojacik Agnieszka, Wojciechowska Jadwiga, Ziemska Ewa.

GIMNAZJUM NR 2 IM. KRZYSZTOfA KAMILA BACZYńSKIEGO 
W GRODZISKU MAZOWIECKIM

Kadra pedagogiczna
Banasiak Bartłomiej, Baranowski Paweł, Bartosiak Elż-
bieta, Bąchór Kazimierz, Biegańska Urszula, Bielak 
Renata, Bielecka Izabela, Bielecka Magdalena Maria, 
Bielska Iwona Agnieszka, Bochen Katarzyna, Bronisz 
Aneta Agata, Burzyk Ewa, Cendrowicz Remigiusz, 
Chęcmanowska Iwona, Daniłowska Grażyna Teresa, 
Deć-Kucharczyk Małgorzata, Dembowska Alicja Tere-
sa, Dobrowolska Edyta Małgorzata, Dominiak Kamila 
Agnieszka, Dymecki Grzegorz, Falkowska Teresa, Fila 
Monika, Gańko Halina, Gil Barbara, Główka Jerzy Ro-
man, Gnatowska Maria Teresa, Górska Alicja, Grzywa-
czyński Sławomir, Iżycka Monika, Jabłońska Joanna, 
Jabłońska –Tomczyk Ewa,Jarzyna Maria Wiktoria, Jasiń-
ska –Ciszewska Agnieszka, Jaworski Arkadiusz, Jeglińska 
Anna Maria, Jezierska Katarzyna, Kaczorowska Grażyna 
Ewa, Kaflik Marek, Kamińska Hanna Janina, Kapuściak 
Wojciech, Karamon Halina, Karolak Elżbieta, Kazimier-
czak Katarzyna, Kierszniewska Grażyna Dorota, Kiersz-
niewska Magda, Kilańska Katarzyna, Kobierska Krystyna, 
Kołakowska Zofia, Konarski Roman Maciej, Kowalczyk 
Adrian, Kowalczyk Mateusz, Kowalska Joanna Magda-
lena, Kowalska Maria, Kazimiera, Kozieł Anna, Koźbiał 

Elżbieta, Krawczykowski Paweł, Kremer Zofia, Król 
Paulina, Kubik Jadwiga Romualda, Kucharczyk Jarosław, 
KucińskaAgnieszka, Kuran Piotr, Kurek Władysław, La-
ment Sylwester, Legie Przemysław, Lipińska Ewa, Janina, 
Lipska Regina Jadwiga, Maj Marta, Malinowska Elżbie-
ta, Malinowska Joanna Małgorzata, Małkiewicz Moni-
ka Maria, Michalak Katarzyna Barbara, Michalak Maria 
Barbara, Michalska Żaneta, Miron Joanna, Nowakowska 
Barbara, Paszkiewicz Barbara, Paszkowski Tomasz, Per-
kowska – Magryta Dorota, Piątkowski Krzysztof, Pierc 
Tomasz Bogdan, Pilaszek Maria, Piotrowska Monika, 
Podlecka Maria Helena, Przybysz Jacek, Puchalska No-
wakowska Justyna, Radzicka Małgorzata Maria, Rojek 
Marzanna, Sado Elżbieta, Sikorska Małgorzata, Sitarska 
Małgorzata, Skibińska Marta, Snarska Hanna, Sobstyl 
Paweł, Solanikow Ewa, Stalkoper Piotr, Starus Michał 
Konrad, Suchecka Joanna Monika, Surała Jolanta Anna, 
Sybilski Jacek, Szachnowski Jacek, Szymańska Joanna 
Maria, Śliwiński Michał Sławomir, Świdlicka Beata, Ty-
cińska Beata, Usiądek Magdalena Iwona, Walasek Piotr 
Artur, Walkiewicz Paweł Marcin, Wąsikowska Jolanta, 
Wielgos Agnieszka Marzena, Wilgocka Joanna Magdale-
na, Wiśniewski Stanisław, Witomska – Pniak Agnieszka, 
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GIMNAZJUM NR 3 IM. LEONIDA TELIGI  
W GRODZISKU MAZOWIECKIM

