
1



60 lat Szkoły w Mysłakowicach 1945–2005.  
Na podstawie dostępnych materiałów 

opracował nauczyciel fizyki 
Emil Pyzik, który w Mysłakowicach przepracował 38 lat.

Mysłakowice 2006 
2



Wstęp 

We  wrześniu  1945  roku  naukę  w  szkole  w  Mysłakowicach  rozpoczęło  28  uczniów 
i 2 nauczycieli.  Szkoła mieściła się obok kościoła przy ul.  1 Maja 21 w dawnym budynku szkoły 
niemieckiej. Wraz ze wzrostem osiedleńców wzrastała również ilość uczniów oraz nauczycieli. Na 
koniec roku szkolnego tj. w czerwcu 1946 roku było 173 uczniów i 6 nauczycieli. Nauka odbywała się 
w klasach łączonych. Składy uczniowskie były mocno zróżnicowane, tak pod względem wiekowym 
jak i umiejętności. W styczniu 1946 roku odbył się pierwszy polski wieczór choinkowy połączony z 
inscenizacjami,  tańcami,  jasełkami,  kolędami  i  zabawą.  Na  koniec  był  wspólny  poczęstunek  i 
prezenty dla każdego dziecka – pieczywo i słodycze. Zakończenie roku szkolnego było uroczyste: 
przemówienia,  deklamacje,  tańce,  piosenki,  ćwiczenia  gimnastyczne,  wspólny  posiłek  a  na 
zakończenie rozdano świadectwa. 

Pierwszy  rok  pracy  w  szkole  nastręczał  wiele  kłopotów  tak  wychowawczych  jak 
i pedagogicznych. Dużo trudności sprawiał ciągły ruch uczniów. Ilość dzieci zmieniała się w każdym 
tygodniu. Klasy były przepełnione. Brakowało podręczników, zeszytów i przyborów szkolnych. Duże 
różnice  wiekowe  między dziećmi  a  także  różne  przyzwyczajenia  kulturowe nie  ułatwiały  pracy. 
Wielu rodziców nie meldowało dzieci, by nie posyłać ich do szkoły. Mimo tych wszystkich kłopotów 
szkoła pracowała i rozrastała się liczebnie. Coraz częściej, rodzice wspomagali szkołę materialnie. 
Przejęty  budynek  szkolny  był  zawilgocony,  zdewastowany  przez  szabrowników,  dach  dziurawy, 
ściany brudne, pomoce naukowe zabrane przez Niemców. 

W 1946 roku liczba dzieci  wzrosła  do 256,  dlatego zaadaptowano na cele  szkolne dawną 
szkołę  Tyrolską  przy  ul.  Szkolnej  4,  gdzie  uczyły  się  dzieci  klas  młodszych.  Powstały  pierwsze 
organizacje uczniowskie i koła zainteresowań. Jednak w czerwcu na zakończenie roku szkolnego aż 
50 uczniów musiało pozostać na drugi rok szkolny w tej samej klasie. W 1947 roku nauczanie dalej 
odbywało się w klasach łączonych. Dalej brakowało podręczników szkolnych zwłaszcza do historii i 
geografii. Wreszcie rozpoczęto zakupy pomocy naukowych i książek do polskiej biblioteki szkolnej. 
W szkole zaczęto pierwsze wycieczki do: Jeleniej Góry, Cieplic, Szklarskiej Poręby na Śnieżkę a 
nawet do Wrocławia. 

Ponieważ ciągle przybywało uczniów, na potrzeby szkoły zaadaptowano drugi budynek na ul. 
Szkolnej dawny dom dla nauczycieli tyrolskich. Szybki wzrost dziatwy szkolnej wymusił decyzję na 
władzach terenowych o przystosowanie dawnego pałacu królów pruskich na potrzeby szkoły.  Po 
gruntownym remoncie i dostosowaniu go dla potrzeb szkoły, naukę w nowym obiekcie rozpoczęto w 
1953 roku. Teraz wszystkie klasy mieściły się już w jednym budynku, jednak po kilku latach, mimo, 
że pracowano na II zmiany, pałac okazał się za ciasny. Dla potrzeb szkoły przysposobiono kolejny 
budynek tym razem była to dawna Willa Liegnitz – Dom Wdowy po królu pruskim Fryderyku 
Wilhelmie III. Kolejna szkołę otwarto w 1961 roku dla potrzeb dzieci nauczania początkowego. 

W 1963 roku to słynna „zima stulecia” – przerwa w zajęciach szkolnych trwała aż 5 tygodni. 
Ze wzrostem uczniów wzrastała liczebność kadry pedagogicznej, jednak dawało się odczuć jej wielką 
płynność.  Warunki  bytowe  i  mieszkaniowe  dla  nauczycieli  były  złe,  stąd  tak  wielka  rotacja  i 
trudności w zdobyciu wykształconej kadry. W szkole było bardzo zimno, bo ciągle brakowało opału, 
uczniowie  i  nauczyciele  siedzieli  w  kurtkach.  Wreszcie  na  początku  lat  70  –  tych  podjęto  się 
generalnego remontu pałacu, utwardzono boisko szkolne oraz obejścia wokół budynków a posesje 
ogrodzono od strony ulicy, wokół zasadzono drzewa i krzewy oraz zasiano trawnik. 

W  roku  szkolnym  1974/75  powstała  Zbiorcza  Szkoła  Gminna  w  której  przez  kilka  lat 
prowadzono klasy przysposobienia zawodowego tzw. „pz” dla młodzieży przerośniętej i opóźnionej 
w nauce szkolnej. W 1990 roku szkołę przejęła Rada Gminy Mysłakowice pod swoją opiekę. W 1999 
roku szkoła przeszła kolejną reformę. Utworzono 6 letnią szkołę podstawową i 3 letnie gimnazjum. 
Do naszego gimnazjum uczęszcza młodzież z Mysłakowic a z Kostrzycy i Bukowca jest dowożona 
specjalnym „gimbusem”. Ponieważ ciągle maleje ilość uczniów, dlatego szkoła mieści się nadal w 
dwóch budynkach. 
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A oto jak zmieniała się ilość uczniów na przestrzeni 60 lat istnienia szkoły: 1945/46 – 173 
uczniów, 1957/58 – 490 ucz,  1967/68 – 934 ucz jest  to  rekord dla szkoły,  bo od tego roku ilość 
uczniów ciągle maleje by w 2001/02 – osiągnąć znowu 444 ucz. Zmieniała się również ilość kadry 
pedagogicznej: 1945/46 – 6 nauczycieli,  1955/56 – 12, 1958/59 – 20, 1970/71 – 32, 1985/86 – 40 i 
1990/91 – 42 rekord, od tego roku maleje również ilość zatrudnianych nauczycieli. W tym czasie 
szkołą kierowało 16 dyrektorów i 19 v-ce dyrektorów. Najdłużej panowała pani Irena Dorożyńska  i 
pan Sylwester Urbański, zaś jeżeli chodzi o v-ce dyrektorów to najdłużej zarządzał pan Adam Sroka 
i pani Zofia Winiarska. W omawianym okresie w szkole pracowało około 250 nauczycieli z tego 1 
rok pracowało aż 100 nauczycieli, 5 lat – 10 osób, 10 lat – 6 osób, 20 lat – 5 osób, ponad 30 lat aż 13 
osób. 

Do nauczycieli  pracujących najdłużej zaliczyć należy:  31 lat – T. Ziemińska,  32 lata – A. 
Cyrek, M. Bródka, 33 lata – J. Tomaszewska, H. Paczkowska, B. Opara, A. Madera, 34 lata – J. 
Mandziarz, C. Sokolowska, 35 lat – J. Cukiernik, D. Nowalińska, 36 lat – Adam Sroka, 38 lat – Emil 
Pyzik.  Dumą  naszej  szkoły  jest  3.443  absolwentów.  Wielu  z  nich  ukończyło  wyższe  uczelnie 
zdobywając tytuł magistra, inżyniera, lekarza, adwokata, księdza, geodety, oficera czy nauczyciela 
akademickiego. 

Zachodzące w kraju przemiany polityczne, gospodarcze i  administracyjne powodowały, że 
zmieniała się również nazwa szkoły: 
1945 - Publiczna Szkoła Powszechna, 1949 – Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego, 1974 – 
Zbiorcza Szkoła Gminna, 1985 – Szkoła Podstawowa, 1990 – Samorządowa Szkoła Podstawowa, 
1999 – Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Mysłakowicach. 

Jednostkami nadrzędnymi którym podlegała szkoła były: Wydział Oświaty w Jeleniej Górze, 
Inspektorat  Oświaty  w  Jeleniej  Górze,  Gminny  Dyrektor  Szkół  w  Mysłakowicach,  Inspektor 
Oświaty w Mysłakowicach, Urząd Gminy w Mysłakowicach. 

Oprócz działalności ściśle dydaktycznej w szkole prowadziło się i nadal prowadzi, chociaż w 
coraz  mniejszym  zakresie  zajęcia  pozalekcyjne:  koła  zainteresowań,  koła  przedmiotowe,  zajęcia 
sportowe.  Zespoły  wokalne  i  instrumentalne  zajmowały  czołowe  miejsca  w  konkursach  nawet 
ogólnopolskich. Nasi sportowcy byli i są ciągle w czołówce województwa, byli również uczestnikami 
zawodów  międzynarodowych,  zajmując  tam  wysokie  lokaty.  W  konkursach  i  olimpiadach 
przedmiotowych uczniowie ze szkoły zdobywali wysokie miejsca w województwie.

Praca ta przedstawia dzieje szkoły rok po roku na przestrzeni 60 lat a tym samym jej upadki 
i wzloty. Publikacja przeznaczona jest dla młodzieży, rodziców i nauczycieli. Oprócz suchych faktów 
znajdują się również inne dokumenty, które przedstawiają pracujących tam ludzi. Dziesiątki zdjęć 
urozmaicają czasem nudne sprawozdania. Materiały do tej pracy zbierałem przez wiele lat. Dużą 
pomoc uzyskałem od mieszkańców, którzy wypożyczali mi swoje pamiątki. Czytelnika zdziwi może 
tak duża ilość dokumentów osobistych, ale wynika ona z tego, że w tej szkole pracowałem najdłużej 
ze  wszystkich  nauczycieli.  Tym  wszystkim  którzy  udostępnili  mi  swoje  materiały  serdecznie 
dziękuję.  Życzę  przyjemnej  lektury.                                                                                                       
Autor Emil Pyzik.
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Erdmannsdorf – Zillerthal  w 1945 roku.

Erdmannsdorf-Zillerthal  to miejscowość położona w środku Kotliny Jeleniogórskiej  u stóp 
pięknych Karkonoszy. Erdmannsdorf – powstało pod koniec XIV wieku jako osada niemiecka wokół 
późniejszego pałacu i kościoła. Zillerthal – to osada tyrolska założona w 1838 roku przez wygnańców 
religijnych z austriackiego Tyrolu na terenach południowych wsi. Ślązacy i Tyrolczycy, mimo że żyli 
obok siebie jednak różnili się: kulturą, ubiorem, zachowaniem, obrzędami, a przede wszystkim inne 
mieli domy. Po wielu latach życia obok siebie, obie gminy połączyły się dopiero w 1937 roku tworząc 
wieś Erdmannsdorf – Zillerthal. 
       Była to miejscowość, znana nie tylko na Śląsku czy w Prusach ale nawet koło Berlina, gdyż była 
tu  rezydencja  rodziny  królewskiej  Hohenzollernów.  To  tu  na  wypoczynku  przebywali  królowie 
pruscy Fryderyk Wilhelm III i IV oraz cesarze Niemiec Wilhelm I i II. Posiadłość została nabyta 
przez rodzinę królewską w 1832 roku a sprzedana pod koniec I wojny światowej. W XIX wieku w 
okolicznych miejscowościach mieszkali możni tego świata jak: hr. Matuszka w Miłkowie, hr. Reden 
w Bukowcu, hr. Schaffgotsch w Cieplicach, hr. Decker w Dąbrowicy,  hr. Kuster w Łomnicy, hr. 
Radziwił w Ciszycy czy brat króla Wilhelm w Karpnikach. 
       Przed wojną była to wieś turystyczno – przemysłowo – rolnicza, a świadczą o tym fakty: 
3 hotele, 5 zajazdów, 2 duże fabryki oraz duża grupa gospodarstw rolnych. Z chwilą zakończenia II 
wojny  światowej  w  maju  1945  roku,  w  miejscowości  było  kilka  tysięcy  mieszkańców  (część  to 
uciekinierzy przed armią czerwoną).  We wsi był: pałac, kilka willi, kościół ewangelicki i kaplica, 
cmentarz, 2 szkoły, fabryka lniarska, porcelany, mebli biurowych, manekinów, apteka, poczta, dom 
burmistrza,  kolej  elektryczna  do  Karpacza,  Kowar  i  Jeleniej  Góry,  hotele,  gospody,  ubojnia, 
przetwórnia,  młyny,  piekarnie,  sklepy  spożywcze  i  przemysłowe  a  domy były  murowane.  Przez 
Erdmannsdorf  –  Zillerthal  jeździły  pociągi  do  Berlina  i  Drezna.  Dworzec kolejowy był  dobrym 
punktem wypadowym w góry i na samą Śnieżkę. 
        Po wojnie zwycięskie mocarstwa na konferencji w Poczdamie zdecydowały że Polska straci na 
rzecz ZSRR dawne ziemie wschodnie, a w zamian otrzyma Śląsk i Pomorze. W ten prosty sposób 
Erdmannsdorf – Zillerthal w maju 1945 roku stał się polska miejscowością. Na konferencji podjęto 
również  decyzję  że  z  terenów tych  zostanie  wysiedlona  ludność  do  Niemiec  za  Odrę  i  Nysę.  W 
Erdmannsdorf  –  Zillerthal  byli  to  Ślązacy  i  Tyrolczycy,  którzy  już  drugi  raz  muszą  zmienić 
ojczyznę, a ich miejsce zajmą repatrianci z dawnych wschodnich rubieży Rzeczpospolitej. 
       I tak, mimo że wojna już została zakończona, jednak dla milionów wypędzonych, wysiedlonych, 
repatriantów, rozpoczęła się straszna tragedia życiowa. Jak można dobrowolnie opuścić ojcowiznę, 
swoje ojczyste strony, swój dom, zostawić dorobek życia, kościół, szkołę i udać się na wygnanie w 
nieznane strony i  okolice.  O tym mogą tylko  powiedzieć Ci  którzy  to wszystko  przeżyli,  którzy 
tygodniami szukali nowej ojczyzny, nowego domu. Ale czy ją znaleźli?      
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Imienny wykaz nauczycieli którzy pracowali w Szkole 
w Mysłakowicach w latach 1945-2005. 

Lp.  Imię i nazwisko  Daty Lat Lp.  Imię i nazwisko  Daty Lat

1. Ludwik  Morawa 1945-1949 4 124. Jerzy  Ziemiński 1977-1979 2
2. Maria  Strąkowska 1945-1954 9 125. Małgorzata  Podyma 1977-1982 5

  3. Janina  Morawa   1945-1949  4 126. Ewa  Wajenerowska 1977-1981 4
 4. Zofia  Plutecka 1946-1954 9 127. Bogumił Nowak 1977-1981 4
5. ks. Józef  Kotulak  1946-1947 1 128. Edward  Kowalczewski 1979-1980 1
6. Teofil  Demczuk  1946-1950 4 129. Zyta  Niska 1971-1981 10

   7. Aleksander Rukasz 1948-1967 19 130. Elżbieta  Wólkiewicz 1979-1995 16
8. ks. Stanisław Borowczyk 1948-1949 1 131. Marian Niewodowski 1979-1980 1
9. Felicja Kostrubiec 1949-1954 5 132. Mirosława Sokołowska 1980-1982 2

10. Stanisław Kasiński 1949-1951 2 133. Irena  Marczak 1980-1987 7

11. Wacław Zimka 1950-1952 2 134. Zygmunt Kazimierczuk 1980-1983 3

12. Stefania  Kaczmarczyk  1951-1952 1 135. Stanisława Kazimierczuk 1980-1983 3
13. Julian Kwaśniak 1951-1952 1 136. Jan Gazda 1980-2006 26
14. Irena  Dorożyńska 1951-1977 26 137. Bronisława Grobelna 1981-1982 1
15. Ireneusz  Cierpiał 1952-1953 1 138. Barbara Odelga 1981-1983 2
16. Roman  Ratajski 1952-1953 1 139. Ewa Kurylczyk 1981-2004 23
17. Bernard  Antochewicz 1953-1954 1 140. Bronisław Nowacki 1982-1983 1
18. Zofia  Winiarska 1953-1974 21 141. Zofia  Ptak 1982-1989 7
19. Marian  Rogozinski 1953-1954 1 142. Grażyna  Dusińska 1982-1986 4
20. Maria  Lachman 1954-1959 5 143. Grażyna  Odelga 1982-1983 1
21. Józef  Szukalski 1954-1955 1 144. Irena  Lipnik 1982-1986 4
22. Kazimierz  Buczek 1954-1955 1 145. Grazyna Mesjasz 1982-1983 1
23. Zofia  Sztabowska 1954-1959 5 146. Ireneusz  Chorążyczewski 1984-1988 4
24. Ewa  Walewska 1956-1958 2 147. Lechosław  Mikulicz 1982-1988 6
25. Maria Gumprecht 1956-1967 11 148. Piotr  Kruk 1983-1984 1
26, Mieczysław Sobkowiak 1956-1957 1 149. Krystyna  Siwik 1983-1984 1
27. Halina Kosicka 1956-1960 4 150. Grzegorz  Werłos 1983-1987 4
28. Karol Mróz 1956-1957 1 151. Maria  Wójcik 1984-1995 11
29. Józefa Ilnicka 1956-1962 6 152. Małgorzata Pietrzyńska 1984-1985 1
30. Kazimiera Buczek 1956-1957 1 153. Barbara  Gąsiorek 1984-2005 21
31. Janina Kaczor 1958-1959 1 154. Małgorzata  Radomska 1984-1985 1
32. ks. Adam  Habrat 1956-1958 2 155. Beata  Konieczna 1983- 23
33. Stefania  Sobkowiak 1957-1958 1 156. Renata  Gajos 1983- 23
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34. Eugenia Pożoga 1957-1958 1 157. Waldemar  Szwaja 1983-1994 11

35. Piotr Kaczor 1958-1959 1 158. Władysław Dec 1985-1986 1
36. Tadeusz Łużny 1958-1959 1 159. Elżbieta  Jędrzejczyk 1985-1986 1
37. Zenon Wesołowski 1958-1967 9 160. Jacek  Pawłowski 1985- 21
38. Henryka Wesołowska 1958-1967 9 161. Lucyna  Przybył 1985-1986 1
39. Jadwiga Stelmach 1958-1959 1 162. Maja  Widuchowska 1985-1986 1
40. Katarzyna Ziółkowska  1958-1985 27 163. Bogdan  Hozakowski 1985-1987 2
41. Stefan Bartkowski 1958-1959 1 164. Dorota  Szura 1986- 20
42. Irena Czmielnik 1958-1960 2 165. Stanisław  Ciszewski 1985-1986 1
43. Romuald Juszkiewicz 1959-1962 3 166. Celina  Lipiec 1986-1987 1
44. Teresa Borowska 1959-1960 1 167. Jerzy  Dziedzic 1986-1989 3

45. Anna Wolak 1959-1973 
1988-1989 15 168. Małgorzata  Stępkowska 1986-1988 2

46. Bronisława Gazda  1959-1979 20 169. Aneta  Dziewiszewska 1986-1987 1
47. Zdzisław Łukaszów 1959-1960 1 170. Elżbieta  Zaba 1986-1990 4
48. Maria Matuszewska 1959-1970 11 171. Małgorzata  Kazimierczuk 1987- 19
49. ks. Władysław Lupa 1959-1960 1 172. Grażyna  Sochoń 1988-   0,5
50. Anna Kwaśna 1959-1960 1 173. Janusz  Darasz 1987-2002 15
51. Ludmiła Bogdańska 1960-1961 1 174. Stefania  Fuławka 1987-1988 1
52. Jadwiga Tomaszewska 1960-1993 33 175. Małgorzata  Gerono 1987-1993 6

53. Eugenia Szczepaniak 1960-1961 1 176 Danuta  Słabędzka 1987-1988 
1987-1988 1

54. Alfreda  Rękowska 1960-1972 
1981-1991 22 177. Zofia  Dutkowska 1988-1989 1

55. Janina  Mandziarz 1961-1995 34 178, Jacek  Panek   1988-2001 
1988-2001 13

56. Krystyna  Gancarek 1961-1962 1 179. Jadwiga  Chałupka 1989-2003 
1989-2003 14

57. Aleksandra  Taranek 1961-1968 7 180. Dorota Bojanowska 1986- 20

58. Jadwiga  Modzelewska 1961 0,5 181. Joanna Panek-Renfleisz 1989-          17

59. Zofia  Juszkiewicz 1961-1962 1 182. Mariola Szybalska  1989 5                      0,5

60. Danuta  Sztaufer 1962-1963 1 183. Kazimierz Dyl            1990-1991 1

61. Anna  Jeglińska 1962-1967 5 184. Ewa Zdzienicka 1990-1995 5

62. Eugenia  Kajdar 1962-1963 1 185. ks. Tadeusz Grabiak 1990-2006 16

63. Zofia  Nowak 1962-1963 1 186. ks. Janusz Barski 1990-1994 4

64. Bolesław  Krebs 1962-1963 1 187. Zuzanna Sulik 1990-1996 6
65. Stanisław  Mandziarz 1962-1982 20 188. Edyta Pawińska 1991-1994 3

66. Irena  Myśliwczyk 1962-1963 1 189. Czesław Wąsik 1991-1994 3

67. Emil  Piejko 1962-1972 10 190. Sylwia Wiśniewska 1993-1994 1
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68. Danuta  Kazuba 1963-1964 1 191. Sławomir Wiśniewski 1993-2006 13
69. Sławomira  Berczyńska 1963-1967 4 192. Ewa Awdziej 1993-1994 1

70. Mieczysława  Bartkowiak 1963-1968 5 193. Kazimierz Łojko 1993-2000 7

71. Barbara  Prokopiak 1963-1964 1 194. Alicja Jankowska 1993-1994 1

72. Janina  Cukiernik 1964-1999 35 195. Sylwester Urbański 1994-2004 10

73. Anna  Gonet 1964-1967 3 196. Maja Wesołowska 1994-1995 1

74. Eugienia  Drzewiecka 1964-1984 20 197. ks. Franciszek Woźniak 1994-1998 4

75. Małgorzata  Tylska 1964-1967 3 198. Piotr Sekulski 1994-1995 1

76. Krystyna  Braulińska 1964-1967 3 199. Bożena Dudzińska 1994-1995 1

77. Czesława  Januszewska 1965-1987 22 200. Sylwia Bieniek 1995-2000 5

78. Irena  Smolnik 1966-1969 3 201. Sylwia Polaczyk 1996- 10

79. Barbara  Chmielnicka 1966-1969 3 202. Sylwia Kędzierska 1997- 9

80. Emil  Pyzik 1966-2004 38 203. Halina Józefowicz 2000- 6

81. Andrzej  Bira 1968-1969 1 204. Adrianna Majewska 1998-   7

82. Wanda  Buksińska 1968-1976 8 205. Edyta Dzik 2000-2006 6

83. Teresa  Ziemińska 1968-1999 31 206. Dorota Czekańska 2001-2005 4

84. Jadwiga  Rękowska 1966-1984 18 207. Anna Drobna 1997- 9

85. Zenon  Modny 1967-1969 2 208. Grzegorz Kuczaj 2002-  4

86. Teresa  Sulencka 1968-1969 1 209. Anna Grzelak 2002-2006 4

87. Adam  Sroka 1968-2004 36 210. Chodor Marek 2005-2006 1

88. Krystyna  Witecka 1968-1969 1 211. Chyży Maria 2003- 3

89. Włodzimierz  Witecki 1968-1969 1 212. ks. Czyż Krzysztof 2002-2006 4

90. Maria  Lipińska 1969-1979 10 213. Andrzej Dąbek 2003- 3

91. Irena  Wojtkiewicz 1969-1972 3 214. Dorota Dąbrowska 2004-2005 1

92. Irena  Jurkiewicz 1969-1973 4 215. Agnieszka Dziubińska 2004- 2

93. Irena  Heleniak 1969-1970 1 216. Sylwia Gadzina 2003- 3

94. Helena  Dobrochłop 1969-1970 1 217. Karolina Hamziuk 2005 1

95. Wiesława  Czerwonka 1969-1979 10 218. Urszula Jabłońska 2002 4

96. Barbara  Sobuś 1969-1991 22 219. Renata Jaryczewska 2004- 2

97. Danuta  Sitek 1970-1975 5 220. Izabela Kampczyk 2005- 1

98. Elżbieta  Rzemińska 1970-1981 11 221. ks. Marek Kościnski 1998-2002 4

99. Krzysztof  Pruszczak 1970-1971 1 222. Artur Kraiński 2005- 1

100. Danuta  Nowalińska 1970-2005 35 223. Marzena Krzak 2005-2006 1

101. Irena  Dudra 1970-1973 3 224. Maria Kuczaj 2003-2004 1

102. Helena  Paczkowska 1970-2003 33 225. Justyna Malinowska 2002-2003 1

103. Mirosława  Todorowska 1970-1979 9 226. Elżbieta Mateusiak 2001-2002 1

104. Maria  Paździor 1971-1972 1 227. Anna Mężyk 2003 0,5

105. Elżbieta  Barańska 1971-1972 1 228. Czesław Mrożniewski 2000-2001 1
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106. Lucyna  Gumola 1971-1972 1 229. Monika Nowicka 2001-2002 1

107. Barbara  Opara 1971-2004 33 230. Marta Odelga 2003-2004 1

108. Elżbieta  Machało 1971-1972 1 231. Helena Paszek 2000 1

109. Maria  Woźniak 1972-1973 1 232. Andrzej Pawlonka 2003- 3

110. Anna  Cyek 1971-2003 32 233. Agnieszka Pawłowska 2003- 3

111. Anna  Madera 1972-2005 33 234. Paweł Piepiora 2005- 1

112. Celina  Sokołowska 1972-2006 34 235. Ewa Szura 2005- 1

113. Elżbieta  Szabla 1975-1980 5 236. Anna Podsadowska 2000- 6

114. Mieczysław  Łais 1973-1977 4 237. Anna  Polak 2004-2005 1

115. Henryka  Łais 1973-1998 25 238. Beata  Skupińska 2004- 1

116. Maria  Bródka 1974-2006 32 239. Julian  Smagur 2002-2003 1

117. Irena  Cygan 1975-1976 1 240. Agnieszka Sula 2005 1

118. Andrzej  Pawlak 1975-1977 2 241. Aneta  Stefańczyk 2002 4

119. Jerzy  Hyś 1975-1976 1 242. Romuald  Szpot 2002-2004 2

120. Barbara  Pawlak 1975-1990 15 243. Anna  Traczyk 2001- 1

121. Grażyna  Kowalska 1976-1977 1 244. Jerzy  Zawada 2000- 1

122. Bogan  Kozłowski 1976-1978 2 245. Wiesława  Wojterek 2004- 2

123. Bronisław  Nowak 1970-1971 1 246. Jacek  Ziarkowski 2005- 1

  

Imienny wykaz kierowników i dyrektorów w szkole 
w Mysłakowicach w latach 1945-2005. 

1. Ludwik  Morawa                                    1945-1949
2. Maria  Leszczuk                                     1949-1054
3. Ewa  Walewska                                       1954-1957
4. Piotr  Kaczor                                           1957-1958
5. Romuald  Juszkiewicz                            1958-1962
6. Irena  Dorożyńska                                  1962-1973
7. Mieczysław  Łais                                     1973-1977
8. Jerzy  Ziemiński                                      1977-1978
9. Bogumił  Nowak                                      1978-1981

                                     10. Bronisław  Nowacki                                1981-1983
                                     11. Zofia  Ptak                                               1983-1987
                                     12. Anna  Wolak                                            1987-1989
                                     13. Emil Pyzik                                                1989-1994
                                     14. Sylwester  Urbański                                1994-2001
                                     15. Adam  Sroka                                            2002
                                     16. Andrzej  Dąbek                                       2002-

9



Imienny wykaz zastępców kierownika i dyrektora szkoły 
w Mysłakowicach w latach 1945  -  2005. 

1. Maria  Gumprecht                                        1956-1957
2. Maria  Łukaszuk                                           1957-1961
3. Irena  Dorożyńska                                        1961-1962
4. Zofia  Winiarska                                           1962-1970
5. Eugenia  Drzewiecka                                    1970-1972
6. Irena  Dorożyńska                                        1972-1978
7. Emil  Pyzik                                                    1973-1975
8. Janina  Cukiernik                                         1975-1978
9. Edward  Kowalczewski                                       1978

                                  10. Emil  Pyzik                                                     1978-1980
                                  11. Eugenia  Drzewicka                                      1980-1981
                                  12. Maria  Bródka                                               1981-1982
                                  13. Zofia  Ptak                                                     1982-1983
                                  14. Jadwiga  Rękowska                                      1982-1983
                                  15. Danuta  Nowalińska                                     1982-1983. 
                                  16. Maria  Wójcik                                               1983-1987
                                  17. Ewa  Kurylczyk                                             1987-1988
                                  18. Adam  Sroka                                                  1989-2004
                                  19. Dorota Bojanowska                                       2004-                                     

Imienny wykaz uczniów, którzy zginęli tragicznie i nie ukończyli 
szkoły w Mysłakowicach. 

                              1. Józef  Gałek                       11 lat           zm. 1954 r.
                              2. Marian Cieślak                    9 lat           zm. 1956 r.
                              3. Ierzy  Makuch                     8 lat           zm. 1962 r. 
                              4. Andrzej  Karolczak           11 lat          zm. 1966 r.
                              5. Urszula  Drewniak            12 lat           zm. 1969 r. 
                              6. Krzysztof  Więcław             8 lat           zm. 1974 r. 
                              7. Małgorzata  Łechtańska   10 lat           zm. 1983 r. 
                              8. Maciej  Gąsiorek                 8 lat           zm. 1984 r. 
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Imienny wykaz nauczycieli którzy odeszli od nas na zawsze 
a pracowali w szkole w Mysłakowicach.

1. Teofil  Demczuk
2. Ewa Walewska
3. Maria  Gumprecht
4. ks. Władysław  Lupa
5. Aleksander  Rukasz
6. Maria  Lachman
7. ks. Adam  Habrat
8. Mieczysław  Sobkowiak
9. Marian  Niewodowski
10. Bogumił  Nowak
11. Stanisław  Mandziarz
12. Eugenia  Drzewiecka
13. Zygmunt  Kazimierczuk
14. Teresa  Ziemińska
15. Lechosław  Mikulicz 

                                              16. ks. Tadeusz Grabiak 
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Ilość uczniów, absolwentów i nauczycieli w szkole w Mysłakowicach w 
latach 1945 – 2005. 

________________________________________________________________
  Lp.     Rok  szkolny           Ilość  uczniów            Ilość  absolwentów      Ilość  nauczycieli 
___________________________________________________________________________ 
1.              1945/46                       17 3                                     2                                6
   2.           1946/47                        210                                    20                               6
   3.           1947/48                        262                                    15                               5
   4.           1948/49                        281                                    21                               5
   5.           1949/50                        330                                    23                               7
   6.           1950/51                        299                                    24                               9
   7.           1951/52                        263                                    34                               8
   8.           1952/53                        285                                     9                                7
   9.           1953/54                        338                                    20                               8
 10.           1954/55                        320                                    25                               9
 11.           1955/56                        407                                    20                              12
 12.           1956/57                        484                                    19                              14
 13.           1957/58                        490                                    19                              15
 14.           1958/59                        664                                    46                              20
 15.           1959/60                        670                                    60                              19
 16.           1960/61                        857                                    54                              21
 17.           1961/62                        860                                    67                              25
 18.           1962/63                        851                                    72                              22
 19.           1963/64                        865                                   106                             23
 20.           1964/65                        870                                   103                             24
 21.           1965/66                        923                                   110                             28
 22.           1966/67                        930                                     55                             28
 23.           1967/68                        934                                   101                             31
 24.           1968/69                        794                                     92                             32
 25.           1969/70                        746                                     93                             29
 26.           1970/71                        711                                     85                             32
 27.           1971/72                        647                                     96                             35
 28.           1972/73                        620                                     79                             37
 29.           1973/74                        584                                     93                             35
 30.           1974/75                        548                                     85                             33
 31.           1975/76                        530                                     87                             33
 32.           1976/77                        492                                     87                             31
 33.           1977/78                        498                                     52                             32
 34.           1978/79                        481                                     67                             31
 35.           1979/80                        484                                     47                             31
 36.           1980/81                        502                                     38                             32
 37.           1981/82                        546                                     50                             34
 38.           1982/83                        584                                     43                             39
 39.           1983/84                        588                                     69                             37
 40.           1984/85                        593                                     50                             36
 41.           1985/86                        598                                     63                             40
 42.           1986/87                        586                                     53                             38
 43.           1987/88                        584                                     71                             35
 44.           1988/89                        570                                     66                             39
 45.           1989/90                        575                                     72                             39
 46.           1990/91                        570                                    63                              42
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Lp.        Rok szkolny            Ilość uczniów            Ilość absolwentów         Ilość nauczycieli
___________________________________________________________________________
 47.           1991/92                        565                                    58                                  40
 48.           1992/93                        555                                    71                                  38
 49.           1993/94                        513                                    54                                  39
 50.           1994/95                        510                                    65                                  40
 51.           1995/96                        509                                    64                                  38
 52.           1996/97                        491                                    66                                  30
 53.           1997/98                        453                                    59                                  35
 54.           1998/99                        421                                    50                                  34
 55.           1999/00                        383                                    73                                  34
 56.           2000/01                        444                                    48                                  21
 57.           2001/02                        502                                52  +  64                            30
 58.           2002/03                        486                                49  +  69                            37
 59.           2003/04                        491                                46  +  63                            36
 60.           2004/05                        469                                59  +  61                            38

Wykaz przedmiotów, które obowiązywały w roku szkolnym 1945/46. 

1. sprawowanie
2. religia
3. język polski
4. arytmetyka
5. rysunki  
6. prace ręczne
7. śpiew
8. ćwiczenia cielesne
9. przyroda od klasy III
10. historia od klasy IV
11. geografia od klasy V
12. biologia od klasy V
13. fizyka w klasie VII
14. chemia w klasie VIII
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Szkoła w oczach uczniów.

Chodzę do ósmej klasy Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach. Jeszcze ponad 100 lat temu 
była to letnia rezydencja królów pruskich. Jestem z niej dumny, bo przecież nie każdy uczeń chodzi 
do szkoły w pałacu. Jeżdżąc na: zawody zobaczyłem wiele szkół i w każdej czułem się zamknięty. 
Było mi ciasno. Są tam wąskie korytarze, niskie sufity, małe klasy. U nas jest dużo miejsca. Wszystko 
jest  większe  przestronniejsze.  Będąc  uczniem  klasy  IV  myślałem  inaczej.  Nie  mogłem  się 
przystosować  do  nowych  klas,  nauczycieli,  otoczenia.  Koledzy  ze  starszych  klas  straszyli  jacy 
przerażający są nauczyciele. Teraz, kiedy jestem starszy wszystko uległo zmianie. 
         Szkoła podstawowa to dla mnie bardzo ważny etap, ponieważ „czego się Jaś nie nauczy, tego i 
Jan nie będzie umiał”. W niej zdobędę wiedzę, którą z wiekiem będę pogłębiał. Chcę w życiu być 
Kimś, mieć dobrą pracę. Dlatego teraz, w tej szkole muszę patrzeć w przyszłość, gdyż moja postawa 
na dzień dzisiejszy znajdzie odbicie w późniejszym moim życiu. 
         Każdy mówi, że w szkole trzeba się dużo uczyć. Ja patrzę na to inaczej. W szkole się nie uczę, 
ale zdobywam wiedzę. To pozwala mi optymistycznie spojrzeć na to, czego się uczymy – nie zawsze 
potrzebnego. Dręczy mnie myśl, że to dopiero półmetek moich zmagań ze szkołą. Nie chcę jednak 
„wyjść” z podstawówki dlatego, że myśl o egzaminie, w nowej szkole i nauczycielach nastraja mnie 
pesymistycznie,  wywołuje  lęk  i  obawę.  Nie  chcę  odchodzić  ze  szkoły  teraz,  kiedy się  coś  dzieje: 
przychodzą  nowi,  fajni  nauczyciele,  budowane  jest  nowe  boisko,  wprowadzane  są  zajęcia 
popołudniowe. Mamy bardzo dobrych dyrektorów, którzy kontynuują dzieło poprzedników. Szkoła 
jednak, to nie tylko nauczyciele i przedmioty, ważniejsi są koleżanki i koledzy – zwłaszcza z mojej 
klasy.  W czasie  wakacji  i  przerw świątecznych brakuje  mi  właśnie ich,  ponieważ oni  są częścią 
mojego życia. Dlatego niechętnie będę opuszczał mury mojej szkoły, bo wiem, że niektórych nie będę 
wcale spotykał. 
                                                                  Tomek Radziszewski  z  klasy VIII b. 1994 r.

                  Nasz szkoła, szkoła słońca, od początku aż do końca
                  zapełniona jest kwiatami, jagodami, strumykami.
                  Każda ściana to obrazek, on ci drogę zawsze wskaże.
                  Tu Matejko, tam Kościuszko, zamiast ławek wodne łóżko.
                  Uczniowie matmy już się nie będą bali,
                  gdyż nowe kalkulatory będą na fali. 
                  Na przerwie z kranu będzie się lała:
                   coca – cola, lemoniada lub czarna mała. 
                  Jeździć będziemy rowerami, gdyż jako główny przedmiot – ekologię mamy. 
                  Każdy test, zadanie, będzie w szkole odrabiane.
                  Obok szkoły baseny i korty, na nich uprawiamy różnorakie sporty. 
                  Hop! W dół i z góry! My skaczemy jak kangury. 
                  Tysiące możliwości – zabawa, nauka, każdy się tu czegoś doszuka. 
                  Kosmos, latanie i prawo grawitacji, to główne plany naszych wakacji. 
                  Nasza szkoła jest zwyczajna, cztery ściany bloku, 
                  ale chętnie tam chodzimy w każdy dzionek roku.

Wiersz napisały dziewczęta: Katarzyna Walczak i Katarzyna Dzielecka z klasy VIII b w 1994 r.
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Moja szkoła. 

        Moja szkoła mieści się w zamku. Codziennie odwiedzam ją o poranku.
         Cieszę się, gdy wita mnie woźny. Choć czasem bywa on groźny.

         Kiedy rozbrzmiewa dzwonek z rana. Siadam w ławce do lekcji przygotowana.
         Chętnie zeszyty moje otwieram i zawsze notuję polecenia nauczyciela. 

         A po lekcji cieszymy się przerwą i śpieszymy się na nią z wielką werwa.
         Wtedy wszyscy się dobrze bawimy i nawzajem psikusy sobie robimy.

         Jest też lekcja fizycznego wychowania, na której nauczyciel psocić nam zabrania.
         Każe ćwiczyć wytrwale nam, a ćwiczenia najpierw pokazuje sam. 

         Z ochotą do szkoły chodzę i na zajęciach się nie nudzę.
         A gdy po lekcjach do domu wracam, czeka tam na mnie domowa praca.

                                                      Wiersz napisała Magda Bułka z klasy IV a w  1994 r. 

Szkoła przyszłości. 

Szkoła – szary, nudny bez życia budynek. Czy dziecko zawsze z obrzydzeniem i niechęcią musi iść do 
szkoły, a słowo szkoła musi wywoływać niemiłe uczucia? 
       W szkole na lekcjach należy siedzieć jak na baczność, a wyglądem przypominać uformowanego 
ze stali ludzika, siedzącego w bezruchu przez 45 minut. Nic więc dziwnego, że szkoła jest dla dziecka 
niemalże katorgą. 
       Jak wyobrażam sobie szkołę przyszłości? Budynek mojej nowoczesnej szkoły w całości będzie 
pomalowany przez uczniów. Korytarz wypełnią szeregi czerwonych szafek, w których uczeń może 
schować książki, kurtkę, czy inne drobiazgi. Klasy wyposażone są w nowoczesny sprzęt: telewizor, 
video  i  komputery,  z  których  w  każdej  chwili  uczeń  może  skorzystać.  Szeroko  rozwinięta 
komputeryzacja  pozwoli  uczniom na pewien komfort umysłowy. Nie będziemy musieli  zaprzątać 
naszych mózgów zbędnymi wiadomościami. Nauka będzie oparta na poznawaniu i poszukiwaniu 
nowych lepszych rozwiązań.  Chciałabym, aby klasy były poważnymi gabinetami z nowoczesnymi 
stanowiskami  pracy,  a  nie  wypełnione  tradycyjnymi  stolikami  jeden  za  drugim.  Słowo  zadanie 
domowe w ogóle nie  istnieje.  Lekcja trwa 60 minut,  w tym czasie  każdy zdąży odrobić zadanie 
domowe. Lekcje odbywają się w formie dyskusji uczniów a nie odpytywania i klasówek. Niektóre 
zajęcia odbywają się w parku, na wycieczce. 
        Dzieci  uczą  się  od  najmłodszych  klas  języków  obcych.  Wszyscy  mają  prawo  wyboru 
przedmiotów,  które  go  interesują.  Sądzę,  że  wówczas  będzie  to  szkoła  większej  swobody. 
Obowiązkowym przedmiotem jest tylko język ojczysty. Pozostałe przedmioty uczniowie wybierają 
według swego zainteresowania. Nie ma ocen, a sprawdzianem wiadomości są testy. Oprócz ćwiczeń 
na  sali,  zajęcia  odbywają  się  na  pływalni,  kortach  tenisowych  czy  siłowni.  Nowoczesna  szkoła 
powinna być wesoła, przyjemna i powinna naprawdę stać się naszym drugim domem, w którym 
panowałoby  wzajemne  zrozumienie  i  przyjaźń.  Taka  szkoła  będzie  przyjemnością,  miejscem  do 
którego przyjdzie się z ochotą, bez lęków i bez obaw przed oceną niedostateczną. 
                Napisała uczennica klasy VIII b  Magdalena Madera w 1994 r.       
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Wspomnienia z pracy w szkole.

Pochodzę ze wschodniej części Polski z powiatu nowosądeckiego. W jeleniogórskiem znalazłam się w 
1953  roku  –  z  własnej  choć  w  części  przymusowej  woli,  ponieważ  po  ukończeniu  Liceum 
Pedagogicznego w Nowym Sączu, otrzymałam nakaz pracy na Ziemie Odzyskane, na zachód.
       W 1953 roku 10 grudnia, zgłosiłam się do Wydziału Oświaty w Jeleniej Górze, gdzie po kilku 
minutach  wpadłam  pod  opiekuńcze  skrzydła  pani  Marii  Strąkowskiej,  ówczesnego  kierownika 
Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach. Pani kierownik zabrała mnie do Mysłakowic,  pomogła w 
ulokowaniu się i to tak skutecznie, że do dziś jestem w Mysłakowicach. 
       Przyznam, że w owym czasie Mysłakowice oczarowały mnie, przede wszystkim niezwykłą urodą 
krajobrazu,  pięknym zamkiem, w którym mieściła  się  szkoła,  uroczym parkiem z romantycznie 
usytuowanymi ławeczkami  i  cudownie czystym stawem. Mile  wspominam ten czas i  to nie  tylko 
dlatego, że byłam młoda, pełna zapału do pracy, ale i dlatego że byłam ciepło przyjęta przez grono 
nauczycielskie. Koledzy byli mi bardzo życzliwi. Na każdym kroku służyli radą, wiedzą, pomocą w 
pracy dydaktyczno-wychowawczej. Muszę tu wspomnieć, przynajmniej te osoby, którym najwięcej 
zawdzięczam, tj: pani Marii Strąkowskiej, Zofii Pluteckiej, Felicji Kostrubiec i panu Aleksandrowi 
Rukaszowi. 
       W  szkole  czekała  na  mnie  duża  gromadka  siedmiolatków.  Otrzymałam  wychowawstwo 
pierwszej klasy i 18 godzin innych przedmiotów, ponieważ pensum nasze w tym czasie wynosiło 36 
godzin tygodniowo. Jak wspomniałam, byłam pod urokiem zamku, w którym już od roku odbywały 
się lekcje. Mnie jednak przyszło uczyć moją pierwszą klasę w budynku przy ulicy Szkolnej 4. Były tu 
3 duże sale, ale ciemne, zimne, z piecami na węgiel. Musiałam osobiście pilnować palenia w piecu. 
Podłogi w tych salach pociągnięte były pyłochłonem. Brak było pomocy naukowych. Atrakcyjność 
lekcji zależała wyłącznie od inwencji nauczyciela. 
       Po kilku latach dzieci uczyły się tylko w pałacu-zamku, ale i tu warunki nie były najlepsze. Zimą 
budynek  był  niedogrzany,  uczyliśmy  w  paltach.  Klasy  były  bardzo  liczne.  Nadal  odczuwaliśmy 
dotkliwy  brak nie  tylko  pomocy naukowych,  ale  podstawowego sprzętu.  Ciągle  przywracano do 
użytku stare ławki i biurka. Pracami konserwatorskimi i paleniem w piecu centralnego ogrzewania 
zajmowała się jedna osoba! ( w późniejszym czasie musiało być 4 palaczy, woźny i konserwator) był to 
pan Stefan Wolak, który prócz wymienionych obowiązków, był  w całym tego słowa znaczeniu – 
gospodarzem szkoły. 
      Mimo  ciężkich  warunków,  nauczyciele  bardzo  dużo  czasu  poświęcali  pracy  społecznej  z 
młodzieżą. Istniały koła zainteresowań jak: harcerstwo, koło turystyczno – krajoznawcze, sklepik 
uczniowski i inne, pragnę tu nadmienić że za prowadzenie tych zająć nauczyciel  nie otrzymywał 
wynagrodzenia, podobnie jak za zastępstwa za nieobecnych nauczycieli.
       Warunki pracy poprawiały się jednak z roku na rok. Przybywało pomocy naukowych i sprzętu. 
Rosła  również  i  to  w  szybkim  tempie  gromadka  podopiecznych,  a  co  za  tym  idzie  przybywało 
uczących nauczycieli. I tak w szkole mysłakowickiej przepracowałam 25 lat. W tym czasie byłam 
wychowawczynią kilku klas. Najbardziej ciepło wspominam klasę, która ukończyła szkołę w 1964 
roku.  Z  wieloma  wychowankami  tej  klasy  utrzymuję  bliskie  kontakty  do  dzisiaj.  Dziś  już  nie 
pracuję. Trochę mi żal, że ominęła mnie praca w szkole w takich warunkach, jakie są dziś. Jednak 
myślę że moja praca pedagogiczna nie poszła na marne. 
              Napisała emerytowana nauczycielka Zofia Winiarska w 1994 roku.       
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Uczniowskie wspomnienia ze szkoły w Mysłakowicach.