Nauczyciele
Basiak Tomasz, Basiński Rafał, Bąchór Kazimierz, Biardz-
ka Elżbieta, Biegun Elżbieta, Biela Jolanta, Bielecka Izabe-
la, Błazucka Edyta, Bohdan Jolanta, Bonikowska Barbara, 
Bonikowski Mateusz, Brożyna Tomasz, Brudziński Robert, 
Brysiak- Słabicka Anna, Brzostek Mariusz, Choliński Stani-
sław, Daniłowska Grażyna, Dmowska Katarzyna, Dominik 
Edyta, Dymna Katarzyna, Dzieża Katarzyna, Engel Izabe-
la, Filipiak Małgorzata, Gajewska Gabriela, Górska Ewa, 
Grabkowska Teodora, Gregorczyk- Wijata Renata, Gryczka 
Monika, Guziak Grzegorz, Hadaś Elżbieta, Horaczek Mał-
gorzata, Janiszewska Elżbieta, Janus Renata, Jasiński Zdzi-
sław, Jędrasiak Wojciech, Jorgensen Beata, Jusińska Alicja, 
Kaczmarek Aleksandra, Kamiński Robert, Karamon Hali-
na, Kępiński Dariusz, Kiełtyka Maciej, Kierzkowska Beata, 
Kochan Patrycja, Koczakowska – Żbikowska Barbara, Ko-
lasińska- Skrzypkowska Joanna, Kosiński Piotr, Kostrze-
wa Anna, Kowalczyk Jacek, Kowalewska Joanna, Kozieł 
Agnieszka, Krawczyk Halina, Krejpowicz Sławomir, Kró-
likowska Barbara, Kruszyna Dorota, Krzywicki Krzysztof, 
Kurzela Edyta, Kutnik Rita, Lewandowska Krystyna, Lipiń-
ski Lesław, Lipowska Dorota, Lipska Regina, Maciejewska 
Izabela, Majewska Joanna, Malec Ludwika, Malinowska 
Elżbieta, Maniuk Arkadiusz-, Marciniak Ewa, Mizura Mo-
nika, Mroczka Władysław, Nowakowska Agnieszka, Oku-
rowska Małgorzata, Paluch Katarzyna-, Pielak Beata, Pie-
niążek Paweł, Pilipiuk Anna, Piotrowska Anna, Piórkowski 

Hieronim, Pogorzelec Maria, Przybysz Jolanta, Przybysz 
Małgorzata, Rutecka Agnieszka, Rutecka Agnieszka, Sa-
dowska Bożena, Sadowska Katarzyna, Serzysko Justyna, 
Siwik Andrzej, Skalska Magdalena, Skorupińska Małgorza-
ta, Skrzelińska Ewa, Smalec Rafał, Smolarek Edyta, Smysło 
Mariusz, Snarska Hanna, Sobiesiak Barbara, Stanikowska 
Magdalena, Stasiak Rafał, Strzemieczna Bożena, Syska 
Mag dalena, Szafarz Anna, Sztajerowska Maria, Sztajner 
Magdalena, Szurek Agnieszka, Szydło Joanna, Szymańska 
Agnieszka, Śleszyńska Wiesława, Śliwińska Wiesława, Śli-
wiński Michał, Świderski Dariusz, Tekielski Wojciech, Tur-
kowska Joanna, Tycińska Beata, Urbańska Anna, Wardziak 
Ewa, Wasek Sławomir, Wiązecki Andrzej-, Wierzbicka Re-
nata, Wisińska Teresa, Wiśniewska Małgorzata, Wit Izabela, 
Witczak Michał-, Wojciechowska Emilia, Wójcik-Mikulska 
Iwona, Zaleski Paweł, Ziemkiewicz- Kroć Lngina, Żaglew-
ska Magdalena, Żurecki Paweł- matematyka, Pracownicy 
administracji,, Jankowska Anna, Kucharska Jadwiga, Ko-
strzewa Krystyna, Malinowska Alicja, Zondek Bożena.