Mieszkam w Mysłakowicach od urodzenia. Tutaj w 1970 roku rozpoczęłam swoją drogę do wiedzy w 
klasie I a, w której wychowawczynią była pani Irena Dudra. Zawsze zachwycały mnie stare drzewa 
w parku, przez który codziennie biegałam do szkoły. Wszystkie dzieci zbierały buczynę z ogromnego 
drzewa  rosnącego  wówczas  na  podwórzu  szkolnym.  Pamiętam  zapach  nowych  książek,  ciepłe 
promienie jesiennego słońca i zabawy na przerwach, dalekie wyprawy do parku. Gdy nie słyszeliśmy 
dzwonka denerwowało to naszą panią woźną Aleksandrę Kowalską, której wszyscy się baliśmy. Ona 
wszystko widziała, słyszała i wymierzała karę na miejscu. 
        Rozpoczęcie nauki w „dużym budynku” to było przekroczenie pierwszego progu dorosłości. 
Moim wychowawcą aż do klasy ósmej był pan Adam Sroka. 
        Z  ciekawością  chłonęłam wszystko  co  się  działo.  Wówczas prężnie  działała  Spółdzielnia 
Uczniowska pod kierunkiem pani Czesławy Januszewskiej. Często w szkole odbywały się imprezy. 
Niektóre  pamiętam  do  dziś,  np.  skecz,  w  którym  wszyscy  aktorzy  giną  tragicznie  długo  przed 
końcem, czy występy zespoły tańca nowoczesnego. Pamiętam scenę w sali gimnastycznej i teatrzyk 
kukiełkowy.  Uczęszczałam  też  do  półinternatu  prowadzonego  świetnie  przez  panie:  Wiesławę 
Czerwonkę i Barbarę Sobuś. Uwielbiałam chodzić na podwieczorki do stołówki. 
        W  tych  latach  szkoła  w  Mysłakowicach  pełniła  funkcję  szkoły  zbiorczej.  Ogromnym 
wydarzeniem było  zawalenie  się  szkoły  w  Łomnicy,  skąd  dzieci  przeniesiono  do  naszej  szkoły  i 
chodziły one na drugą zmianę. Poznałam wówczas wiele osób, które później polubiłam. Bardzo to 
urozmaiciło życie w naszej szkole. Chociaż było ciasno, ale nam się to podobało. 
       Zawsze  fascynowała  mnie  wieża.  Marzyłam,  aby  wejść  na  jej  szczyt.  Krążyły  legendy  o 
pozostawionych strojach i  skrzyniach na strychu szkoły.  Wszyscy cieszyliśmy się,  kiedy z  okazji 
świąt uruchomiono fontannę. Byliśmy dumni że nasza szkoła jest inna. Nasz wychowawca pan Adam 
Sroka  stworzył  w  naszej  klasie  zespół  wokalno  –  muzyczny,  który  uświetniał  apele.  Do  dziś 
pamiętam  godziny  wychowawcze  w  ósmej  klasie,  na  których  wychowawca  uczył  nas  walca 
angielskiego. Obecnie jestem pracownikiem szkoły, w której zaczynałam naukę. Wspomnienia, które 
zachowałam, sprzyjały decyzji o powrocie do szkoły. 
              Napisała  Jadwiga Chałupka bibliotekarz szkoły w 1994 roku. 

Naukę  szkolną  rozpocząłem  w  1951  roku.  Moim  wychowawcą  w  klasie  I  była  pani  Felicja 
Kostrubiec. Zawsze mile wspominam występy w kole teatralnym i muzycznym przy DZPL Orzeł. 
Świetlica mieściła się w budynku „Radaru”. Jej kierowniczką była pani Guzowska. Świetlica była 
ściśle powiązana ze szkołą. Po zajęciach lekcyjnych, większa część dzieci miała fachową opieką w 
świetlicy. Po obiedzie odrabialiśmy lekcje pod kierunkiem nauczycieli ze szkoły. 
        Dzisiaj, po tylu latach uważam, że było to jak na tamte czasy dobre rozwiązane,  bo wielu 
rodziców  nie  mogło  pomóc  dzieciom  w  lekcjach  z  powodu  braku  wykształcenia.  W  świetlicy 
organizowane były ferie zimowe oraz półkolonie letnie, istniało wiele kół zainteresowań dla dzieci 
wiejskich jak: fotograficzne, taneczne i muzyczne. Dzieci miały wypełniony czas wolny po lekcjach, 
nie nudziły się i nie rozrabiały na ulicy. Z niechęcią wspominam to, że czasem dostawałem lanie na 
lekcjach  u  pana  Rukasza.  Uważam,  że  kara  cielesna  wprowadzała  strach  a  nie  pomagała  w 
zrozumieniu lekcji. 

Napisał   Stanisław Grad  mistrz wydziału przędzalni w DZPL Orzeł w 1994 r.

W klasie  pierwszej  rozpoczęłam naukę w 1963 roku.  Moją pierwszą wychowawczynią była pani 
Aleksandra Taranek. Nasza klasa była miła i sympatyczna, z wieloma osobami utrzymuję kontakt 
do  dzisiaj.  Najmilej  wspominam  zajęcia  sportowe,  zwłaszcza  gry  zespołowe,  po  lekcjach  oraz 
wyjazdy na zawody. 
       Niemiłym wspomnieniem była  obowiązkowa  przynależność  do  koła  tanecznego,  gdzie  na 
dodatek musiałam „być chłopcem” oraz przeciągający się remont dużego budynku szkolnego.
           Napisała Teresa Łącka pracownik Urzędu Gminy w 1994 roku. 
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Naukę w Publicznej Szkole w Mysłakowicach rozpoczęłam w styczniu 1946 roku od klasy V, której 
wychowawcą był pan Teofil Demczuk. Klasę siódmą ukończyłam w 1949 roku. Naszym wychowawcą 
był pan Ludwik Morawa. W tym roku szkoła otrzymała nazwę Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia 
Podstawowego. 
          Napisała Zuzanna Sulik  katechetka w szkole w Mysłakowicach w 1994 roku. 

Do szkoły w Mysłakowicach zaczęłam uczęszczać  w styczniu  1946 roku w klasie  drugiej,  której 
opiekunem  była  pani  Zofia  Plutecka.  Klasę  siódmą  ukończyłam  w  1952  roku.  Bardzo  mile 
wspominam panią Marię Strąkowską, która uczyła nas śpiewu, tańców ludowych oraz organizowała 
różne występy w okolicznych świetlicach. Wzorem dla mnie byli państwo Morawowie, którzy byli 
ludźmi urodziwymi, przystojnymi, eleganckimi i bardzo kulturalnymi – byli oni dla nas – dzieci ze 
wsi przykładem do naśladowania. Do dziś pamiętam piosenki z tamtych lat np.: Piękna nasza Polska 
cała czy Po nocnej rosie itp. 
        Napisała   Helena Sulik  emerytka z DZPL Orzeł w 1994 roku. 

Do klasy pierwszej rodzice zapisali mnie w 1958 roku, wychowawczynią była pani Janina Stelmach. 
Moja  klasa  miała  szczęście  kończyć  szkołę  jako  ostatni  rocznik  w  klasie  siódmej.  Do  dzisiaj 
pamiętam moment pisania podań do szkoły średniej. 
       Ponieważ miałam niskie oceny z przedmiotów artystycznych, musiałam zrezygnować z marzenia 
o  szkole  pedagogicznej  (bo  tam  one  się  liczyły).  Napisałam  więc  podanie  do  Technikum 
Ekonomicznego w Jeleniej Górze. Kiedy zobaczyła to moja wychowawczyni pani Bronisława Gazda, 
podarła moje podanie, dała nowy papier i powiedziała: „ja ci dam technikum”. Stała nade mną aż 
napisałam podanie do Liceum Pedagogicznego też w Jeleniej Górze. 
        Dzisiaj jestem właśnie nauczycielką. Pracuję w mojej szkole 19 rok, myślę, że decyzja „mojej 
Pani” była trafna (obecnie pani Anna jest już na zasłużonej emeryturze).
         Napisała  Anna Sulińska – Cyrek  nauczycielka nauczania początkowego w 1994 r. 
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Andrzej  Linkiewicz 

                   do Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach uczęszczał w latach 1959 – 1966. Andrzej był 
wspaniałym  sportowcem.  Uprawiał  sporty  zimowe  –  trenował  pod  kierunkiem  nauczyciela 
wychowania  fizycznego  pana  Emila  Piejki.  W  tamtych  latach  duże  ilości  śniegu  pozwalały  na 
prowadzenie treningów w samych Mysłakowicach. Trasy biegowe przygotowane były przez samych 
zawodników w parku obok pałacu i wokół góry Mrowiec. 
         Będąc jeszcze uczniem Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach, Andrzej startował już w 
barwach Klubu Sportowego „Śnieżka”  w Karpaczu. A oto największe jego osiągnięcia jako ucznia 
naszej szkoły: 

1. 1964 rok – Zawody Narciarskie  o Puchar Redakcji  Nowin Jeleniogórskich w Szklarskiej 
Porębie – I miejsce w biegu na 500 m.

2. 1965 rok – Narciarskie Zawody Przyjaźni w Karpaczu – I miejsce w biegu na 1000 m. 
3. 1966 rok – Zimowa Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Zakopanem – I miejsce i złoty medal. 

- Bieg  Sylwestrowy –  mistrzostwa  powiatu  Jelenia  Góra  w  Szklarskiej  Porębie  –  I 
miejsce w biegu na 2000 m. 

- Zimowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej Dolnego Śląska w Karpaczu – sztafeta 3 razy 
1000 m. – I miejsce. 

- Zawody Narciarskie o  Puchar Śnieżki  w Karpaczu – obsada międzynarodowa – I 
miejsce w biegu płaskim.

- Narciarskie Mistrzostwa Okręgu Dolnośląskiego w Dusznikach Zdroju – II miejsce w 
biegu płaskim na 3000 m. 

- Olimpiada Pionierów w Tanwaldzie Czechosłowacja – obsada międzynarodowa – I 
miejsce i złoty medal.

- Mistrzostwa Podokręgu Dolnośląskiego w Karpaczu – I miejsce w biegu na 3000 m. 
Zdobył  Złotą Odznakę Sprawności  Fizycznej.  W okresie  wiosenno -  letnim grał  w reprezentacji 
szkoły w piłce ręcznej i koszykowej zdobywając Wicemistrza Polski Juniorów w Szczyrku. 
        Obecnie mając 40 lat, nadal amatorsko zajmuje się sportem zwłaszcza narciarstwem biegowym, 
startując w Biegu Piastów w Jakuszycach i Biegu Gwarków w Wałbrzychu.   
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Sportowe osiągnięcia uczniów ze szkoły w Mysłakowicach – 
indywidualne. 

Uczniowie ćwiczyli pod kierunkiem pana Jana Gazdy.

Wojewódzkie Letnie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Lekkoatletyce.
Złoty medal  -  mistrz województwa. 

                   1. Renata Nowakowska    -   pchnięcie kulą   -   1987 r.
                   2. Renata Nowakowska   -    pchnięcie kulą   -   1988 r.
                   3. Lianna Ślisińska          -     rzut dyskiem     -   1989 r. 
                   4. Lianna Ślisińska         -      rzut dyskiem     -   1990 r.
                   5. Radek Matyszkiewicz  -    110 m  p/płotki  -   1991 r. 
                   6. Roman Antczak        -        czwórbój  LA   -    1992 r. 
                   7. Roman Antczak         -      rzut oszczepem  -   1993 r. 

Srebrny medal  -  wice mistrz województwa. 
                   1. Robert Sroka            -        1000 m.              -   1983 r.
                   2. Krzysztof Niziołek    -       1000 m.             -     1986 r.
                   3. Bartosz Gnyp             -       110 m  p/płotki  -   1987 r. 
                   4. Andrzej Pyzik           -        1000 m.             -    1991 r.
                   5. Jan Traczyk              -        1000 m.            -     1993 r. 

Brązowy medal  -  3 miejsce w województwie.
                  1. Bogdan Gierala          -       300 m.           -        1985 r.
                  2. Sebastian Szydłowski  -     110 m  p/płotki  -   1986 r. 
                  3. Sławomir Skwark        -     skok w dal        -    1990 r.
                  4. Izabela Gieroń            -       300 m.             -     1990 r.
                  5. Artur Szopiński          -       rzut dyskiem   -    1990 r. 
                  6. Marcin Maciąg        -          200 m  p/plotki-1993 r.     
W zawodach lekkoatletycznych na szczeblu województwa w latach 1981 – 1993 zdobyto łącznie: I – 

miejsce – 27 medali, II – miejsce – 32 medale, III – miejsce 35 medali. 

Najwybitniejszym uczniem naszej szkoły był Roman Antczak – który sam ustanowił 5 rekordów 
szkoły.

                                1. rzut piłeczką palantową             -     108,5 m.
                                2. pchnięcie kulą                             -     13,24 m.
                                3. rzut dyskiem                               -     51,04 m.
                                4. rzut oszczepem                           -     63,24 m.
                                5. skok wzwyż                                -      1,80 m.
Romek  reprezentował  naszą  szkołę  na  zawodach  ogólnopolskich,  osiągając  następujące  sukcesy 
sportowe: 

1. Mistrzostwa Makroregionu Dolnośląskiego w LA – I miejsce w rzucie oszczepem w Lubinie.
2. Strefowe Zawody w Wieloboju – I miejsce w Zielonej Górze.
3. Mały Memoriał im. J. Kusocińskiego – I miejsce w rzucie oszczepem w Łodzi.
4. Dwukrotnie zwyciężył w Mityngach LA w Czechosłowacji.

Czterech naszych uczniów powołano do Kadry Polski Juniorów, a byli to :
1. Nowakowska Renata
2. Ślisińska Lilianna
3. Matyszkiewicz Radosław 
4. Antczak Roman
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Sportowe osiągnięcia uczniów ze szkoły w Mysłakowicach – 
zespołowe.

1. Wojewódzkie Letnie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w LA – II miejsce w 1986 r. 
2. Wojewódzka Liga Wiejskich Szkół Podstawowych w LA – I miejsce w 1989 r. 
3. Wojewódzkie Biegi Przełajowe – I miejsce w 1988 i 1989 r. 
4. Mistrzostwa Młodzików w LA  - I miejsce w 1989 i 1990 r. 
5. Sztafeta  4 razy 100 m.  -  II miejsce w 1984, 1985 i 1990 r. 

Rekordy szkoły w LA  -  dziewczęta:
 

1. 60 m.   -   8,5 sek   -   Ewa Usiewicz   -   1985 r.
2. 100 m.-14,0 sek  -  Ewa Usiewicz   -   1985 r. 
3. 300 m.  -  45,3 sek  -  Iza Gieroń        -   1990 r. 
4. 600 m.  -  2,01,2 sek  -  Iza Gaik        -    1987 r. 
5. 1000 m.  -  3,42,6 sek  -  Sylwia Nowicka – 1987 r. 
6. 4  razy  100  m.  –  57,2  sek   -   Szydlowska  Olimpia,  Baniak  Beata,  Ślisińska  Lilianna, 

Wojtków Jolanta w 1989 r. 
7. 200 m.  p/płotki  -  38,4 sek   -  Krupa Agnieszka-1989 r. 
8. 100 m.  p/płotki-18,2 sek  -  Lechowicz Iwona-1990 r. 
9. Skok w dal  -  4,74 m.   -  Sołtys Ewa-1987 r. 
10. Skok wzwyż-1,30 m.  -  Lewicka Anna-1989 r. 
11. Pchnięcie kulą-11,81 m.  – Nowakowska Renata – 1985 r. 
12. Rzut dyskiem  -  32,66 m.  -  Ślisińska Lilianna-1989 r. 
13. Rzut oszczepem  -  23,90 m.  -  Czerwonka Joanna-1989 r. 
14. Rzut piłeczką pal.  -  41,0 m.  -  zota Lidia-1991 r. 

Rekordy szkoły w LA  -  chłopcy.
 

1. 60 m.  -  7,5 sek  -  Krupa Mariusz-1990 r. 
2. 100 m.-11,8 sek  -  Sroka Robert-1983 r. 
3. 300 m.  -  39,4 sek  -  Gielara Bogdan-1985 r. 
4. 600 m.-1,41,4 sek  -  Bugajski Krzysztof-1991 r. 
5. 1000 m.  -  2,52,9 sek  -  Traczyk Jan-1993 r. 
6. 2000 m.  -  6,31,10 sek  -  Jaworski Nestor-1988 r. 
7. 200 m.  p/płotki  -  30,4 sek  -  Maciąg Marcin-1993 r. 
8. 110 m.  p/płotki-16,8 sek  -  Matyszkiewicz Radek-1991 r. 
9. Skok w dal  -  5,77 m.  -  Chałupka Piotr-1984 r. 
10. Skok wzwyż-1,80 m  -  Antczak Roman-1993 r. 
11. Pchnięcie kulą-13,24 m.  -  Antczak Roman-1993 r. 
12. Rzut dyskiem  -  51,04 m.  -  Antczak Roman-1993 r. 
13. Rzut oszczepem  -  63,22 m.  -  Roman Antczak-1993 r. 
14. Rzut piłeczką-108,50 m.  -  Roman Antczak-1993r. 
15. 4 razy 100 m.  -  48,7 sek  -  Szczypiński Krzysztof, Matyga Roman, Srokowski Tomasz, 

Gielara Bogdan-1993 r. 
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Wykaz uczniów zapisanych w roku szkolnym 1945/46 do klasy 
pierwszej w Turońsku (Mysłakowicach).

1. Chrzan Władysław                   ur. 19. 02. 1937 r. 
2. Gancarczyk Stanisław              ur.            1937 r. 
3. Kopacz Alicja                            ur. 30. 03. 1938 r. 
4. Lenczewski Witold                   ur.  07. 05. 1938 r. 
5. Łodyga Danuta                         ur.  03. 04.  1937 r.
6. Łodyga Krystyna                     ur.  03. 04.  1937 r. 
7. Michalak Ryszard                    ur.              1937 r. 
8. Nowak Teofil                            ur. 25. 11. 1938 r. 
9. Powroźniak Sylwester             ur.              1935 r. 
10. Róg Barbara                             ur. 24. 01. 1938 r. 
11. Ziółkowski Albin                      ur. 12. 03. 1937 r. 
12. Wrona Józef                              ur. 04. 02. 1937 r. 
13. Wrona Ignacy                           ur. 02. 02. 1939 r. 
14. Tomczyk Ludwika                   ur. 31. 08. 1938 r. 
15. Król Zofia                                 ur. 20. 01. 1938 r. 
16. Radecki Jacek                          ur. 17. 08. 1937 r. 
17. Ząbkiewicz Czesław                 ur. 
18. Jaremko Jerzy                          ur. 03. 05. 1937 r. 
19. Iżewierski Zbigniew                 ur. 04. 01. 1939 r. 
20. Pawlak Janusz                          ur. 12. 01. 1934 r. 
21. Durasiewicz Aleksander          ur.             1937 r.
22. Durasiewicz Lucjan                 ur.             1937 r. 
23. Pawlak Andrzej                       ur. 12. 01. 1937 r. 
24. Pawlak Wiesław                       ur. 12. 01. 1934 r. 
25. Pirch Mirosław                        ur. 06. 07. 1937 r. 
26. Jankowski Stefan                    ur.             1937 r. 
27. Sawicki Sylwester                   ur.              1935 r. 
28. Dybicki Ryszard                     ur.              1936 r. 
29. Jakubowska Danuta               ur.              1934 r. 
30. Duch Stefan                             ur.              1935 r. 
31. Nowak Stanisława                  ur.               1936 r. 
32. Waszczuk Ludmiła                 ur.              1935 r. 
33. Pałasz Halina                           ur. 09. 04. 1939 r. 
34. Trzebiński Stanisław               ur.             1931 r. 
35. Jagielska Janina                       ur. 26. 10. 1936 r. 
36. Karczewski Roman                 ur.              1936 r. 
37. Schmidt Jan                             ur. 30. 01. 1938 r. 
38. Hamala Aleksander                ur.              1937 r. 
39. Kraska Wanda                        ur.              1937 r. 
40. Jurczyk Bronisław                  ur. 04. 07. 1938 r. 
41. Janina Eleonora                      ur. 
42. Juszkiewicz Roman                ur. 20. 10. 1938 r. 
43. Łukasik Zofia                          ur. 27. 06. 1938 r. 
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Stan poszczególnych klas i roczników w pierwszym roku nauki. 
W 1945 roku wychowawcą klasy I była pani Zofia Plutecka. Stan klasy w dniu 1 września wynosił 25 
ucz, natomiast w dniu 30 czerwca 1946 r. 46 uczniów. I tak: w lutym przybyło 10 ucz, marcu 1 ucz, w 
kwietniu 5, w maju 2, w czerwcu 3 uczniów. Z tej dużej liczby w ciągu roku odeszło 10 uczniów, ze 
względu na duży ruch ludności 2 uczniów było nieklasyfikowanych, bo nie uczęszczali  do szkoły, 
mimo że byli mieszkańcami Mysłakowic. Kilku uczniów pozostało na drugi rok. W klasie rozpiętość 
wiekowa wynosiła 7 roczników, od 6 - latków do 14 - latków.
                              z 1931 roku                   1 uczeń             -       14 lat
                              z 1934 roku                   5 uczniów        -        11 lat
                              z 1935 roku                   4 uczniów        -        10 lat
                              z 1936 roku                   3 uczniów        -         9 lat
                              z 1937 roku                  17 uczniów      -          8 lat
                              z 1938 roku                  10 uczniów        -        7 lat
                              z 1939 roku                   3 uczniów          -       6 lat

Brak daty urodzenia 3 uczniów.
Wychowawcą klasy II była także pani Zofia Plutecka. Na dzień rozpoczęcia nauki szkolnej,  stan 
klasy  wynosił21 uczniów,  a  na  końcu roku w dzienniku zapisanych było  36  ucz.  Z grupy tej  4 
uczniów wyjechało w ciągu roku i kilku pozostało na drugi rok. Do klasy uczęszczali uczniowie w 
różnym wieku od 13 – latków do 17 – latków. 
                              z 1932 roku                   4 uczniów        -         13 lat
                              z 1933 roku                   4 uczniów        -         12 lat
                              z 1934 roku                   2 uczniów         -        11 lat
                              z 1935 roku                   7 uczniów         -        10 lat 
                              z 1936 roku                   8 uczniów        -          9 lat 
                              z 1837 roku                   9 uczniów         -         8 lat 
                              z 1938 roku                   2 uczniów         -         7 lat 
Do  klasy  III,  której  wychowawcą  była  pani  Maria  Strąkowska,  zapisano  31  uczniów,  z  tego  8 
wpisano w lutym, a następnych 8 w maju. A oto przekrój wiekowy klasy:
                              z 1930 roku                    1 uczeń            -          15 lat 
                              z 1931 roku                    1 uczeń            -          14 lat 
                              z 1932 roku                    1 uczeń            -          13 lat
                              z 1933 roku                    8 uczniów        -          12 lat
                              z 1934 roku                    4 uczniów         -         11 lat 
                              z 1935 roku                   11 uczniów         -        10 lat 
                              z 1936 roku                    4 uczniów           -         9 lat
W klasie IV wychowawcą była pani Maria Strąkowska, a stan klasy w czerwcu 1946 r. wynosił 26 
uczniów. Z tego 5 zapisano w lutym, a 7 w maju. Zespół klasowy był o dużej rozpiętości wiekowej od 
14 – latków do 9 – latków, 2 uczniów miało po 14 lat, 5 po 13 lat, 5 po 12 lat, 7 po 11 lat, 5 po 10 lat i 
2 po 9 lat. 
     Do klasy V zapisano32 ucz. Z tego we wrześniu rozpoczęło naukę16, a pozostałych16 uczniów 
doszło w ciągu roku. Zespół klasowy stanowili uczniowie w różnym wieku od 16 do 9 lat: 1 uczeń 
miał 16 lat, 2 po 15 lat, 3 po 14 lat, 8 po 13 lat, 7 po 12 lat, 9 po 11 lat, 2 po 10 lat. Wychowawcą klasy 
był Teofil Demczuk. 
      Do VI klasy zapisano 19 ucz. Z tego 1 miał 17 lat, 2 po 16, 1 miał 15, 2 po 14, 10 po 13, 1 miał 12,  
3 po 11 i 3 po 10 lat. Wychowawcą klasy był Ludwik Morawa. 
      Do klasy VII uczęszczało 2 uczniów. Obaj ukończyli szkołę z wynikiem bardzo dobrym, a ich 
wychowawcą był pan Ludwik Morawa kierownik szkoły.
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Zestawienie stażu pracy nauczycieli którzy pracowali w szkole w 
Mysłakowicach w latach 1945 – 2006. 

1.  0,5 roku           -       4 nauczycieli
2.  1 rok                -      100 nauczycieli
3.  2 lata               -       17 nauczycieli
4.  3 lata               -       18 naucz.
5.  4 lata               -       23 naucz.
6.  5 lat                -        10 naucz.
7.  6 lat                -         7 naucz.
8.  7 lat               -          5 naucz.
9.  8 lat               -          1 naucz.
10.  9 lat               -          7 naucz.

11. 10 lat    -   6 naucz. E. Piejko, M. Lipińska, W. Czerwonka, Z. Niska, S. Urbański, S. 
Polaczyk.

12.  11 lat   -   5 naucz. M. Gumprect, M. Matuszewska, E. Rzemińska, M. Wójcik.
13.  12 lat    -                    -----
14.  13 lat   -   2 naucz. J. Panek, Sł. Wiśniewski.
15.  14 lat   -   1 naucz. J. Chałupka. 
16.  15 lat   -   3 naucz. A. Wolak, B. Pawlak, J. Darasz.
17.  16 lat   -   2 naucz. E. Wólkiewicz, T. Grabiak.
18.  17 lat   -   1 naucz. J. Renfleisz-Panek.
19.  18 lat   -   1 naucz. J. Rękowska.
20. 19 lat   -   2 naucz. A. Rukasz, M. Kazimierczuk. 

21. 20 lat   -   5 naucz. B. Gazda, St. Mandziarz, E. Drzewiecka, D. Szura, 
D. Bojanowska.

22. 21 lat    -   3 naucz. Z. Winiarska, B. Gąsiorek, J. Pawłowski.
23. 22 lata   -  3 naucz. A. Rękowska, Cz. Januszewska, B. Sobuś. 
24. 23 lata   -  3 naucz. E. Kurylczyk, B. Konieczna, R. Gajos. 
25. 24 lata   -               -------
26. 25 lat    -   1 naucz. H. Łais. 
27. 26 lat    -   2 naucz. I. Dorożyńska, J. Gazda. 
28. 27 lat    -   1 naucz. K Ziółkowska. 
29. 28 lat    -                 ------
30. 29 lat    -                 ------
31. 30 lat    -                 ------
32. 31 lat    -  1 naucz. T. Ziemińska. 
33. 32 lata  -  2 naucz. A. Cyrek, M. Bródka. 
34. 33 lata –  4 naucz. Tomaszewska, Paczkowska, Opara, Madera. 
35. 34 lata   - 2 naucz. J. Mandziarz, C. Sokołowska. 
36. 35 lat    -  2 naucz. J. Cukiernik, D. Nowalińska. 
37. 36 lat  -    1 naucz. A. Sroka. 
38. 37 lat    -               ------
39. 38 lat    -   1 naucz. E. Pyzik. 

24



Rok szkolny 1945/46.

Pan Ludwik Morawa dnia 1 września 1945 roku otrzymał mianowanie od władz oświatowych w 
Jeleniej  Górze  aby  zorganizował  polską  szkołę  w  Turońsku  wraz  z  nauczycielką  panią  Marią 
Strąkowską. Pracę w szkole rozpoczęto od posprzątania budynku nowej szkoły niemieckiej  z lat 
1925 – 27 i poinformowania ludności o rozpoczęciu rekrutacji dzieci do polskiej szkoły. Okazały 
budynek szkolny znajdował się w parku obok kościoła na ul. 1 Maja 21 wraz z przylegającą do niej 2 
morgową parcelą. 
        Naukę rozpoczęto dnia 5 września, gdzie pierwszy szkolny dzwonek powitał 28 uczniów, ale na 
końcu września było ich już 43. Ponieważ każdy dzień przynosił nowych osiedleńców, dlatego też 
ciągle zmieniała się liczba uczniów: 1. IX.  -  28 ucz, 1. X.  -  56, 1. XI.  -  77, 15. XI.  -  93, 15. I. 1946 
r.  – 86, 1. II.  -  96, 1. III.-133, 1. IV.-144, 1. VI.-173 uczniów. Dnia 21 listopada otwarto szkołę w 
gromadzie  Łomnica  do  której  odeszły  dzieci  z  klas  I  –  IV,  tu  pozostało  tylko  65  uczniów.  Na 
początku listopada do grona dwóch nauczycieli dołączyła pani Janina Morawa. 
       Dnia 12 stycznia 1946 roku, nauczyciele tutejszej  szkoły przy pomocy rodziców, urządzili 
pierwszy w wolnej  Polsce  „wieczór  choinkowy” dla  dzieci  z  Turońska  i  Łomnicy.  Na uroczysty 
wieczór złożyło się: przemówienie kierownika szkoły i występy dzieci jak deklamacje, inscenizacje, 
tańce  narodowe  i  Jasełka.  Przy  palących  się  świecach  na  choince,  dzieci  spożyły  przygotowany 
posiłek  przez  rodziców,  później  śpiewano  kolędy  i  była  zabawa.  Przed  rozejściem  się,  dzieci 
otrzymały  podarunki  w  postaci  torebki  z  cukierkami  i  pieczywem.  Na  wyraźne  życzenie 
mieszkańców  wsi,  część  sceniczna  została  powtórzona  w  sali  Zakładów  Lniarskich.  Wtedy  to 
zebrano z dobrowolnych datków 3.975,50 zł, na książki do biblioteki szkolnej. 
       Do skromnego zespołu nauczycielskiego w marcu dołączył pan Teofil Demczuk, a w maju pani 
Zofia Plutecka, która przyjechała tu aż spod Warszawy. 
       Dnia 29 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego na placu przed szkołą, razem 
ze szkołą w Łomnicy i miejscowym przedszkolem. O godzinie 10 00 dzieci udały się na nabożeństwo w 
zorganizowanej grupie do kościoła katolickiego w Łomnicy. Po południu o godzinie 15 00 dzieci w raz 
z rodzicami przyszły ponownie na boisko pod szkołę. Budynek szkolny przybrano chorągiewkami w 
barwach  narodowych  z  zielonymi  gałązkami.  Na  boisku  przygotowano  z  desek  specjalne 
podwyższenie, na którym dzieci miały występować. Na uroczysty program złożyło się: przemówienie 
kierownika  szkoły,  i  występy  dzieci  jak:  deklamacje,  śpiewy,  tańce  rytmiczne,  ćwiczenia 
gimnastyczne. Na koniec był wspólny posiłek i rozdanie pierwszych w wolnej ojczyźnie świadectw. 
        Poziom naukowy w szkole był bardzo niski bo zaledwie dostateczny. Wielkie trudności w 
edukacji  sprawiał ciągły napływ coraz to nowych osiedleńców.  Ale zdarzały się też przypadki że 
rodzice nie meldowali swoich dzieci by nie byli zmuszani do posyłania ich do szkoły. Aby łagodzić 
takie  sytuacje,  kierownik  szkoły  zorganizował  w  ciągu  roku  4  zebrania  rodzicielskie,  gdzie 
szczegółowo omawiano poszczególne przypadki. Spotkania odbywały się również podczas różnych 
imprez okolicznościowych we wsi czy zakładzie. 
       Do  wszystkich  przedmiotów  brakowało  podręczników,  co  zaraz  odbilo  się  na  poziomie 
nauczania. Wszystkie klasy były łączone tzn. w izbie lekcyjnej byli uczniowie z dwóch klas ale tylko 
jeden nauczyciel. Podręczniki kupowano w miarę dostarczania ich do księgarni w Jeleniej Górze. 
Dzieci podobnie jak dorośli stanowiły przekrój wszystkich dzielnic dawnej Rzeczpospolitej, różne 
kultury, różne nawyki i przyzwyczajenia. Wiele dzieci było bez opieki – sieroty, nimi to opiekowało 
się Towarzystwo Robotnicze Przyjaciół Dziecka. Na porządku dziennym były kradzieże, rozboje i złe 
zachowania. Mimo tych wszystkich trudności, rodzice w większości śpieszyli z pomocą powstającej 
polskiej szkole, bo samorząd jeszcze nie posiadał oddzielnego budżetu dla szkoły, finansował jednak 
stróża  i  dawał  pieniądze  na  opał.  Pozostałe  wydatki  pokrywali  rodzice  opodatkowując  się 
dobrowolnie w wysokości 50 zł miesięcznie od dziecka. 
        Budynek szkolny choć nowy jednak bardzo zaniedbany, bo w czasie wojny zapewne go nie 
remontowano a nawet nie malowano poszczególnych sal lekcyjnych. Ogrodzenie zniszczone, dach 
uszkodzony, pomoce naukowe rozkradzione, zaś te co pozostały zniszczone albo przez ludność albo 
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przez szabrowników. Podczas roku szkolnego w czynie społecznym założono ogrodzenie na długości 
220 m, uruchomiono łaźnię szkolną, naprawiono boisko, usunięto drewniane szopy i zgromadzony 
gruz, zasypano doły kloaczne. Wiele pomocy naukowych wróciło do szkoły dopiero po wysiedleniu 
Niemców. Do dnia 22 czerwca na rzecz Komitetu Rodzicielskiego wpłynęło 12.630 zl, z czego wydano 
4.191 zł. Cały dochód z imprez szkolnych przeznaczany był na zakup książek i podręczników. Na ten 
cel zebrano 9.368 zł, zakupy dokonano na kwotę 5.841 zł.
Biblioteka szkolna została uruchomiona w lutym 1946 roku, a mieściła się w kilku szafach, opiekun 
zaś społecznie wypożyczał po lekcjach.
         Dzień 1 Maja 1946 roku na terenie Gminy i Gromady obchodzony był bardzo uroczyście. 
Przed południem zebrały się organizacje społeczne i polityczne a mlodzież szkolna na placu przed 
szkołą  w  Łomnicy,  gdzie  wygłoszono  kilka  przemówień,  a  następnie  cały  pochód  udał  się  do 
Mysłakowic, gdzie przed dworcem kolejowym odbyła się defilada. Po południu odbyły się zawody 
sportowe a wieczorem akademia w sali Domu Kultury Państwowych Zakładów Lniarskich Orzeł w 
Mysłakowicach. 
        
A oto kilka danych o gospodarce którą zastali osiedlający się Polacy w Turońsku 1945r.
        Obszar - 1292,94 ha w tym -  453 ha to ziemia orna, 11,42 ha - ogrody i sady, 268,20 ha - łąki,  
72,36 ha - pastwiska, 276,57 ha - lasy,  nieużytki - 42,51 ha, zabudowania i podwórza - 128,05 ha, 
cmentarz, park i plac sportowy - 28,31 ha. Inwentarz żywy: konie – 50 szt, krowy – 274 szt, jałówki – 
59 szt, cielęta – 106 szt, buhaje – 12 szt, woły – 68 szt, oraz wiele świń i owiec. 
       We wrześniu 1945 roku było już 150 Polaków, w kwietniu 1946 roku 1200. Przyjeżdżający 
Polacy obejmowali najpierw gospodarstwa rolne, drobny handel,  później zgłaszali  się do fabryki 
jako robotnicy. Podczas wojny wielu Polaków pracowało na tym terenie w fabrykach w gospodarce 
rolnej jako robotnicy przymusowi, oni to teraz byli  pierwszymi osadnikami, dobrze znali  teren i 
zapotrzebowanie. Gospodarstw rolnych było około 86 i jedno duże 200 ha. 
        Wielka akcja wypędzenia – wysiedlania Niemców z ich rodzinnych stron, rozpoczęła się z 
końcem czerwca 1946 roku. Na początku Niemcy wyjeżdżali chętnie,  jednak później robili  wiele 
trudności by opóźnić wyjazd, gdyż otrzymywali już wiadomości od bliskich i krewnych o bardzo 
ciężkich warunkach na nowym miejscu, o obozach przejściowych, o kradzieżach w transporcie, o 
lokowaniu  ich  w  różnych  sektorach  okupowanych  Niemiec.  Jednak  wyjazd  był  nieuchronny, 
pozostali tylko ci którzy byli bardzo potrzebni w rozwijającej się gospodarce oraz ci którzy zawarli 
związek małżeński z Polakiem lub Polką lub podpisali oświadczenie że będą pracować dla Polski 
Ludowej a dzieci wyślą do polskich szkół. Wielu z nich wyjechało znacznie później w latach 50 – tych 
czy dopiero w latach 70 – tych za czasów Gierka. 
       Niektórzy z nich pozostali, tak mężczyźni jak i kobiety i żyją do dzisiaj jako autochtoni, choć 
ciągle słabo mówią po polsku.  Pamiętam taką panią która miała córkę w mojej klasie  i  czekała 
zawsze na koniec zebrania by móc powoli  porozmawiać o nauce córki,  bardzo się  polubiliśmy i 
znamy się do dzisiaj.
           

26



Rok szkolny 1946/47. 

Dnia  4  września  220  uczniów  i  5  nauczycieli  rozpoczęło  drugi  rok  nauki  w  polskiej  szkole  w 
Turońsku. Ponieważ wzrosła liczba dzieci, klasy nauczania początkowego od I – III przeniesiono do 
dawnej szkoły tyrolskiej  na ul.  Szkolną 3.  W szkole powołano organizacje uczniowskie taki jak: 
spółdzielnia  uczn,  PCK,  ZHP  drużyna  męska  i  żeńska,  koło  dramatyczne  i  chór  szkolny.  Na 
pierwszym zebraniu rodziców które odbyło się 14. IX. wybrano Komitet Rodzicielski w składzie: 
przewodnicząca  pani  Jadwiga  Południak,  sekretarz  pani  Janina  Bortnowska,  skarbnik  pan 
Stanisław Szajewski, zaś członkami zostali St. Raj, Z. Kindalska i Fr. Szczygieł. 
       Dnia 20 września, Komitet Rodzicielski zorganizował dla dzieci zabawę, połączoną ze śpiewem, 
utworami scenicznymi i tańcami. Dochód z zabawy wyniósł 1.079 zł – całą kwotę przeznaczono na 
podręczniki  i  książki  do  biblioteki.  Dnia  24.  XI.  Komitet  Rodzicielski  i  Związek  Osadników 
Wojskowych zorganizowali  kolejną  zabawę,  tym  razem  dla  dorosłych,  uzyskaną  kwotę  3.540  zł 
podzielono na połowy. Jedną część przeznaczono na bieżące potrzeby szkoły, zaś drugą dla Zw.OW. 
       Dnia 21. II. 1947 r. zorganizowano choinkę dla dzieci w sali Ochotniczej Straży Pożarnej na 
którą  złożyły  się:  kolędy odśpiewane przez  chór  szkolny,  Jasełka oraz tańce  regionalne.  Oprócz 
dzieci  w  uroczystości  wzięli  udział  uczniowie  kursu  nauki  dla  dorosłych.  Po  części  oficjalnej 
wszystkie dzieci otrzymały torebki z cukierkami i pieczywem. Przy oświetlonej świeczkami choince 
rozpoczęła się zabawa dla dzieci. 
       Dnia 26. IV. Było Święto Lasu – cała szkoła wyruszyła na wycieczkę do lasu, gdzie kierownik 
szkoły  i  leśniczy  wygłosili  pogadanki  o  znaczeniu  lasu.  Później  wszystkie  dzieci  sadziły  młode 
drzewka i do każdego przywiązywały tabliczkę ze swoim nazwiskiem. Następnie były występy na 
świeżym powietrzu: wiersze, piosenki i zabawa na trawie. Dnia 19. VI. wszystkie dzieci pojechały 
pociągiem  na  wycieczkę,  klasy  młodsze  zostały  w  Karpaczu  a  starsze  poszły  z  opiekunami  na 
Śnieżkę. 
        W dniu święta 1 i  3 Maja, odbyły się poranki dla dzieci,  a później młodzież pojechała z 
rodzicami  do  Jeleniej  Góry  na  pochód.  O  godzinie  1600 młodzież  ze  szkoły  wzięła  udział  w 
uroczystym przemarszu przez wieś aż pod Zakład Lniarski gdzie odbyła się defilada. W ostatnim 
tygodniu nauki w czerwcu, rodzice odwiedzili szkołę a nawet byli na niektórych lekcjach. Dnia 28. 
VI  o  godzinie  900 młodzież  uczestniczyła  w nabożeństwie  w kościele  parafialnym w Łomnicy.  O 
godzinie 1500 pod szkołą, odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego, na program złożyło się: 
przemówienie kierownika szkoły, przewodniczącego Rady Zakładowej PZ Lniarskich, a następnie 
wręczono nagrody dla najlepszych uczniów, były to książki do czytania. Po części oficjalnej odbyła 
się  część  artystyczna  w  wykonaniu  dzieci:  piosenki  w  wykonaniu  chóru,  inscenizacje,  biegi 
sprawnościowe, rozgrywki w dwa ognie, wspólny posiłek i na koniec zabawa dla dzieci i młodzieży.
       W ciągu roku dzieci uczyły się przez 206 dni, z braku opału przez dwa dni nie było lekcji. Z 
końcem roku w szkole zapisanych było 256 uczniów z tego 50 pozostało na drugi rok, a 7% było 
nieklasyfikowanych.  Przyczyną tak dużej  ilości  niepromowanych  był  olbrzymi  ruch uczniów w 
ciągu roku szkolnego. Wielu uczniów w pierwszym półroczu nigdzie nie chodziło do szkoły, a do 
Mysłakowic wpisali się na wiosnę. Podczas zimy były silne mrozy sięgające nawet do – 34 0 C, dlatego 
frekwencja była słaba. 
     W dalszym ciągu szkoła odczuwała ogromne braki w podręcznikach zwłaszcza dla klas starszych 
(  nic  dziwnego  że  np.  w Karpnikach jeden z  uczniów przepisywał ręcznie  podręczniki  i  lektury 
szkolne)  co  odbiło  się  na  wynikach w nauce  z  geografii,  fizyki  i  chemii  oraz  z  matematyki.  W 
wychowaniu  szczególnie  zwracano  uwagę  na  sprawy  demokracji,  przywiązania  do  Ziem 
Odzyskanych  oraz  na  złe  zachowanie  się  do  kolegów,  wagary  czy  rozboje.  Dużą  rolę  w  tych 
sprawach miało odegrać harcerstwo. Spółdzielnia Uczniowska osiągnęła dochód 15.771 zł, połowę 
zysku przekazano na sztandar szkolny a pozostałą część na dalszy rozwój spółdzielni. Chór i koło 
recytatorskie nie tylko brały udział w uroczystościach szkolnych ale również w środowiskowych a 
nawet  politycznych:  dożynki,  Święto  Ludowe,  Zielone  Święta,  otwarcie  świetlicy  Samopomocy 
Chłopskiej i inne. 
       Szkoła ze wszech miar starała się utrzymać stały kontakt z rodzicami, dlatego w ciągu roku 
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odbyło  się  5  zebrań,  na  których  omawiano  nie  tylko  wyniki  w  nauce  ale  głównie  sprawy 
wychowawcze.  Taki  kontakt  był  również przez  organizowanie  uroczystości  szkolnych  i  udział  w 
uroczystościach wiejskich, gromadzkich, związkowych czy politycznych, to tam dzieci występowały 
ze swoim programem przed rodzicami. Zależnie od zamożności rodzice znowu opodatkowali się od 
50 do 100 zł od dziecka a nie od rodziny. Na koniec roku Komitet dysponował kwotą 81.071 zł, z 
czego  na  potrzeby  szkoły  wydano  67.756  zł.  Komitet  również  udzielił  jednorazowej  pomocy 
finansowej nauczycielom na zagospodarowanie, na ten cel wydano 25.000 zł. Dla dzieci z ubogich 
rodzin Komitet udzielił pomocy w naturze. Do biblioteki znowu zakupiono znaczne ilości książek na 
sumę 30.000 zł
         Ponieważ stróż szkolny nie chciał pilnować dwóch budynków za sumę 2.400 zł, Komitet co 
miesiąc dopłacał mu 800 zł. W gminie Łomnica po raz pierwszy dla szkoły uchwalono budżet w 
wysokości  132.000  zł  na  remont,  opał  i  sprawy kancelaryjne.  Pod  koniec  1946  roku  dokonano 
remontu szkoły na ul 1 Maja, na ten cel Wrocław przeznaczył  kwotę 25.000 zł  a resztę dołożyła 
Gmina.  Dzieci  i  młodzież  w dalszym ciągu pracowały  wokół  budynków szkolnych  robiąc  dalsze 
prace  porządkowe.  Usunięto  stare  pnie,  wykonano  ścieżki,  zasadzono  rabaty,  usunięto  zbędne 
kamienie i przekopano ziemię pod przyszły ogródek szkolny. 
      Pierwsze polskie dożynki zorganizowano we wrześniu 1946 roku, jak mówili mieszkańcy były 
podobno bardzo udane. Przez cały Turońsk przejechał barwny korowód dożynkowy, w barwnych 
strojach ludowych z różnych terenów Polski. Tak pięknie udekorowany orszak pojechał do kościoła 
katolickiego  do  Łomnicy.  Również  szkoła  wzięła  czynny  udział  w  tym  wielkim  polskim  święcie 
rolniczym. Dzieci pięknie odegrały utwór sceniczny pt. Dożynki, następnie przemówił wójt Gminy 
Łomnica, kierownik szkoły z Turońska oraz najstarszy rolnik, podkreślając znaczenie rolnictwa na 
Ziemiach Odzyskanych. 
       W pierwszą rocznicę przejęcia Zakładów Lniarskich przez Polaków, odbyła się uroczystość 
poświęcenia sztandaru. Dnia 21 grudnia 1946 roku odbyło się poświęcenie kościoła który dotychczas 
służył  wyznawcą  religii  ewangelickiej  na  kościół  katolicki.  Pierwszym  proboszczem  został 
mianowany ksiądz Józef Kotulak, który został również katechetą w szkole w Turońsku. 
      Dnia 20 grudnia1946 roku gromadę Turońsk przemianowano na Mysłakowice, zaznaczyć tu 
należy że jest to już 4 nazwa: Karpacze, Toruńsk, Turońsk i Mysłakowice, zaś przystanek kolejowy 
pod fabryką lniarską otrzymał nazwę Mysłakowice – Gospoda. 
Dnia 18 stycznia wszystkim rolnikom uroczyście wręczono akty własności ziemi. 
       Nazwy poszczególnych miejscowości ustalała Specjalna Komisja Państwowa która rozpatrywała 
jaką  dać  nazwę  miejscowości:  czy  tłumaczenie  nazwy  niemieckiej  np.  Buchwald  –  Bukowiec, 
Fischbach  –  Karpniki,  Lomnitz  –  Łomnica,  nazwa  od  staropolskich  imion  Wojan  –  Wojanów, 
Mysłak – Mysłakowice,  od rzek, ptaków, drzew Dąbrowica – od dużej ilości drzew dębowych w 
okolicy, Krogulec – od nazwy drapieżnego ptaka który może gnieździł się w tej okolicy, Strużnica – 
od strumienia, Gruszków – drzewo owocowe, Kostrzyca – ostre wysokie trawy, Bobrów – od nazwy 
rzeki przepływającej przez wieś itd.
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Rok szkolny 1947/48. 