Pracownicy obsługi
Alwast Marek, Błaszczyk Alina, Chmiel Agnieszka, 
Chmielewski Jan, Chmielewska Wiesława, Grudzień Ad-
olf, Irzycka Barbara, Jaworska Krystyna, Krawczyk An-
drzej, Kucińska Joanna, Maćkowska Anna, Maksymowicz 
Bogdan, Pokropek Irena, Rybińska- Kierlańczyk Krystyna, 
Sochacka Marianna, Stanisławek Teresa.

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI DS. OŚWIATY W URZĘDZIE MIEJSKIM 
I BIURZE OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ OŚWIATY

W GRODZISKU MAZOWIECKIM W LATACH 1996-2013

Marzena Dobielecka, Wanda Dłuska, Bogusława Dzie-
kańska, Halina Czarnecka, Wanda Fedorowicz, Luiza Ja-
błońska, Anna Jankowska, Elżbieta Klekowicz, Krystyna 
Kostrzewa, Jadwiga Kucharska, Iwona Kurowicka, Urszula 

Milczarek, Andrzej Mucha, Jolanta Naruszewicz, Mariola 
Olczak, Danuta Piechocka, Alina Sęczek, Halina Wojtano-
wicz, Rajmund Zaleski.

Wochnik Krzysztof Andrzej, Wodzińska Marta, Wojtasik 
Elżbieta, Wojtasik Jacek, Wojtczak Anna Ewa, Wykrę-
towicz Irmina, Wykrętowicz Kamil Władysław, Xavier 
Debeni, Zegarowski Tadeusz, Zembrzycka Teresa Alicja, 
Zyskowska Adela, Żywień Elżbieta.

Administracja i obsługa
Bukowska Barbara, Kępa Elzbieta, Koliński Krzysztof, 
Pietraszek Alicja, Pietraszek Janina, Pindor Danuta, Po-
bozil Agata, Powoniak Janina, Skrzydeł Katarzyna, Surała 
Irena, Szymanczak Janina.



Wydawca:
Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim 

ul. Kościuszki 32 a
05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel. 22 755 55 34, fax 22 755 53 27
e-mail: urzad@grodzisk.pl

www.grodzisk.pl

Zespół redakcyjny:
Katarzyna Jezierska, Mariola Olczak, Marzena Miałkowska, Katarzyna Galla, Rajmund Zaleski,  

Maria Grabowska, Piotr Ciesielczyk, 

Tekst opracowali
A. Michałowska, K. Gosik, A. Chmielecka, R. Daniszewski, B. Malczewska, R. Motylińska, 

R. Nowakowska, B. Markowska, Z. Florczak, E. Błachuta, B. Ciesielczyk, S. Krejpowicz, E. Stępień, 
I. Borzewska, G. Jasińska, P. Ciesielczyk, M. Żmijewska, J. M. Pietraszek, A. Bakuła, E. Barańska, 

K. Domańska, M. Faliszewska, J. Kubik, M. Soczewicz, K. Jezierska, A. Kucińska, M. Syska, E. Górska, 
W. Śleszyńska, M. Okurowska

projekt, skład i druk:
www.dbprint.pl

W wydaniu wykorzystano zdjęcia:
Studia fotograficznego „Mawi”

zdjęcia ze zbiorów:
Przedszkola nr 1 im. Krasnala Hałabały, Przedszkola nr 4 im. Króla Maciusia I, Przedszkola nr 7
im. Wróbelka Elemelka, Szkoły Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza, Szkoły Podstawowej nr 2
im. M. Konopnickiej, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 im. J. Joteyko, Szkoły Podstawowej 
z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Szarych Szeregów, Szkoły Podstawowej im. dra Mateusza 
Chełmońskiego w Adamowiźnie, Szkoły Podstawowej w Książnicach, Szkoły Podstawowej im. 

Klementyny z Tańskich Hoffmanowej w Izdebnie Kościelnym, Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich, 
Gimnazjum nr 2 im. K. K. Baczyńskiego, Gimnazjum nr 3 im. L. Teligi

ISBN 978-83-64209-00-0

Grodzisk Mazowiecki 2013



Oświata grOdziska  
wczoraj i dziś

ISBN 978-83-64209-00-0