Dnia  3  września  254  uczniów  i  7  nauczycieli  rozpoczęli  trzeci  rok  nauki  w  polskiej  szkole  w 
Mysłakowicach. W dalszym ciągu bardzo zmieniała się liczba dzieci i tak: 1. X – 273, 1. XI – 272,  1 
XII – 267,  1. I. 1948 r. - 263,  1. II – 262,  1. V – 263,  20. VI – 262. Ze względu na dużą liczbę dzieci  
w klasach I i III, oddziały podzielono na klasę I ab i III ab. Teraz w szkole było już 9 oddziałów i 
pracowało kilka organizacji: drużyna harcerska męska i żeńska, PCK, Spółdzielnia Uczniowska – 
„wspólnymi  siłami”,  koło  teatralne  i  chór.  1  października  uroczyście  obchodzono  Dzień 
Spółdzielczości, członkowie przygotowali program artystyczny na szkolny poranek. 
       Dnia 10 i 11 października starsza młodzież z klas IV – VII, brała udział w akcji zbierania 
plonów i okopowych w państwowym majątku wydzierżawionym przez Polski Monopol Spirytusowy. 
Dnia 11. X odbył się poranek z okazji 4 rocznicy wielkiej bitwy pod Lenino. W październiku na 
własną prośbę odeszła nauczycielka Janina Rukasz, a na jej miejsce przyszedł Aleksander Rukasz, 
który w tej szkole pracował do lat 60 – tych jako nauczyciel matematyki i fizyki. 
       19. X - na zebraniu rodziców, wybrano nowy Komitet a jej przewodniczącym została Bronisława 
Południak,  sekretarzem  Michał  Bryk,  skarbnikiem  Stanisław  Szajewski,  zaś  członkami  A. 
Karczewska,  F.  Michela,  L.  Tomaszewska.  Dnia  19  listopada  uczniowie  zorganizowali  zbiórkę 
pieniędzy na „odbudowę Warszawy”, łącznie zebrano 180 z które wpłacono na odpowiednie konto. 
Dnia 11 stycznia odbyła się zabawa choinkowa na której dzieci odegrały Jasełka. Miejscowe Koło 
Samopomocy  Chłopskiej,  zorganizowało  zbiórkę  na  podarunki  dla  dzieci.  Wszystkie  dzieci 
otrzymały paczki z pieczywem i słodyczami, a 23 najbiedniejszych dzieci dodatkowo pończochy. 
       Dnia 21 stycznia odbyło się spotkanie dzieci przy herbatce, połączone z grami towarzyskimi i 
tańcami.  Ostatniego  stycznia,  koło  teatralne  przedstawiło  sztukę  pt.  „Polskie  zapusty”.  Bardzo 
ładnie  wypadły  tańce  narodowe.  Po  spektaklu  odbyła  się  zabawa  taneczna  dla  osób  starszych 
zorganizowanych przez Komitet Rodzicielski. Dnia 5 lutego uczniowie koła teatralnego wystąpili w 
szkole  nr  1  w Jeleniej  Górze.  Zgromadzone  pieniądze  za  występy  i  z  zabawy  przeznaczono  na 
zakupy pomocy naukowych do fizyki i chemii. Dnia 6. IV – młodzież obchodziła rocznicę śmierci 
generała Karola Świerczewskiego, a 24 Dzień Lasu – dzieci sadziły młode drzewka na obszarze ¼ ha, 
na zakończenie święta uczeń Reginald Nagiel wygłosił odpowiedni referat o znaczeniu lasu w życiu 
człowieka i przyrody. 
        Dnia 26 czerwca 1948 roku w sali Domu Kultury przy Państwowych Zakładach Lniarskich 
Orzeł odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Na uroczystość złożyło się: sprawozdanie 
kierownika szkoły, rozdanie nagród książkowych najlepszym uczniom, śpiewy, tańce, deklamacje i 
krótkie utwory sceniczne, a później ogólna zabawa dla dzieci i młodzieży. Na spotkaniu byli obecni 
rodzice, przedstawiciele organizacji społecznych i politycznych. 
        W ciągu roku nauka trwała 218 dni dla młodzieży i 224 dla dzieci, przybyło 35 uczniów a 
odeszło  49.  Z  262  uczniów  aż  11  było  nieklasyfikowanych,  oceny  niedostateczne  otrzymało  24 
uczniów, razem na drugi rok pozostało 35 uczniów – 13,8%. Oceny dostateczne otrzymało 48,2%, 
dobre i bardzo dobre 38%, frekwencja za cały rok wyniosła 89%. Klasy VI i VII uczyły się razem 
jako łączone po odejściu nauczyciela Teofila Demczuka, co bardzo źle wpłynęło na poziom nauki. 
Uczniowie  posiadali  prawie  w  100%  podręczniki  szkolne  z  wyjątkiem  do  historii  i  geografii  w 
klasach  VI  i  VII.  Duży  nacisk  szkoła  kładła  na  wychowanie  a  szczególnie  wpajano  pojęcie 
demokracji,  wyrobienie  pozytywnych  cech  charakteru  jak  prawdomówność,  obowiązkowość, 
poszanowanie cudzej własności a szczególnie społecznej. 
  Kradzieże były już rzadkością, zaprzestano niszczyć pomoce naukowe i sprzęt szkolny. Wielką 
wagę  przywiązywano  do  znaczenia  Ziem  Odzyskanych  dla  Polski  i  granicy  na  Odrze  i  Nysie. 
Spółdzielnia  Uczniowska pod opieką pana Rukasza,  zaopatrywała szkołę  w podręczniki,  zeszyty, 
przybory i prowadziła sprzedaż pieczywa. W ciągu roku obroty wyniosły 23.000 zł, a czysty zysk 
1.900 zł. Tak jak poprzednio połowę sumy przeznaczono sztandar szkolny a resztę na dalszy rozwój 
spółdzielni. 
       Przewodniczącym Spółdzielni  był  uczeń Marian Stawiński,  skarbnikiem Janina Przyszlak, 
sekretarzem  Irena  Hruświcka,  a  sklepikarzem  Reginald  Nagiel.  Drużyna  harcerska  liczyła  26 
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członków, a jej drużynowym był Ryszard Pietrowski, przybocznym Eugeniusz Fedyna. Bibliotekę 
szkolną prowadził kierownik szkoły pan Ludwik Morawa, wypożyczając książki 2 razy w tygodniu. 
Księgozbiór liczył już aż 300 książek. Szkoła prenumerowała czasopisma dla dzieci jak Iskierka i 
Płomyczek. 
        Budżet na nowy rok szkolny 1948 wynosił 300.000 zł. Podczas wakacji odnowiono sale lekcyjne i 
korytarze w budynku nr.2 na ul.  Szkolnej.  W ciągu roku szkolnego,  z różnych składek podczas 
imprez zebrano łącznie 49.328 zł, całą sumę przeznaczono na zakupy pomocy naukowych. Dzieci i 
młodzież w ramach czynu społecznego posadziły wokół szkoły żywopłot oraz 9 drzewek owocowych. 
Dalej porządkowano obejścia wszystkich budynków i przygotowywano teren pod przyszłą działkę 
szkolną.  Należy  zaznaczyć  że  w związku  ze  wzrastającą  ciągle  liczbą dzieci,  na  potrzeby  szkoły 
trzeba będzie adaptować drugi budynek na ul. Szkolnej, dawny budynek dla nauczycieli w szkole 
tyrolskiej.
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Rok szkolny 1948/49. 

Dnia 1 września 1948 roku naukę w szkole rozpoczęło 281 uczniów i 8 nauczycieli. Szkoła miała 7 
klas w 9 oddziałach, w tym 2 ab i 4 ab. 3 października odbyło się zebranie rodziców na którym 
wybrano  nowy  Komitet  Rodzicielski:  przewodnicząca  Bronisława  Południak,  sekretarz  Czesław 
Prokopczyk, skarbnik Stanisław Szajewski i członkowie: J. Sulik, St. Marychtowa, M. Tyrowicz, W. 
Gruszka. 
      W dniach 6 – 8 października odbyła się wycieczka do Wrocławia, na wystawę Ziem Odzyskanych 
dla  48  uczniów,  jeden  uczeń  pojechał  na  koszt  Komitetu.  23.  X odbyła  się  uroczysta  akademia 
poświęcona pogłębieniu przyjaźni polsko – radzieckiej, a na zakończenie uroczystości przemówienie 
wygłosił  uczestnik  walk  I  Dywizji  im.  Tadeusza  Kościuszki,  porucznik  Rdward  Szałas.  Dnia  1 
grudnia rozpoczęto dożywianie dzieci w szkole, akcją objęto 195 uczniów z czego 115 osób jadło 
bezpłatnie. 15 grudnia odbył się poranek poświęcony Kongresowi Zjednoczeniowemu Polskiej Klasy 
Robotniczej, uczniowie szkoły zobowiązali się w ramach czynu społecznego – kongresowego, zebrać 
3 tony złomu żelaznego i dużą ilość spalonych żarówek. 
        Dnia 15 stycznia 1949 roku, młodzież szkolna wzięła udział w uroczystym otwarciu gromadzkiej 
biblioteki w Mysłakowicach. Na uroczystości śpiewał chór oraz wystąpiło koło teatralne ze swoim 
spektaklem.  Dzień  później  odbyła  się  zabawa  choinkowa  na  której  każde  dziecko  otrzymało 
podarunek  żywnościowy.  Pod  koniec  stycznia  180  uczniów  było  w  teatrze  w  Jeleniej  Górze  na 
spektaklu  „Kopciuszek”.  Aby  podreperować  budżet  Komitetu,  dnia  12  lutego  w  szkole 
zorganizowano zabawę ludową. Dochód to 5.000 zł  który w całości  przeznaczono na dożywianie 
dzieci. 
        Z okazji 150 rocznicy ur. Adama Mickiewicza w szkole zorganizowano uroczystą akademię dla 
dzieci  i  mieszkańców. Dnia 24 kwietnia dokonano zmiany w składzie Komitetu   Rodzicielskiego, 
przewodniczącym  został  Bazyli  Kołb,  sekretarzem został  Marian  Szajda,  skarbnikiem Stanisław 
Szajewski  oraz  członkowie:  Cz.  Prokopczyk,  J.  Sulik,  J.  Sitek,  J.  Stawiński,  B.  Południak,  M. 
Makuch, M. Tyrowicz, Sz. Stradomski oraz z racji funkcji kierownik szkoły i przedstawiciel Rady 
Pedagogicznej  St.  Kasiński,  przedstawiciel  Komitetu  Opiekuńczego  Zygmunt  Nagiel.  (Można się 
domyślać  ze  tak  nagła  zmiana  we  władzach  Komitetu  musiała  być  podyktowana  odgórnymi 
wytycznymi). 
       Ostatniego kwietnia odbył się poranek z okazji Święta Pracy, a 1 Maja wieczorem cała szkoła 
wzięła udział w akademii  dla wszystkich mieszkańców gromady. W południe odbył się uroczysty 
pochód ulicami  Mysłakowic  i  Łomnicy.  Dnia  28  czerwca  odbyło  się  uroczyste  zakończenie  roku 
szkolnego  w  Domu Kultury  Państwowych Zakładów  Lniarskich  Orzeł,  na  uroczystości  rozdano 
świadectwa  i  nagrody  dla  najlepszych  uczniów,  później  nastąpił  program  artystyczny.  (Proszę 
zauważyć że uczniowie już nie idą gremialnie do kościoła przed zakończeniem roku, kronika też o 
tym milczy. Powoli lecz systematycznie zmienia się wychowanie uczniów w nowej ludowej ojczyźnie). 
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Rok szkolny 1949/50. 

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego było 319 uczniów i  9 nauczycieli.  Uroczystość odbyła się na 
podwórku  przed  szkołą  w  obecności  rodziców,  Komitetu  Rodzicielskiego,  przedstawicieli  partii 
politycznych i Rady Zakładowej z fabryki lniarskiej. Młodzież uczyła się w tym roku w siedmiu 
klasach i 9 oddziałach w tym 3 ab i 5 ab. W szkole młodzież zrzeszona była w: ZHP, PCK, Koło 
Przyjaźni Polsko – Radzieckiej,  Spółdzielnia uczniowska, Koło teatralne,  Samorząd uczniowski i 
chór. 
       Dnia 18 września młodzież ze szkoły wzięła udział w uroczystości dożynkowej, zorganizowanej w 
sali Gminy Łomnica. Koło teatralne pokazało aktualne spektakle,  a chór umilał czas piosenkami 
ludowymi. W dniach od 15 – 17 października 76 uczniów z naszej szkoły pod opieką nauczycieli 
wyjechało  do  stolicy  Polski  –  Warszawy.  Koszty  wycieczki  pokrywali  po  części  uczniowie  oraz: 
Komitet Opiekuńczy z Zakładów Lniarskich przekazał na ten cel – 50.000 zł, Spółdzielnia „Ostoja” 
– 10.000 zł, Zarząd Gminy w Łomnicy – 20.000 zł, Zakłady Drzewne – 2.100 zł. 
       Dnia 7 listopada (i tak już będzie co roku aż do zmiany ustroju) zorganizowano poranek z okazji 
kolejnej rocznicy Rewolucji Październikowej, zaś 18 listopada – poranek ku czci M. Puszkina. 17 
grudnia Komitet Opiekuńczy urządził dla młodzieży akademię z okazji rocznicy Zjednoczenia Partii 
Robotniczej. W dniu 20 grudnia cała szkoła uroczyście obchodziła 70 lecie, urodzin Generalisimusa 
Józefa Stalina, z tej okazji budynek szkoły był ładnie udekorowany. 10 lutego młodzież ze szkoły 
przygotowała  dla  pracowników  Zakładów  Lniarskich  –  wieczorek  rozrywkowy  pt.  ”Tańcem  i 
pieśnią przez Polskę”    
       Z  dniem  1  marca,  kierownictwo  w  szkole  przejęła  pani  Maria  Leszczuk.  Święto  pracy 
obchodzono uroczyście w ciągu 3 dni: dnia 29 kwietnia była akademia szkolna o godzinie 1300, w 
której wzięli udział rodzice i przedstawiciele organizacji politycznych, na zakończenie przodownicy 
Zakładu Lniarskiego rozdali dzieciom słodycze. Dnia 30 kwietnia była akademia gminna na którą 
część artystyczną przygotowała szkoła, W dniu 1 Maja uczniowie klas IV – VII, razem z rodzicami 
byli na pochodzie w Jeleniej Górze. Dnia 1 czerwca – w Dniu Dziecka, wszystkie dzieci wysłuchały 
przemówienia  Ministra  oświaty,  następnie  oglądały  film,  a  później  z  transparentami  z  Domu 
Kultury powróciły do szkoły. Tu przedstawiciel  Gromadzkiej Rady Narodowej wręczył dzieciom 
książki  do  biblioteki  szkolnej  na  sumę  25.000  zł.  Najlepsi  sportowcy  otrzymali  puchar  od 
przedstawicieli Ligi Kobiet. Na zakończenie podano dla wszystkich posiłek, a później była zabawa 
taneczna. Rok szkolny zakończył się dnia 22 czerwca, uroczystość odbyła się w Domu Kultury gdzie 
rozdano nagrody dla najlepszych na sumę 30.000 zł. I świadectwa dla wszystkich uczniów, niestety 
jak co roku nie wszyscy uczniowie otrzymali promocję do następnej klasy.  
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Rok szkolny 1950/51.

1 września nowy rok szkolny rozpoczęło 330 uczniów i 8 nauczycieli w 3 budynkach, w tym w dwóch 
na ul. Szkolnej, gdzie uczyły się dzieci klas I – IV. W szkole działały organizacje i koła: TPPR – 80 
członków, PCK – 147 członków, ZHP – 72, Koło Odbudowy Warszawy – 186, Koło teatralne – 50. 
Do  naszej  szkoły  uczęszczały  również  dzieci  z  Koastrzycy.  Szkoła  brała  udział  we  wszystkich 
uroczystościach miejscowego społeczeństwa. Urządzono i zorganizowano akademie na następujące 
uroczystości: 1.IX – rozpoczęcie roku szkolnego, 15. X – Dzień Wojska Polskiego, 7. XI – rocznica 
Rewolucji Październikowej, 23. II – Święto Armii Czerwonej, 8. III – Dzień Kobiet, 18. III – rocznica 
Komuny Paryskiej, 28,29. IV, 1. V – Święto Pracy – akademie i pochody, 8. V – Święto Ludowe w 
Łomnicy, 18. V – Plebiscyt Pokoju w Łomnicy, 27. V – Plebiscyt Pokoju w Staniszowie, 1. VI – Dzień 
Dziecka, 23. VI – zakończenie roku szkolnego. 
       W ciągu roku szkolnego jeden uczeń nie spełniał obowiązku szkolnego, ponieważ matka nie 
wyraziła zgody aby syn uczęszczał do szkoły. Na drugi rok w tej samej klasie pozostało 33 uczniów. 
Uruchomiono już boisko szkolne do szczypiórniaka i siatkówki. Podczas wakacji przeprowadzono 
remont w budynku gospodarczym. Pokryto  dach,  naprawiono schody.  W ciągu roku zakupiono 
pomoce  naukowe  i  radioodbiorniki  dla  budynku  na  ul.  Szkolnej.  Wykonano  również  25 
dwuosobowych ławek, poprzednie były wieloosobowe. Biblioteka liczyła już 729 książek w tym 715 
tytułów. 
       Dzieci  prenumerowały  31  egzemplarzy  Iskierki  i  94  egzemplarze  Płomyczków  oraz  54 
Płomyków. Szkoła posiadała już 1.730 egzemplarzy podręczników na przyszły rok szkolny, jednak 
brakowało jeszcze będzie 1.023 egzemplarze. Dożywianie dzieci trwało od 27. IX do 23. VI. 1951 
roku. Z dożywiania bezpłatnie korzystało 125 dzieci, a z płatnego 45, zaś od 8. I – 7. IV dożywiano 
bezpłatnie wszystkie dzieci. Fundusze na ten szczytny cel zabezpieczył Komitet Rodzicielski. Komitet 
razem z nauczycielami zorganizowali dwie zabawy taneczne dla ludności Gromady Mysłakowice, z 
których dochód w całości przeznaczono na dożywianie dzieci. 
       W każdej klasie urządzono kącik czystości na który złożyło się: miednica, wiadro, ręcznik i 
mydło. W budynku na ul. ! Maja był zbiornik na wodę do picia. W szkole nie było opieki lekarskiej. 
Szkoła prenumerowała następujące czasopisma fachowe: Dom i Szkoła, Głos Nauczycielski, Nowa 
Szkoła,  Matematyka,  Geografia,  Biologia,  Polska i  Świat  Współczesny,  Myśl  Współczesna,  Ruch 
Pedagogiczny, Materiały Świetlicowe, Życie Szkoły i Młody Technik. 
        Szkolenie ideologiczne dla nauczycieli prowadził w ciągu roku ob. Teofil Demczuk, dwa razy w 
miesiącu. Na koniec roku odbyły się egzaminy ze szkolenia które wszyscy zdali pomyślnie. Komitet 
Rodzicielski działał, ale musi być ciągle dopingowany przez kierownika szkoły, który podpowiada co 
należy zrobić w danym czasie. 
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Rok szkolny 1951/52. 

Nowy rok szkolny rozpoczęto capstrzykiem dnia 31 sierpnia o godzinie 1800, przy akompaniamencie 
orkiestry dętej z Zakładów Lniarskich. Dnia 1 września 299 uczniów i 10 nauczycieli po odśpiewaniu 
hymnu narodowego, wysłuchali przemówienia przez radio ministra oświaty, następnie przemawiali 
kierownik  szkoły,  dyrektor  fabryki  lniarskiej  –  pan  Marczak,  prezeska  Ligii  Kobiet  pani 
Pietraszewska. Następnie wręczono bukiety i torebki ze słodyczami uczniom którzy urodzili się w 
1944 roku. Po spotkaniu z  wychowawcami klas dzieci  udały się na projekcję filmu, który został 
opłacony  przez  Komitet  Rodzicielski  i  Opiekuńczy.  Dnia  2  września  odbyła  się  ogólnoszkolna 
zabawa dla dzieci, po której starsza młodzież udała się na dożynki gminne do Łomnicy. 
        Na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej szczególnie dokładnie omawiano zagadnienia 
związane z Planem – 6 letnim i politechnizacją pracy w szkole. Na bibliotekarkę wyznaczono panią 
Zofię Plutecką. W szkole pracowały następujące organizacje i koła zainteresowań: PCK, TPPR, OH, 
Szkolne  Koło  Odbudowy  Warszawy  oraz  Koło  teatralne.  A  oto  przegląd  uroczystości  jakie 
obchodzono w szkole w tym roku: 6. X – akademia związana z odbudową Warszawy, 12. X – Dzień 
Wojska Polskiego, 7. XI – kolejna rocznica Rewolucji Październikowej, 21. XII – bardzo uroczyście 
obchodzono 72 rocznicę urodzin wodza Generalisimusa Józefa Stalina, 5. I – choinka noworoczna 
połączona z występami teatru z Jeleniej Góry i prezentami dla dzieci, 28. I – akademia z okazji 28 
rocznicy śmierci wodza rewolucji Lenina i 10 rocznicy powstania PPR, 6. III – 75 harcerzy złożyło 
uroczyście  przyrzeczenie,  8.  III  –  Dzień  kobiet,  Matki  przygotowały  podarunki  dla  harcerzy  a 
harcerze laurki dla pań, 18. III – poranek ku czci powstania Komuny Paryskiej, 28. III – poranek z 
okazji 5 rocznicy śmierci generała Karola Świerczewskiego, 18. IV – odbył się poranek ku czci 60 
rocznicy urodzin naszego prezydenta tow. Bolesława Bieruta, w programie był hymn młodzieżowy, 
referat  o  prezydencie,  wiersze,  odczytano  list  który  wysłano  do  Warszawy  o  podjętych 
zobowiązaniach  młodzieży  z  tej  okazji,  pieśni  patriotyczne  i  inscenizacje.  29.  IV  –  odbyła  się 
akademia pierwszomajowa o godz. 1330 z programem: hymn państwowy, referat o Święcie Pracy, 
montaż  sceniczny,  podsumowanie  zobowiązań,  taniec  ukraiński  –  Bulba,  taniec  polski  –  Góral, 
międzynarodówka. 30. IV – szkoła dała występy dla pracowników PGR o godz 1900 w parku obok 
pałacu  przy  świetle  elektrycznym.  1.  V  –  młodzież  brała  udział  z  rodzicami  w  pochodzie  w 
Kowarach, 3 – 5. V – Dni Oświaty Książki i Prasy, akademia i kiermasz przed szkołą, 1. VI – Dzień 
dziecka  –  z  tej  okazji  szkoła  znowu  podjęła  zobowiązania.  Komitet  Rodzicielski  i  Opiekuńczy, 
przygotowały poczęstunek, film i zabawę, zaś same dzieci przygotowały akademię. 
       Szczególnie  uroczyście  zakończono  rok  szkolny.  Na  uroczystości  były  dzieci,  rodzice, 
przedstawiciele czynników społecznych i politycznych. Po części oficjalnej rozdano nagrody dla 60 
przodowników w nauce. A oto program imprezy: międzynarodówka, przemówienia – kierownika 
szkoły,  przewodniczącego  Komitetu,  przedstawiciela  organizacji  PZPR,  przedstawiciela  Ligii 
Kobiet,  obrazek  sceniczny,  taniec  –  Krakowiak,  wiersze,  taniec  –  Trojak,  inscenizacja,  taniec  – 
Bulba.  Wieczorem  dzieci  poszły  do  teatru.  Nagrody  również  otrzymali  przodownicy  w  pracy 
nauczycielskiej: Plutecka, Rukasz oraz kierownik szkoły pani Leszczuk. 
       Oddzielne pożegnanie rodzice urządzili absolwentom szkoły podstawowej ucz. klasy siódmej, 
były  nagrody,  podziękowania,  pożegnania  oraz  na  koniec  zabawa  taneczna.  Dnia  27  stycznia 
ogłoszono projekt Konstytucji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, który poddano ogólnej dyskusji w 
szkole, fabryce i uczelni, dla dobra i przyszłości PRL.   
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Rok szkolny 1952/53. 

Nowy  rok  szkolny  rozpoczął  się  capstrztykiem  dnia  31  sierpnia  wieczorem.  W  pochodzie 
marszowym brała udział młodzież, nauczyciele i chętni rodzice, w takt orkiestry dętej z Zakładów 
Lniarskich. Dnia 1 września 263 uczniów i 8 nauczycieli, o godzinie 900 wzięli udział w uroczystej 
akademii na którą złożyło się: przemówienie ministra oświaty przez radio, wystąpienie kierownika 
szkoły,  przedstawiciela  Zakładu opiekuńczego pana Marczaka, przedstawiciela  partii  PZPR tow. 
Lewczuka,  rozdanie  dla  dzieci  upominków  przygotowanych  przez  Komitet  Rodzicielski  i  część 
artystyczna: hymn młodzieżowy, tańce, śpiewy  i deklamacje. Na zakończenie zaproszono wszystkie 
dzieci na film pt. Majakowski i Zaczarowany kryształ, do Domu Kultury. 
       Poszczególne klasy w szkole liczyły: klasa I – 43 uczniów,  klasa II – 42,  klasa  III – 42,  klasa IV 
– 40, klasa V – 38, klasa VI – 37, klasa VII – 23 uczniów. Dnia 12 października wybrano nowy 
Komitet Rodzicielski w składzie: przewodniczący Jan Stawiński, sekretarz J. Krotkiewska, skarbnik 
Adam Bryk oraz członkowie: Purgal, Kołub, Banaś, Cybulski, Czerniawska, Wróblewska, Koryzma, 
Eksner,  Kulka,  Wilk  i  z  Rady  Pedagogicznej  pani  Zofia  Plutecka.  Dnia  5  listopada  rozpoczęto 
dożywianie dzieci, bezpłatnie korzystało 17 uczniów, z 50% zniżką 19 dzieci. Na śniadanie dzieci 
otrzymywały ciepłą bułkę i szklankę mleka. 
       W ciągu roku realizowano następujące uroczystości na akademiach lub porankach: 
7. XI – rocznica Wielkiej Rewolucji Październikowej, 22. XII – 73 rocznica urodzin generalisimusa 
Józefa  Stalina,  5.  I  –  choinka noworoczna,  były  wiersze,  tańce,  śpiewy,  obrazek  sceniczny oraz 
ogólna zabawa dla dzieci przy orkiestrze zakładowej.  Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały 
paczki ze słodyczami + książka (podarunki od Komitetu i Zakładów Lniarskich), 17. I – 8 rocznica 
wyzwolenia Warszawy, 24. I – rocznica urodzin tow. Lenina, 23. II – Święto Armii Czerwonej z 
ZSRR, 
       Dnia 6 marca stała się rzecz straszna, zmarł wielki przyjaciel narodu polskiego generalisimus 
Józef Wisarionowicz Stalin. Na zwołanym apelu, przewodniczka harcerstwa wygłosiła mowę żałobną 
czyli  życiorys  Józefa  Stalina  i  zarządziła  5  minutową  ciszę.  W  szkole  pani  kierownik  wydała 
polecenie, aby aż do dnia pogrzebu w szkole panował nastrój żałoby i skupienia, po śmierci wielkiego 
wodza i przyjaciela Polaków. Dnia 9 marca cała szkoła wysłuchała przez radio przemówienia tow. 
Malenkowa i marszu pogrzebowego, aż do chwili złożenia trumny w mauzoleum. Odszedł Wielki 
Wódz, lecz nauka jego żyje i żyć będzie wiecznie. 
       Dnia 30 kwietnia – akademia ku czci Święta Pracy: hymn młodzieżowy, referat okolicznościowy, 
montaż sceniczny, tańce i śpiewy. 1 Maja starsze dzieci wraz z rodzicami wzięły udział w pochodzie 
w  Kowarach.   24.  V  –  Święto  Ludowe,   1.  VI  –  Dzień  Dziecka.  Dnia  25  czerwca  odbyło  się 
zakończenie  roku  szkolnego,  na  uroczystość  złożyło  się:  wystąpienie  kierownika  szkoły, 
przedstawiciela  organizacji  partyjnej  PZPR,  przedstawiciela  Gromadzkiej  Rady  Narodowej, 
Zakładów Lniarskich Orzeł – Komitet Opiekuńczy, przedstawiciela Komitetu Rodzicielskiego. Na 
zakończenie przy orkiestrze dętej z fabryki odbyła się zabawa dla dzieci, absolwentów i nauczycieli 
pod czujnym okiem Komitetu Rodzicielskiego.    
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Rok szkolny 1953/54. 

Nowy rok szkolny rozpoczęto tym razem w dawnym pałacu królewskim rodziny Hohenzollernów, 
który poddano gruntownej przemianie – adaptacji na potrzeby szkoły. Naukę szkolną rozpoczęło 
285 dzieci i 8 nauczycieli. Liczebność klas była następująca: klasa I – 66 uczniów, klasa II – 36, klasa 
III – 42, klasa IV – 47, klasa V – 35, klasa VI – 30, klasa VII – 29 uczniów. 
        W połowie września wybrano nowy skład Komitetu Rodzicielskiego: przewodniczący  Jan 
Stawiński, sekretarz Zofia Kutkiewska, skarbnik Adam Bryk, członkowie: Giętkowska, Cybulski, 
Południak,  Wróblewska,  Kławcan,  Radziejewski,  Kukla,  Szumowski,  Błaszczyk,  Pawłowski 
i Mikołajczyk.  Dnia 1 listopada rozpoczęto dożywianie dzieci  na które składa się  kromka chleba 
i zupa. Dnia 10 stycznia odbyła się choinka noworoczna z programem: obrazki sceniczne, wiersze, 
śpiewy, tańce regionalne, wspólna herbatka i zabawa przy palącej się choince. Na koniec rozdano 
pieczywo  i  słodycze  od  Komitetu  Rodzicielskiego.  Podczas  imprezy  na  sali  byli  filmowcy 
z Wrocławia którzy robili zdjęcia z imprezy. 
        Podczas obrad II Zjazdu PZPR – młodzież podejmowała różne zobowiązania, dla uczczenia 
Zjazdu  Partii.  Święto  Pracy  obchodzono  bardzo  uroczyście,  były  gazetki  ścienne,  3  akademie  – 
w szkole, fabryce i PGR. Dnia 25 maja Komitet Rodzicielski za sumę 500 zł, sprowadził do szkoły 
Teatr Lalek z Jeleniej Góry ze spektaklem pt. Babcia Zdrowotka. Sztuka bardzo się podobała bo 
była  na  wysokim  poziomie  artystycznym,  naukowym  i  wychowawczym.  Wytykano  błędy  złych 
uczniów a chwalili przodowników. 
        W uroczystości Dnia Dziecka brali  udział  dzieci,  młodzież,  Komitet Opiekuńczy, Komitet 
Rodzicielski,  Liga Kobiet,  orkiestra  dęta z  Orła przygrywała  do  tańca.  Podwieczorek  i  słodycze 
przygotowali rodzice. Na uroczystość złożyli się: Komitet Rodz. 500 zł, Komitet Opiek. – 500 zł, Liga 
kobiet  –  200  zł,  Fabryka  lniarska  –  200  zł.  Komitet  Rodzicielski  dla  przodowników  w  nauce 
przygotował nagrodę w postaci  wyjazdu do Warszawy.  W programie była też loteria  fantowa – 
książkowa  i  teatr  kukiełkowy.  Za  wstępy  osób dorosłych  zebrano  71  zł,  które  przeznaczono  na 
wycieczkę 3 dniowa dla 47 uczniów.  
        Zakończenie roku szkolnego odbyło się dnia 26 czerwca w którym oprócz dzieci i młodzieży 
wzięli  udział:  przedstawiciele  PZPR,  Ligii  Kobiet  i  Komitetu  Opiekuńczego  i  Rodzicielskiego. 
W ciągu  roku  szkolnego  uczniowie  bardzo źle  się  zachowywali  i  uzyskali  słabe  i  mierne wyniki 
w nauce.  Nauczanie  i  wychowanie spadło  wyłącznie tylko na barki  nauczycieli  ponieważ rodzice 
przestali przychodzić na zebrania i nie zgłaszali się do szkoły na wysyłane wezwania.  
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Rok szkolny 1954/55. 

Nowy rok szkolny rozpoczął się capstrzykiem dnia 31 sierpnia, zaś sama uroczystość 1 września na 
którą  złożyło  się:  przemówienie  ministra  oświaty  przez  radio,  przemówienie  kierownika  szkoły, 
przedstawiciela Wydziału Oświaty z Jeleniej Góry, przedstawiciela rodziców, a później odbyła się 
bogata część artystyczna. Naukę w szkole rozpoczęło 338 uczniów w 9 oddziałach I ab i II ab oraz 9 
nauczycieli. Dnia 15 listopada uczniowie z klasy VI wystawili teatr kukiełkowy pt. „Lis przechera”, 
wstęp na przedstawienie wynosił 50 gr, zebrano aż 172 zł. 
        Po  świętach  zimowych  dnia  5  stycznia  odbyła  się  choinka  noworoczna,  w  programie 
przemówienia, występy chóru szkolnego,  podwieczorek dla wszystkich,  na koniec grała orkiestra 
zakładowa przy której  dzieci  i  młodzież tańczyli  i  bawili  się.  W tym roku szczególnie  zwrócono 
uwagę na czytelnictwo.  W zorganizowanym konkursie  wzięło udział  157 dzieci,  czyli  70% stanu 
szkoły. Przeczytane książki należało opisać w specjalnym dzienniczku. Najlepsze prace wyróżniono i 
nagrodzono.  Na  zakończenie  urządzono  wystawę  wyróżnionych  prac  i  odbył  się  wieczorek  z 
programem,  na którym były:  przemówienia,  wiersze,  obrazki  sceniczne  np.  Jurek przed sądem, 
Frycek na weselu następnie rozdano nagrody ufundowane przez Komitet. 
       A oto wypowiedzi dzieci po konkursie.

                            Na naszej wystawie jest prac bez liku.
                           Na niej jest dużo prac przodowników.
                           Prace są dobre i odrzucone.
                           A w nich są także i nagrodzone. 
                                      
                                     Są katalogi ilustrowane.
                                     Bardzo starannie pomalowane.
                                    Są samoloty oraz kukiełki.
                                    Właśnie to słowo „ że jest ruch wielki „.

                         Wszyscy z chęcią pracowali.
                         Wszyscy też swoje prace oddali.
                         Najlepsze prace będą w powiecie.
                         O czym wszyscy zapewne wiecie.
 

Autorami wiersza są: Bogustaw Augustyn i Halina Szajna uczniowie klasy VI. 

          Pod koniec czerwca odbyło się zakończenie roku szkolnego na którym były przemówienia, 
inscenizacje, wiersze i piosenki, a na koniec rozdano świadectwa dla najlepszych uczniów i nagrody 
ufundowane przez Komitet. Z końcem roku odeszła ze szkoły pani kierownik Maria Łukaszuk.       
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Rok szkolny 1955/56. 

W nowym roku szkolnym naukę rozpoczęło 407 uczniów i 9 nauczycieli w 11 oddziałach, a nowym 
kierownikiem szkoły została pani Ewa Walewska. Po kilku latach użytkowania budynku jego stan 
okazał się fatalny, zniszczony i zaniedbany. Pobieżna i niedbała inwentaryzacja pomocy naukowych. 
Strona  wychowawcza  szkoły  pozostawia  wiele  do  życzenia,  brak  dyscypliny  dzieci  i  młodzieży. 
Liczymy  bardzo  na  pomoc  rodziców,  aby  stan  ten  uległ  natychmiastowej  poprawie.  Należy 
natychmiast  zmienić  treści  wychowawcze,  zmienić  ideologię  wychowania  przyszłego  obywatela. 
Rodzice zaczęli z konieczności pełnić dyżury w szkole podczas lekcji, a nauczyciele często chodzili po 
domach  by  natychmiast  rodzice  wiedzieli  o  złym  zachowaniu  się  dzieci.  Na  konferencjach 
pedagogicznych omawiano pod względem wychowawczym każdy wybryk dzieci i młodzieży. 
       Wprowadzono  poranne  apele  którym  nadano  treści  wychowawcze  i  polityczne.  Do 
przeprowadzenia  apelu w każdy dzień tygodnia przygotowywał się  inny nauczyciel.  Dla potrzeb 
uczniów oddano świetlicę, którą wyposażono w różne gry i zabawy oraz stół do ping-ponga i radio. 
Nad właściwą organizacją pracy w świetlicy czuwał przewodnik Organizacji Harcerskiej. Powstał 
uczniowski zespół racjonalizatorski z fizyki, któremu zagwarantowano odpowiednią salę. W ciągu 
półrocza w szkole aż trzy razy wyświetlano filmy o tematyce oświatowo – wychowawczej oraz dwa 
razy młodzież była w kinie w Domu Kultury przy Zakładach Lniarskich. Podczas przejazdu przez 
Mysłakowice Wyścigu Pokoju, dzieci ze szkoły głośno kibicowały polskim zawodnikom, był to dzień 
wolny od nauki. 
        Dnia 9 stycznia odbyła się zabawa noworoczna – choinkowa na której były: występy dzieci,  
przemówienia i zabawa przy orkiestrze zakładowej, na koniec wszystkie dzieci były na skromnym 
posiłku – podwieczorku. Na początku stycznia 50 osobowa delegacja ze szkoły wzięła udział w „ balu 
harcerskim „ zorganizowanym przez Wydział Oświaty w Jeleniej Górze. 
        W dalszym ciągu baza materialna szkoły jest bardzo uboga, brakuje wiele pomocy naukowych i 
odpowiedniego sprzętu . Słaba praca świetlicy prowadzona przez niefachowe siły przy Zakładach 
Lniarskich, nie pomaga pracy w szkole, jest to tylko przechowalnia dla dzieci i miejsce do spożycia 
posiłku. 
       Na zakończenie  roku szkolnego nie  bardzo był  czym się  chwalić,  sporo osób pozostało  a 
przodowników było niewielu. Jak co roku najlepszych uczniów nagrodzono książkami .  
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Rok szkolny 1956/57. 

Nowy rok szkolny powitało przy pięknej pogodzie 484 uczniów i 14 nauczycieli. Wizytujący szkołę 
tow. Majger stwierdził, że kronika szkolna jest źle prowadzona. Kronika nie powinna być zbiorem 
imprez i uroczystości lecz w krótki sposób odnotowywać życie szkoły w minionym roku szkolnym. 
        Tak też się stało, obecny kierownik poza przydziałem obowiązkowych godzin i opisie kolejnych 
wizytacji  oraz  że w szkole  pracowały:  harcerstwo, PCK,  SKO i  Koło Odbudowy Stolicy,  ożyciu 
szkoły nie napisał nic. I słusznie! Po co ludzie mają wiedzieć co się w tym roku w szkole działo, może 
to jest tajemnica państwowa? 
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Rok szkolny 1957/58. 

W nowym roku szkolnym uczęszczało 490 uczniów i pracowało 15 nauczycieli. Dnia 10 października 
wszystkie  dzieci  z  14  oddziałów  były  na  filmie  w  klubie  Radar.  W  dwa  dni  później  literat  z 
Wrocławia  Henryk  Dembiński,  wygłosił  w szkole  pogadankę  dla  klas  starszych  pt.  „  Powstanie 
Warszawskie”, wnosząc wiele dotąd nie znanych faktów w zakresie walk partyzanckich oraz walki 
młodzieży na barykadach Warszawy. 
         W połowie października w Mysłakowicach czyli i w szkole szalała grypa azjatycka. Ze względu 
na 60% nieobecność tak uczniów jak i nauczycieli, Wydział Oświaty polecił zamknąć szkołę na okres 
3 dni tj. 15 – 17. Grypa objawiała się wysoką temperaturą, bólem głowy i brzucha. W okresie 3 
miesięcy zimowych ze szkoły z różnych przyczyn odeszło 6 nauczycieli: choroba, urlop macierzyński, 
brak mieszkań i stołówki. Na ich miejsce przejęto tylko 3 nowych nauczycieli. 
        W marcu w klasach młodszych wprowadzono obowiązkowe bambosze, bo podłogi są czyste i 
pastowane  a  Rada  Osiedlowa  zakupiła  dla  szkoły  elektryczną  froterkę  oraz  z  dwóch  klas  III 
utworzono  3  oddziały,  ze  względu  na  dużą  ilość  dzieci.  W  maju  klasy  VI  i  i  VII  pod  opieką 
wychowawców, wyjechali na 4 dniową wycieczkę do Warszawy, zaś druga klasa VI wyjechała na 
wycieczkę 6  dniową do:  Krakowa,  Nowej  Huty,  Zakopanego i  Ojcowa.  Rada Zakładowa DZPL 
Orzeł  zakupiła  do  biologii  mikroskop  i  solennie  obiecała  zakupić  aparat  projekcyjny  do 
wyświetlania filmów. W związku z odejściem kierownika szkoły na urlop zdrowotny, jego miejsce 
zajął pan Kaczor. 
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Rok szkolny 1958/59. 

Nowy rok szkolny rozpoczęło 664 uczniów i 15 nauczycieli pod kierownictwem pana Piotra Kaczora. 
Na samym początku była bardzo duża rotacja nauczycieli,  która negatywnie wpłynęła na wyniki 
nauczania. 
        Dzień nauczyciela obchodzono uroczyście w klubie NOT przy Zakładach Lniarskich Orzeł, były 
życzenia, skromne podarunki i kwiaty oraz tradycyjna lampka wina. Dla uczczenia III Zjazdu partii 
PZPR, wyposażono klasę robót ręcznych w warsztaty stolarsko – ślusarskie z pełnym kompletem 
narzędzi, powstała w ten sposób pierwsza pracownia dla dzieci w szkole. 
       Inspektorat Wydziału Oświaty z Jeleniej Góry, przydzielił dla szkoły aparat projekcyjny – 
filmowy z pewną ilością filmów, podarunek ten bardzo pomaga w realizacji programu z różnych 
przedmiotów. 
       Po gruntownym remoncie powrócił do szkoły epidiaskop, tak potrzebny podczas wielu lekcji. 
Wreszcie otrzymano pewną pulę pieniędzy na zakup pomocy naukowych do fizyki i chemii, 5.000 zł 
wpłaciły Zakłady Lniarskie a 3.000 zł wpłaciły Zakłady Porcelany, za co im serdecznie dziękujemy. 
       Z okazji Dnia Dziecka Komitet Rodzicielski zorganizował w szkole zabawę i poczęstunek, na 
zakończenie wyświetlono film ale rym razem już na własnym sprzęcie. Z okazji Dni Oświaty Książki 
i  Prasy  w  dniach  3  –  5  maja,  zespół  artystyczny  pod  kierunkiem  Marii  Łukaszuk  wystąpił  w 
sąsiednich szkołach: Staniszowie, Kostrzycy, Nowej Kamienicy i Czerniawie. 
        Zakończenie roku było bardzo uroczyste, na program złożyły się: przemówienia kierownika 
szkoły,  przedstawiciela  Komitetu  Rodzicielskiego,  Komitetu  Opiekuńczego,  dla  przodowników w 
nauce  wręczono  nagrody,  część  artystyczna,  podwieczorek  i  zabawa  taneczna  dla  wszystkich. 
Oddzielnie i bardzo serdecznie żegnano absolwentów. 
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Rok szkolny 1959/60. 

Nowy rok szkolny  rozpoczęło  664 uczniów i  20 nauczycieli  pod kierownictwem pana Romualda 
Juszkiewicza.  A oto  jak  przedstawiał  się  stan  uczniów w poszczególnych  klasach:  klasa I  –  130 
uczniów, klasa II – 122, klasa III – 105, klasa IV – 131, klasa V – 85, klasa VI – 57, klasa VII – 34 
uczniów, ogółem było 18 oddziałów w tym w klasach I – V po trzy oddziały, klasy VI dwa oddziały, 
klasa VII jeden . 
        Na koniec roku szkolnego było 675 uczniów z czego na drugi rok pozostalo 55 uczniów, a 
ukończyło szkołę 35 absolwentów. W szkole działały następujące organizacje i koła zainteresowań: 
PCK,  SKO,  Samorząd  Uczniowski,  Spółdzielnia  Uczniowska,  koło  fotograficzne  i  teatralno   - 
taneczne. 
       Dla uczczenia 15 lecia odzyskania Ziem Zachodnich – samorząd uczniowski powziął liczne 
zobowiązania  np.  uporządkowanie  wnętrza  szkoły  i  jego  obejścia.  Dzięki  temu  odkopano  i 
naprawiono fontannę przed szkołą,  po której  tyle  lat  uczniowie  chodzili.  Pracownicy Osiedlowej 
Rady Narodowej wykonali prace remontowe i kanalizacyjne na łączną sumę 2.300 zł. Wokół szkoły 
posiano trawę i zasadzono kwiaty, a obok ustawiono ławeczki na odpoczynek po ciężkich lekcjach. 
       Uczniowie szkoły brali udział w Konkursie recytatorskim zorganizowanym w świetlicy przy 
Zakładach  Lniarskich  Orzeł.  Pierwsze  miejsca  zajęły  dziewczęta:  Stefania  Lewczuk,  Halina 
Imiołczyk  i  Katarzyna  Ligas.  Szkolne  Koło  Sportowe  brało  udział  w  11  imprezach  w  szkole, 
Karpaczu, Jeleniej Górze, w biegach przełajowych, LA, sankach, piłce ręcznej i 4 – boju. 
        Uczniowie starszych klas tj. VI i VII sadzili drzewa na polach Nadleśnictwa w Karpnikach, 
zarobione w ten sposób pieniądze przeznaczono na wycieczkę do Wrocławia i na Śnieżkę oraz 3 
dniowy pobyt w Krakowie. Klasy Łącznie zarobiły 5.900 zł. Mali uczniowie na wycieczki wyjeżdżali 
do Jeleniej Góry, Karpacza, Cieplic, Sobieszowa cz na Śnieżkę. Dalsze wycieczki odbywano koleją 
zaś bliższe pieszo lub rowerami. 
       W skład Komitetu Rodzicielskiego wchodzili:  przewodniczący – Marukiewicz, sekretarz – 
Jadachowska, skarbnik – Kubat. Dzięki zaradności Komitetu, naprawiono tablice klasowe, wieszaki, 
uruchomiono gabinet dentystyczny. Urządzano zabawy dochodowe z których uzyskano 4.200 zł. Na 
pomoce naukowe Zakład Lniarski przeznaczył 10.000 zł a Porcelana 2.500 zł.   
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Rok szkolny 1960/61. 

Dnia 1 września nowy rok szkolny rozpoczęło 774 uczniów i 20 nauczycieli. W 20 oddziałach było: 
klas I – abcd, klasy II – V – abc, klasa VI – ab i klasa VII ab. W dniu rozpoczęcia nauki do dzieci i 
młodzieży przemawiali: przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego J. Marukiewicz, przedstawiciel 
organizacji PZPR tow. Zdzisław Gliński i kierownik szkoły. Specjalne odznaki „ Wzorowy uczeń” 
wręczał i przypinał dyrektor fabryki lniarskiejSławomir Lewczuk. 
      Dnia  20  listopada uroczyście  obchodzono  Dzień  Karty  Nauczyciela  i  50  lecie  pracy  pana 
Aleksandra Rukasza. Dnia 2 lutego uczniowie klas V – VII byli na filmie Krzyzacy w Jeleniej Górze. 
Dnia 10 maja w szkole bawili akrobaci – artyści z Chin. Pod koniec roku szkolnego wiele klas było 
na wycieczkach: w Karpaczu, Pilchowicach, Wambierzycach, Książu. Dzień Dziecka i zakończenie 
roku szkolnego uczczono festynem na którym były: konkursy, śpiewy, tańce i zabawa oraz pierwszy 
raz wystąpił zespół harmonistów – dzieci szkolne. Szkołę ukończylo 54 absolwentów a na drugi rok 
pozostało aż 55 uczniów. 
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Rok szkolny 1961/62. 

Na  uroczystym  rozpoczęciu  nowego  roku  szkolnego  było  857  uczniów,  21  nauczycieli  oraz 
przedstawiciele  Komitetu  Rodzicielskiego,  Komitetu  Opiekuńczego,  przedstawiciele  władz 
terenowych i politycznych. 
       Po wielu staraniach szkoła otrzymała wreszcie dodatkowy nowy budynek. Jest to dawny Dom 
Wdowy księżnej Legnickiej – II żony króla Fryderyka Wilhelma III, który wybudował dla niej syn 
króla w 1843 roku. Wdowa po zmarłym królu mieszkała w Willi  Liegnitz do swojej śmierci.  W 
późniejszym okresie  mieszkali tam nadzorcy pałacu. Po wojnie mieszkali  pracownicy pobliskiego 
PGRu  do  1959  roku.  Ten  piękny  budynek  w  stylu  szwajcarskim  został  bardzo  zniszczony  we 
wnętrzu przez  przebudowę  oraz na zewnątrz.  Obcięto  wspaniały  balkon okalający budynek z 4 
stron,  zamurowano  piękne  wejście  od  strony  szczytu,  zniszczono  zagospodarowane  obejście. 
Budynek przeznaczono dla uczniów klas I – IV. 
        Nauczyciele uczący w tej nowej ciasnocie bez urządzeń sanitarnych otrzymali przydomek 
„ Pionierów na Grajdole „. Z funduszy Komitetu Rodzicielskiego dla potrzeb szkoły zakupiono nowe 
pianino. Przy szkole powstało prawdziwe „ognisko muzyczne” podległe szkole w Kowarach. Wiele 
klas uczy się grać na instrumentach: pianinie, akordeonie, skrzypcach i gitarze. 
        Od dnia 20 listopada trwał 3 dniowa wielka ulewa, która zrobiła wielkie spustoszenie, np. w 
pokoju nauczycielskim w dużym budynku z sufitu woda leje się jak z cebra. Obiecany remont dachu 
pałacu i remont Grajdolewa został odłożony na przyszłość z powodu braku środków – funduszy. 
       Dnia 10 stycznia wzorem lat minionych, odbył się tradycyjny kulig dla uczniów klasy VIII. 
Pogoda dopisała,  a  kręta  droga pełna  zakrętów  sprawiła  niemałą frajdę  dzieciom.  Na początku 
lutego na Radzie  Pedagogicznej  podjęto  uchwałę  „ w związku z przedłużającą się  chorobą pani 
Łukaszuk,  należy  wybrać  nowego  zastępcę  kierownika.  Jednogłośnie  wybrano  mgr.  Irenę 
Dorożyńską, nauczycielkę historii pracującą już wiele lat w szkole. 
       Wiosenne  roztopy  w kwietniu  znowu utrudniają  życie  w nieremontowanym budynku na 
Grajdolewie. Przewidywany remont wiosenny znowu odsunięto na czas bliżej nie określony. W Dniu 
Dziecka – drużyna harcerska zorganizowała szkolny wyścig kolarski. 
      W 120 rocznicę urodzin Marii Konopnickiej, niezwykle ciekawe eksponaty zostały wypożyczone 
z  OSSOLINEUM w Warszawie.  Pierwsze  wydanie  dziecięcych  książek  z  pięknymi ilustracjami, 
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród dziatwy szkolnej, można było powiedzieć „ Uczta 
duchowa „. 
       Dnia 17 czerwca w przypałacowym parku, odbył się Wielki Festyn dla uczniów ze szkoły, 
pogoda dopisała a i zabawa przebiegała w radosnym nastroju. Zakończenie roku szkolnego odbyło 
się 23 czerwca, szkołę ukończyło 67 absolwentów, ale 3 uczniów klasy VII pozostało na drugi rok.   
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Rok szkolny 1962/63. 

Nowy rok szkolny rozpoczęło 851 uczniów i 23 nauczycieli dnia 3 września na boisku szkolnym. 
W  uroczystości  ponadto  wzięli  udział  rodzice,  przedstawiciele  władz  terenowych  i  organizacji 
społecznych oraz opiekuńczych. 
       Nauka odbywała się na dwie zmiany, w małym budynku ograniczono ilość klas ze względu na 
okropne warunki sanitarne. Remont budynku znowu odłożony. Gdy w szkole zjawił się fachowiec od 
sportu pan mgr. Emil Piejko, nagle wzrosło zainteresowanie w – fem zwłaszcza w klasach starszych. 
W miesiącu  październiku  mimo  ograniczonej  ilości  sal  lekcyjnych,  kolega  Stanisław  Mandziarz 
wyczarował w ponurej piwnicy pomieszczenie na pracownię do techniki. 
       W miesiącu styczniu i  lutym w Karkonoszach panowała zima stulecia,  mrozy, śniegi oraz 
zawieje,  brak  opału,  trudności  z  dojazdem  nauczycieli  do  pracy,  przerwa  w  nauce  trwała  aż 
5 tygodni.  W  dniu  25  lutego  rozpoczęto  lekcje  po  długiej  przerwie.  Zwiększono  tempo  pracy, 
zwiększono ilość godzin aby zrealizować materiał przewidziany programem. 
       Dnia 26 czerwca nastąpiło zakończenie roku szkolnego, szkołę ukończyło 63 absolwentów. Mimo 
długiej  przerwy,  cały  materiał  został  zrealizowany.  Po tak ciężkiej  pracy przyjemnie  jest  iść  na 
wakacje. Po 4 latach pracy w naszej szkole, odszedł kierownik pan Romuald Juszkiewicz. 
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Rok szkolny 1963/64. 

Nowy rok szkolny powitało na uroczystym apelu 851 uczniów i  22 nauczycieli.  Tak duża grupa 
młodzieży zaczęła sprawiać coraz większe kłopoty wychowawcze. W celu zapobieżenia chuligańskim 
wybrykom młodzieży, ustalono dyżury nauczycieli w miejscach publicznych. W późniejszym czasie 
do dyżurujących nauczycieli dołączono po kilku rodziców. Tak wzmocniona grupa dorosłych kilka 
razy w tygodniu kontrolowała młodzież na terenie wsi do godziny 2200. 
       Dnia 7 stycznia nauczyciele musieli założyć kalosze gdyż z sufitu w pokoju nauczycielskim 
zaczęło solidnie lać. W drugim budynku w dalszym ciągu nie ma remontu, dzieci do szkoły chodzą w 
kratkę ponieważ są duże mrozy. Komitet  ponownie zorganizował dla najstarszych uczniów kulig 
który  cieszył  się  wielkim  powodzeniem.  Na  początku  lutego  Samorząd  Uczniowski  postanowił 
zorganizować śniadanie dla młodszych dzieci. Zagrzane mleko w stołówce i ciepłe bułeczki cieszyły 
się  wielkim wzięciem.  Ta pożyteczna akcja  wprowadzona była  trochę  za  późno.  Dla  nauczycieli 
drugie śniadanie sprzedawał sklepik szkolny. Uczennice w białych fartuchach roznoszą na tacach 
(wykonanych  przez  chłopców  na  zajęciach  z  techniki),  kawę,  herbatę,  ciepłe  bułki  i  ciastka, 
dostarczane przez kawiarnię Krasnoludek pana Danka z Karpacza.
      W maju wychowawcy klas zorganizowali sporo wycieczek po najbliższej okolicy, za najbardziej 
udaną  wymienić  należy,  wycieczkę  kolarską  do  Lwówka  Śląskiego  i  kolejową  wycieczkę  do 
Wrocławia. Dnia 7 czerwca w parku obok pałacu odbył się wielki festyn dla dzieci i młodzieży na 
który  złożyło  się:  przedstawienia,  wystawa prac  dziecięcych,  rozwój  prozy  dziecięcej  od  czasów 
najdawniejszych do nowożytnych. Eksponaty wypożyczono z OSSOLINEUM we Wrocławiu. 
         Dnia 25 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla wszystkich uczniów i 
dwóch klas kursu wieczorowego  dla pracujących (  Na takie kursy chodzili  dorośli,  pracujący w 
fabrykach  gdzie  wymagano  od  nich  świadectwa  ukończenia  szkoły  podstawowej  tj.  klasy  7. 
Wieczorowe kursy prowadzone były przez kilka lat w całej Polsce. Wcześniej prowadzono również 
kursy czytania i pisania dla analfabetów). 
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Rok szkolny 1964/65. 

Dnia 1 września nowy rok szkolny rozpoczęło 854 uczniów i 24 nauczycieli. Jak zawsze był program 
artystyczny, wręczano odznaki dla przodowników w nauce szkolnej,  były przemówienia, wiersze, 
piosenki  i  obrazki  sceniczne.  Zarządzeniem  ministra  oświaty  od  tego  roku,  początkujących 
nauczycieli  obowiązuje egzamin praktyczny. Otrzymano polecenie aby szczególnie otaczać opieką 
dawne pomniki przeszłości. 
      Jesienią starsi uczniowie brali udział w wykopkach ziemniaków w PGR. Ponieważ po I okresie 
uczniowie  otrzymali  sporo  ocen  niedostatecznych,  Rada  Pedagogiczna  podjęła  uchwałę:  - 
przeprowadzić  dodatkowe  lekcje  aby  zlikwidować  braki,  -  systematycznie  kontrolować  prace 
domowe, - zorganizować pomoc dla słabszych uczniów. 
       W listopadzie Osiedlowa Rada Narodowa, przyznała szkole dodatkowo 100.000 zł. Z puli tej 
wykonano estetyczne ogrodzenie wokół szkoły oraz wykonano podłogę z płyt paździerzowych którą 
pokryto gumolitem. W klasach jest teraz czysto, podłogi są froterowane oraz jest znacznie cieplej. 
Biblioteka otrzymała nowe regały, zaś stare szafy zostały wreszcie usunięte. 
       W miesiącach zimowych nasi  uczniowie  pod opieką kolegi Emila Piejki,  zaczęli  zdobywać 
nagrody w zawodach narciarskich. Andrzej Linkiewicz i Krzysztof Jadachowski byli na zawodach w 
Zakopanem. Zwyciężcą okazał  się Andrzej  Linkiewicz w biegu na 1.500 m, gdzie reprezentował 
Dolny Śląsk.  On również zdobył złoty medal w biegach, a Jadachowski 5 miejsce.  W majowych 
wyborach  samorządowych  nasza  koleżanka  Zofia  Winiarska,  została  radną  Osiedlowej  Rady 
i reprezentantem w Urzędzie spraw szkolnych.   
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Rok szkolny 1965/66. 

Nowy rok szkolny rozpoczęło 923 uczniów i 28 nauczycieli, była to największa ilość uczniów w naszej 
szkole.  We wrześniu zakończono ogradzanie  szkoły siatką,  tym samym zniknęła  plaga kur,  gęsi 
i owiec, które w każdy dzień odwiedzały otoczenie szkoły. Ogrodzenie to siatka i metalowe słupki, 
które  pomalowano  na  żywy  kolor  zielony.  Całość  została  wykonana  w  czynie  społecznym  i  za 
pieniądze Komitetu Rodzicielskiego. 
       W tym roku kilku nauczycieli podjęło trud studiów wyższych we Wrocławiu. Jest to spory 
wysiłek tak finansowy jak i życiowy. Z dniem 1 marca staraniem Komitetu, zostało zorganizowane 
douczanie słabszych uczniów. Kilkuosobowe komplety prowadzone są przez specjalistów opłacanych 
przez Komitet. Dnia 28 marca w Jeleniej Górze odbył się Konkurs recytatorski poezji radzieckiej 
i polskiej.  Wyróżniono 2 uczniów z klasy VI. Były to Henryka Sadowska - Dwa wiatry i  Joanna 
Gumprecht – Ballada o brzozie. 
        Szczególnie uroczyście w tym roku obchodzono Dni Oświaty Książki i Prasy. Dnia  15 maja 
odbył  się  Sejmik  Kultury  w  Mysłakowicach  zorganizowany  przez  działaczy  kultury   Zakładów 
Lniarskich Orzeł. Młodzież ze szkoły podstawowej zorganizowała kolorowy wspaniały pochód, który 
zakończył się pokazami gimnastycznymi i występami na placu obok fabryki lniarskiej. Biblioteka 
szkolna  i  zakładowa,  zorganizowały  wystawę  pt.  Książka  w  tysiącleciu.  Wszystkie  potrzebne 
eksponaty wypożyczono z OSSOLINEUM we Wrocławiu. Wystawę zwiedzały  dzieci  z pobliskich 
miejscowości  oraz  pracownicy  Zakładów  Lniarskich.  W  nagrodę  obie  bibliotekarki  zostały 
zaproszone na targi do Liberca w Czechach.  
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Rok szkolny 1966/67. 

W nowym roku szkolnym 28 zespół nauczycielski uczył 923 dzieci 26 oddziałach klasowych. Dnia 
5 października  w  szkole  uruchomiono  świetlicę  z  dożywianiem  dla  90  uczniów.  15  października 
wznowiono działalność  Komisji  Wychowawczej  w skladzie:  Irena  Dorożyńska,  Zofia  Winiarska, 
Alfreda  Rękowska i  Emil  Piejko  –  aby  opanować złe  zachowanie  się  uczniów na terenie  szkoły 
i osiedla. 
       Dnia 15 grudnia wraz ze zbliżającym się okresem zimowym, zorganizowano dla dzieci szklankę 
ciepłego mleka w tym 25 uczniów korzystało darmowo z posiłku. 8 stycznia odbyła się uroczystość 
choinkowa  dla  dzieci  zorganizowana  przez  Komitet  Rodzicielski  i  Radę  Zakładową  Zakładów 
Lniarskich,  połączoną  z  poczęstunkiem  w postaci  słodyczy  i  szklanki  herbaty.  Dzieci  bawiły  się 
w karnawałowych  strojach.  Spółdzielnia  Uczniowska  wystawiła  w  tym  dniu  smaczne  ciasteczka 
i kuszące napoje. Jak zawsze do tańca przygrywała orkiestra zakładowa. 
       Dnia 16 stycznia to uroczystość 25 lecia powstania PPRu, z tej okazji zorganizowano apele, 
wieczornice z występami zespołów artystycznych i spotkaniami z weteranami ruchu robotniczego. 
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Rok szkolny 1967/68. 

Dnia 1 września 28 nauczycieli i 930 uczniów w 26 oddziałach rozpoczęło kolejny rok szkolny. Na 
początku września ogłoszono konkurs na najładniej udekorowaną klasę oraz najlepsze zachowanie 
uczniów podczas przerw między lekcjami.  Nagrodą był  bezpłatny wyjazd całej  klasy do Jeleniej 
Góry na wybrany film lub sztukę teatralną. 
      Dnia 20 listopada rozpoczęto układać przed dużym budynkiem – pałacem, twardą nawierzchnię. 
W tym celu na zebraniu rodziców wybrano komisję do czynów społecznych w składzie: Zdzisław 
Gorczyca  –  przewodniczący  Osiedlowej  Rady  Narodowej,  Marian  Węgrzyn –  członek  Komitetu 
Rodzicielskiego,  Stanisław  Andrzejczak  –  przewodniczący  Samorządu  Robotniczego  fabryki 
lniarskiej, oraz członkowie: Siółkowska, Puch i Nowak. 
      W ramach czynu społecznego wykonano następujące prace:

1. Ułożono chodnik z płytek wraz z obrzeżami 478 m2.
2. Wykonano nawierzchnię drogi 463 m2 wraz z krawężnikami. 
3. Wykonano 5 studzienek burzowych.
4. Ułożono 12 mb rur kamionkowych odpływowych. 
5. Zamieniono linię energetyczną z powietrznej na podziemną, która zasilała szkołę. 

Wartość czynu społecznego wynosiła 67.630 zł.  Materiał  zakupiono ze środków Rady Narodowej 
i Zakładów Lniarskich
        Dnia 10 stycznia jak w każdym roku, Komitet Rodzicielski i Samorząd Robotniczy urządziły 
dla  dzieci  zabawę  choinkową  z  poczęstunkiem.  Dnia  2  lutego  uchwałą  Rady  Pedagogicznej, 
uruchomiono  w  szkole  pierwsze  proste  i  może  ubogie  pracownie:  biologii,  matematyki,  języka 
polskiego, języka rosyjskiego, wychowania obywatelskiego i historii. Pracownie zostały wyposażone 
z dotacji Wydziału Oświaty z Jeleniej Góry oraz Zakładu Opiekuńczego Orzeł. 
        W przeddzień Święta Pracy odbyła się uroczysta akademia i odświętny przemarsz ulicami 
osiedla, w odpowiednich strojach regionalnych, od szkoły aż do fabryki lniarskiej, gdzie odbyły się 
występy  artystyczne  młodzieży  szkolnej  dla  ludności.  Dnia  8  maja  starsza  młodzież  witała  koło 
dworca  kolejowego,  sztafetę  zorganizowaną  z  okazji  25  lecia  Wojska  Polskiego.  Z  okazji  Dnia 
Dziecka,  obok  szkoły  w  parku  odbył  się  uroczysty  festyn  z  muzyką,  poczęstunkiem,  tańcami 
i występami artystycznymi.     
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Rok szkolny 1968/69. 

Nowy rok szkolny rozpoczęło 934 uczniów w 27 oddziałach i 27 nauczycieli.  Do dnia 5 września 
dokończono układanie  twardej  nawierzchni w obejściu budynku małej szkoły.  Materiał  trelinkę, 
płyty chodnikowe,  krawężniki,  piasek i  cement,  dostarczyła  Osiedlowa Rada Narodowa i  zakład 
opiekuńczy  fabryki  lniarskiej  Orzeł.  Za  wykonaną  pracę  zapłacono  z  funduszu  Komitetu 
Rodzicielskiego. Dnia 10 września zakład opiekuńczy przekazał na zakup pomocy naukowych 30.000 
zł.  Dnia 23 listopada odbyło się  skromne spotkanie  zespołu nauczycielskiego z przedstawicielami 
Komitetu Rodzicielskiego i Opiekuńczeg z okazji Dnia Nauczyciela. 
       Dnia 20 kwietnia dzieci  z  naszej  szkoły brały udział  w konkursach na szczeblu powiatu: 
recytacje, tańce i chór szkolny. Na zawodach sportowych w narciarstwie klasycznym w Szklarskiej 
Porębie, chłopcy z naszej szkoły zajęli  III miejsce. W miesiącu maju uczniowie klas VIII byli na 
wycieczce w Warszawie, 6 najbiedniejszych uczniów pojechało na koszt Komitetu za bardzo dobre 
wyniki w nauce. 
       Dnia  8  czerwca  z  okazji  Dnia  Dziecka  –  zespół  nauczycielski  i  Komitet  Rodzicielski, 
zorganizowali festyn dla dzieci i młodzieży na boisku szkolnym. Spółdzielnia Uczniowska na ten czas 
przygotowała  stoisko  z  e  słodyczami  i  napojami  oraz  loterię  fantową.  Do  tańca  jak  zawsze 
przygrywała  orkiestra  z  Zakładów  Lniarskich.  W  tym  samym  czasie  w  budynku  szkolnym 
urządzono  wystawę  najlepszych  prac  dziecięcych:  rysunki,  prace  ręczne,  najładniejsze  zeszyty 
przedmiotowe, ciekawe gazetki, fotografie, albumy klasowe. Dzieci występowały w barwnych i często 
ludowych strojach. 
      Dnia  15  czerwca  odbyło  się  pożegnanie  129  absolwentów  szkoły  podstawowej,  były 
przemówienia, podziękowania, wiersze, piosenki i łzy szczęścia. 
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Rok szkolny 1969/70. 

Dnia 1 września naukę szkolną rozpoczęło 794 uczniów w 26 oddziałach i 32 nauczycieli. W dniu 26 
września z okazji Września Jeleniogórskiego, na boisku szkolnym po zajęciach lekcyjnych odbył się 
festyn.  Na  program  złożyło  się  występ  chóru  szkolnego,  recytacja  wierszy,  pokazy  tańców 
regionalnych, zawody sportowe. 
       Na początku października rozpoczęto budowę boiska szkolnego z odwodnieniem. Na ten cel 
otrzymaliśmy specjalną dotację  od Rady Osiedlowej w kwocie 60.000 zł.  We wszystkich klasach 
małego budynku wymieniono wykładzinę  podłogową, kwota z  dotacji  Rady Osiedlowej.  Dnia 22 
listopada – Samorząd Uczniowski, Komitet Rodzicielski i Opiekuńczy z DZPL Orzeł, zorganizowały 
dla  swoich  wychowawców  uroczystość  z  okazji  Dnia  Nauczyciela.  Wręczono  kwiaty  i  skromne 
upominki, a wieczorem odbyła się zabawa taneczna przy dźwiękach cygańskiej orkiestry z Kowar. 
       W styczniu Komitety zorganizowały dla dzieci zabawę choinkową, były prezenty, poczęstunek i 
zabawa przy orkiestrze zakładowej. Dnia 15 lutego uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem pana 
Emila Piejki zdobyli II miejsce w Powiatowych Igrzyskach Zimowych i III miejsce w Wojewódzkich 
Igrzyskach Zimowych.
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Rok szkolny 1970/71. 

Dnia  1  września nowy rok szkolny  powitało  746 uczniów w 26 oddziałach  i  34  nauczycieli.  Od 
września wprowadzono nowe metody nauczania: w klasach początkowych I – III metoda Moroza a 
w klasach starszych metoda programowana. Po lekcjach pracowały koła zainteresowań takie jak: 
techniczne,  taneczne,  fotograficzne,  żywego  słowa,  kukiełkowe  i  mandolinistów.  W  grudniu 
rozpoczęto  generalny  remont  w  dużym  budynku  wymieniając:  starą  instalację  elektryczną 
miedzianą na nową aluminiową, pomalowano wszystkie pomieszczenia i naprawiono przeciekający 
dach.
Remont trwał cały rok szkolny ale przerw w nauce z tego powodu nie było. 
          W styczniu Rada Zakładowa fabryki lniarskiej i Komitet Rodzicielski, zorganizowały choinkę 
noworoczną dla dzieci i młodzieży tutejszej szkoły. Była to zabawa taneczna połączona z występami i 
poczęstunkiem  –  herbata  i  słodycze.  Dnia  15  stycznia  na  powiatowych  eliminacjach  kółek 
zainteresowań, koło kukiełkowe otrzymało nagrodę 5.000 zł od Kuratorium Oświaty we Wrocławiu 
z przeznaczeniem na wycieczkę szkolną. Na początku czerwca z okazji Dnia Dziecka wychowawcy 
zorganizowali wycieczki po najbliższej okolicy oraz zawody sportowe. Z końcem roku pożegnano 82 
absolwentów  i  zakończono  remont  budynku  –  pałacu,  zakończono  również  budowę  boiska 
sportowego które kosztowało 30.000 zł.
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Rok szkolny 1971/72. 

Nowy rok szkolny rozpoczynało 711 uczniów w 25 oddziałach i 33 nauczycieli.  Dnia 28 września 
odbyło się spotkanie nauczycieli  i  Komitetu Rodzicielskiego z przewodniczącym Osiedlowej Rady 
Narodowej  i  radnymi.  Tematem  spotkania  były  problemy  socjalne  nauczycieli  oraz  sprawy 
dotyczące nauczania i wychowania młodzieży. W połowie października przy bibliotece urządzono 
czytelnie  dla  dzieci.  W  tym  celu  zakupiono  krzesła  i  stoliki  z  dotacji  Rady  Osiedlowej  oraz 
zorganizowano salę audiowizualną w dużym budynku w której wyświetlane są filmy popularno – 
naukowe dla  dzieci  i  młodzieży.  W dniu 17  października  drużyna dziewcząt  ze  szkoły  zajęła  II 
miejsce w piłce ręcznej na mistrzostwach powiatu. 
       Pod koniec października młodzież starszych klas brała udział w wykopkach ziemniaków w 
pobliskim PGR. W tym roku podobnie jak i w poprzednim po południu działają koła zainteresowań 
jak: techniczne, matematyczne, teatralne, kukiełkowe, taneczne i fotograficzne. Zajęcia odbywają się 
raz  w  tygodniu  przez  2  godziny  po  lekcjach  dla  chętnych  uczniów.  Dnia  17  grudnia  drużyna 
dziewcząt i chłopców w piłce koszykowej zajęła I miejsce w powiatowych zawodach sportowych. W 
połowie stycznia ZHP zorganizował w klubie Radar choinkę noworoczną, w zabawie wzięło udział 
ponad 200 dzieci i młodzieży. 
        W miesiącu kwietniu uczniowie z naszej szkoły brali udział w olimpiadach powiatowych z 
matematyki i języka polskiego: Marek Kojdecki, Jacek Matuszewski i Emilia Doniczkowska. Drugie 
miejsce w województwie z matematyki zajęli Marek i Jacek. Podobnie szkolny chór zajął II miejsce 
w eliminacjach we Wrocławiu. Drużyna harcerska zajęła II miejsce w festiwalu piosenki dla drużyn 
harcerskich i II miejsce w manewrach obronno – wiosennych dla drużyn strażackich, I miejsce w 
festiwalu piosenki drużyn zuchowych, I miejsce w konkursie wojewódzkim „ Znam przepisy ruchu 
drogowego” – M. Kojdecki, A. Sokołowski i M. Zakrzewski. W sporcie nasi uczniowie zajmowali 
czołowe  miejsca,  jak  drużyna  dziewcząt  w  piłce  koszykowej  i  Henryk  Warzybok  w   biegach 
narciarskich.
        Z okazji Dnia Dziecka odbyły się akademie, wycieczki i zawody sportowe. Dnia 16 czerwca 
pożegnano  absolwentów,  a  szczególnie  Kojdeckiego,  Matuszewskiego  i  Doniczkowską,  którzy 
rozsławili naszą szkołę w województwie. 
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 Rok szkolny 1972/73. 

Dnia 1 września nowy rok szkolny powitało 647 uczniów z 24 oddziałów i 36 nauczycieli. Tego roku 
prowadzono  zajęcia  pozalekcyjne  –  kółka  zainteresowań:  zajęć  praktycznych,  kukiełkowe, 
fotograficzne,  projekcji  filmów  oraz  organizacje  jak  SU,  ZHP,  PCK,  TPPR.  W  szkole 
zorganizowano  półinternat  gdzie  dzieci  mogą  dłużej  pozostać  w  świetlicy.  W  ramach  zajęć 
świetlicowych prowadzone jest douczanie słabych uczniów i koła zainteresowań. Dnia 9 października 
z okazji Dnia Wojska Polskiego, młodzież z najstarszych klas zwiedzała salę pamięci narodowej w 
jednostce wojskowej w Jeleniej Górze. W Dniu Nauczyciela odbyła się akademia i spotkanie przy 
kawie i herbacie z Komitetem Rodzicielskim i Opiekuńczym z DZPL Orzeł. 
        Dnia 28 października Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o 100 % promocji uczniów w klasach 
I  –  IV.  W związku z tym zorganizowano wielkie  douczanie,  powstały zespoły wyrównawcze dla 
słabych uczniów w nauce, aby wyrównać nagromadzone braki. W listopadzie 3 drużyny harcerskie i 
4 zuchowe rozpoczęły rok harcerski. Drużyny wzięły udział w Marszach Techniczno – Obronnych, 
zorganizowanych  przez  Komendę  Hufca  i  WOSR  w  Jeleniej  Górze.  Szkolne  Koło  TPPR, 
zorganizowało  konkurs  pt.  „  Co  wiesz  o  Kraju  Rad  „.  W  ramach  zajęć  SKS  zorganizowano 
Mistrzostwa Szkoły w 4 boju LA, rozgrywki w piłce ręcznej. Przedstawiciele szkoły brali udział w 
rozgrywkach  powiatowych  w  piłce  ręcznej,  gdzie  dostali  się  do  finału.  Główny  jednak  nacisk 
położono na zajęcia z koszykówki dziewcząt i chłopców. Samorząd szkolny wydał 3 numery gazetki 
szkolnej pt. „ Koszałek Opałek „ oraz zorganizowali konkurs pt. „ kultura w życiu pomaga „. 
       Spółdzielnia Uczniowska zorganizowała  wyjazd do kina,  w szkole zorganizowano „ Kącik 
sprawnej igły „ członkowie prowadzą własną kronikę oraz posadzili kwiaty i drzewka wokół małej 
szkoły.  Zajęcia  świetlicowe  prowadzone  były  pod  kątem  rocznic  i  uroczystości  do  których 
przygotowywano  program  artystyczny:  witamy szkołę,  Dzień  Energetyka,  Kolejarza,  Warszawa 
stolicą Polski, Milicjant to przyjaciel dziecka, pożegnanie lata, zwiastuny jesieni, żołnierz to obrońca 
ojczyzny, nasi wychowawcy. 
       Zajęcia w półinternacie odbywały się w godzinach od 14 – 17, z różnych przedmiotów jak: 
douczanie,  pomoc  w  odrabianiu  lekcji,  rozgrywki  sportowe,  gry  i  zabawy,  na  zakończenie 
podwieczorek. W maju chór szkolny pod kierunkiem kol. Alfredy Rękowskiej, zdobył I miejsce w 
powiecie i III w województwie.          
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Rok szkolny 1973/74. 

Biorąc  pod  uwagę  dobre  warunki  lokalowe,  bazowe  i  kadrowe,  Szkoła  Podstawowa 
w Mysłakowicach  została  przemianowana  na  Zbiorczą  Szkołę  Gminną  z  Gminnym  Dyrektorem 
Szkół, który jest równocześnie szefem wszystkich placówek oświatowych w Gminie Mysłakowice. 
Nowy rok szkolny powitało 584 uczniów i 37 nauczycieli. Gminnym dyrektorem został mianowany 
dotychczasowy nauczyciel matematyki w Technikum Rolniczym w Bukowcu pan Mieczysław Łais, 
v-ce dyrektorem została pani Irena Dorożyńska a drugim v-ce dotychczasowy nauczyciel fizyki Emil 
Pyzik, jako opiekun naszej szkoły. 
       Nowy minister oświaty Jerzy Kuberski wprowadził wiele zmian w dotychczasowym systemie 
nauczania. Za zespół uczniowski bezpośrednio odpowiedzialny jest nauczyciel  wychowawca. Przy 
wychowaniu  młodzieży  obowiązywać  będzie  jednolity  front  działania.  Szkoła  będzie  stopniowo 
wprowadzać  system  wychowawczy  doc.  Heliodora  Muszyńskiego.  Będziemy  organizować 
nauczycielskie koła dokształcające, lekcje pokazowe, prelekcje i dyskusje. Rok szkolny dzieli się na 
dwa semestry  – okresy,  I  –  do  31  stycznia,  II  –  do  20  czerwca.  Do klasy  I  wpisujemy uczniów 
z rocznym  wyprzedzeniem.  Na  świadectwach  szkolnych  wpisywać  się  będzie  osiągnięcia  ucznia: 
nauka, sport, pełnione funkcje, osiągnięcia wychowawcze. 
       Ocena  ze  sprawowania  została  rozszerzona:  wzorowa,  wyróżniająca,  odpowiednia 
i nieodpowiednia.  Wprowadza  się  obowiązek  pracy  społecznej  dla  każdego  ucznia,  w  takim 
wymiarze w semestrze jaki ma on wymiar godzin w tygodniu. Uroczyste ślubowanie uczniów klas I. 
W klasach I – IV, promowani będą wszyscy uczniowie ( o wyjątkach decydować będzie lekarz lub 
poradnia pedagogiczna ).  W klasach V – VIII,  uczeń może być promowany z 1 lub więcej  ocen 
niedostatecznych,  jeżeli  rada  pedagogiczna  uzna  że  zaistniałe  braki  uczeń  zdoła  nadrobić 
w późniejszym czasie. 
       Wprowadza  się  następujące  metody  nauczania:  Freineta  –  język  polski,  czynnościowa  – 
matematyka, nauczanie programowane, wielopoziomowe, praca w zespołach i metoda problemowa. 
W naszej  szkole  powołano  klasy  „pz”  przysposobienia  zawodowego  dla  uczniów  z  całej  gminy, 
którzy są kilka lat opóźnieni w nauce. W tym roku szkolnym klasa 7 pz, na drugi rok klasa 6 pz. 
W szkole rozpoczęły działalność: ZHP – 5 drużyn, PCK, SU, SKTPPR, chór i koła zainteresowań jak 
: fizyczne, chemiczne, geograficzne, matematyczne, plastyczne, gimnastyka korekcyjna, douczanie w 
klasach  VIII.  W  związku  ze  zmianą  funkcji  szkoły,  otrzymaliśmy  z  Wydziału  Oświaty 
dofinansowanie na zakup pomocy naukowych do pracowni. 
        Aby  podnieść  kwalifikacje  nauczycieli  ministerstwo  uruchomiło  NURT –  Nauczycielski 
Uniwersytet  Radiowo  Telewizyjny.  Dla  poszczególnych  grup  wiekowych  wprowadza  się 
cotygodniowe apele. Opracowano nowy hymn szkolny. W związku z brakami kadrowymi w DZPL 
Orzeł, chętną młodzież po klasie VIII należy kierować do szkoły włókienniczej. W zimie w dużej 
szkole  założono  radiowęzeł  na  korytarzach  i  w  izbach  lekcyjnych.  W dalszym  ciągu  zwracamy 
uwagę na ceremoniał szkolny, rozpoczynanie i kończenie lekcji. 
       W  związku  z  zakupem  dużej  ilości  sprzętu  audiowizualnego,  przeszkolono  nauczycieli 
w obsłudze:  episkopów,  diaskopów,  epidiaskopów,  grafoskopów,  aparatów  filmowych,  kurs 
prowadził Emil Pyzik. Zobowiązuje się nauczycieli do prowadzenia zeszytów obserwacyjnych swoich 
wychowanków. Dnia 12 maja to niedziela czynu partyjnego, młodzież wraz z wychowawcami wzięła 
czynny udział w pracy na rzecz gminy. W wyniku rocznej klasyfikacji 15 uczniów pozostało na drugi 
rok a 93 absolwentów ukończyło szkołę podstawową.    
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Rok szkolny 1974/75. 

Nowy rok szkolny powitało 584 uczniów i 33 nauczycieli. Jednym z podstawowych zadań w nowym 
roku będzie szkolenie kadry w zakresie wprowadzonego systemu wychowawczego doc. Heliodora 
Muszyńskiego. Według niego klasy należy podzielić na 5-6 osobowe grupy-zespoły. Każdy zespół ma 
mieć swoją nazwę, klasa również, swój hymn, swoje stałe zadanie. Apele mają się odbywać raz na 
dwa  tygodnie,  na  których  obowiązuje  odpowiedni  strój.  Każdy  uczeń  ma  być  oceniany  według 
punktacji. Przewodniczący zespołu będzie w posiadaniu wykazu według którego będzie się oceniać 
ucznia,  biorąc  pod  uwagę:  stosunek  do  obowiązków  szkolnych,  aktywność  społeczna,  kultura 
osobista. 
      Od września z 3 klas ósmych utworzono dwie, zaś z jednej klasy pierwszej dwie. Ustalono jeden 
dzień w tygodniu bez zadawania prac domowych – sobota, w tym dniu obowiązuje dowolny strój. 
W sprawach wychowawczych szczególną uwagę należy zwrócić na zagadnienia ideowo – polityczne. 
Godziny wychowawcze mają mieć charakter narad klasowych. Nie wszystkie hasła zgłoszone przez 
uczniów  nadają  się  do  realizacji,  czyli  należy  stosować  cenzurę.  Najlepsi  uczniowie  po  upływie 
semestru otrzymają miano „ Przyjaciela szkoły „ zaś ich rodzicom należy wysłać listy gratulacyjne 
o specjalnej treści. 
        Po półrocznej pracy stwierdzono że sprawy wychowawcze uległy poprawie, zaś dydaktyka 
pozostała daleko w tyle. Zakup olbrzymiej ilości pomocy naukowych nie przyczynił się do poprawy 
wyników nauczania. Dotychczasową klasę matematyki , podzielono na 3 części – pomieszczenia dla 
gminnego dyrektora, jego zastępcy i na sekretariat. Pokój nauczycielski przeniesiono do dawnego 
pomieszczenia dla dyrekcji szkoły. Gminny dyrektor utworzył grupę remontowo – budowlaną na 
czele której stanął pan Iluszko oraz zespół finansowy obsługujący wszystkich pracowników oświaty 
w gminie na czele z panią Rowińską. 
       W wyniku wizytacji  szkoły przez przedstawicieli  Wydziału Oświaty niektórzy nauczyciele 
otrzymali  ocenę  bardzo  dobrą:  Eugenia  Drzewiecka  –  chemik,  Emil  Pyzik  –  fizyk,  Jadwiga 
Tomaszewska – bibliotekarz.  Za pracę artystyczną podziękowanie otrzymała Alfreda Rękowska. 
W ciągu roku w szkole działały koła zainteresowań oraz świetlica 8 00 – 16 00. Z obiadów korzystało 
55 uczniów,  10 udzielono pomocy materialnej.  W szkole dzieci  mają możliwość wypicia szklanki 
mleka.  Zadaniem  szkoly  jest  przygotować  ucznia  do  przyszłej  roli  działacza,  by  umiał  pełnić 
powierzoną  mu funkcję.  W każdej  lekcji  należy  podkreślać  momenty  wychowawcze.  Przyuczać 
uczniów do roli asystentów i fachowców, uczeń ma pomagać w prowadzeniu lekcji, a może nawet 
prowadzić część lekcji, pod okiem nauczyciela. 
       W wyniku rocznej klasyfikacji  otrzymano następujące wyniki: 60 uczniów nagrodzono za 
bardzo dobre wyniki w nauce i sprawowaniu ale 21 nie otrzymało promocji, a szkołę ukończyło 85 
absolwentów. W tym roku szkolnym przeprowadzono testy sprawdzające z większości przedmiotów 
w  celu  zapoznania  się  ze  stanem  wiedzy  na  koniec  roku  z  wybranych  przedmiotów.  Testy  nie 
odzwierciedlają  stanu  faktycznego,  ale  sygnalizują  jakie  braki  posiadają  uczniowie  i  nad  czym 
należy pracować w nowym roku szkolnym. Na koniec roku szkolnego przydzielono 5 stypendiów dla 
najlepszych uczniów którzy mają ciężką sytuację materialną. 
       W ciągu roku nauczyciele opuścili 1530 dni nauki, z czego 672 to zwolnienia chorobowe. Na 
zastępstwach  bezpłatnych  przepracowano  1032  godziny.  W  tym  roku  prawie  100  %  dzieci 
z Mysłakowic uczęszczało do zerówki.    
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Rok szkolny 1975/76. 

W nowym roku szkolnym naukę rozpoczęło 557 uczniów i 33 nauczycieli. W ciągu roku w szkole 
działały:  Samorząd  uczniowski,  Sąd  uczniowski,  PCK,  SKS,  SKPPR,  SKO,  ZHP,  Zuchy, 
Spółdzielnia  uczniowska  oraz  koła  zainteresowań.  W tym  roku  szkolnym  szczególnie  zwracano 
uwagę na: wdrożenie nowego programu z matematyki w klasie I, rozwój zajęć pozalekcyjnych dla 
uczniów  uzdolnionych,  dalsze  wdrażanie  systemu  wychowawczego  doc.  H.  Muszyńskiego, 
wychowanie  w  duchu  socjalistycznym,  wdrażanie  nowego  „kodeksu  ucznia”,  wdrażanie  nowego 
ceremoniału szkolnego, prowadzanie ćwiczeń śródlekcyjnych w klasach nauczania początkowego i 
klasach starszych na dużej przerwie. 
       W dniu 14 października obchodzono 30 – lecie Szkoły w Mysłakowicach, na uroczystości byli 
dawni jej uczniowie i nauczyciele oraz pracownicy obsługi. W pierwszym półroczu roku szkolnego 
wykonano: urządzono świetlicę szkolną i jadalnię, w każdy czwartek wyświetlano filmy oświatowe, 
zorganizowano zespół tańca i teatr kukiełkowy, przeprowadzono konkurs „ Droga dziecka do szkoły 
„,  ognisko  –  „  Święto  pieczonego  ziemniaka  „,  zabawa  „  Barbórkowa  „  dla  klas  młodszych, 
redagowanie  gazetek  okolicznościowych,  bal  karnawałowy  –  dla  wszystkich  uczniów,  choinka 
noworoczna – dla wszystkich uczniów, śledzimy obrady „ VII Zjazdu PZPR „, spotkanie z MO – 
Dzień Milicjanta – klasy młodsze.
        W ciągu roku szkolnego Sąd uczniowski zajmował się takimi sprawami jak: kradzieże mienia 
szkolnego  i  prywatnego,  niszczenie  sprzętu  szkolnego,  palenie  papierosów  itp.  Nasi  sportowcy 
reprezentowali szkołę w gminie na zawodach: biegi przełajowe, piłka ręczna i siatkowa chłopców, w 
okręgu:  czwórbój  LA,  biegi  przełajowe.  SKO zaoszczędziło  -  31.522 zł.  Spółdzielnia  uczniowska 
miała obroty na kwotę – 186.500 zł, zaś czysty zysk to 3.976 zł. 
      Obecnie szkoła posiada już 4 telewizory w tym jeden kolorowy. Na ogólna ilość 135 audycji  
telewizyjnych  w  szkole  oglądano  42  czyli  zaledwie  31  %.  W  ciągu  roku  szkolnego  kadra 
pedagogiczna  podnosiła  swoje  kwalifikacje  na  różne  sposoby:  kurs  reedukacyjny  –  2  osoby, 
kierowników wycieczek – 4 osoby, NURT – 5 osób. Samokształcenie: zespoły przedmiotowe, lekcje 
otwarte, rady pedagogiczne, kurso-konferencje. Kształcenie: 13 osób studiowało, 2 osoby ukończyło 
studia, 3 osoby urlopy dziekańskie, 2 osoby przerwało studia, 4 osoby dopuszczono do egzaminu 
kwalifikacyjnego po 25 latach pracy, 4 osoby ubiegało się na studia z czego jedna została przyjęta. 
       W wyniku rocznej  klasyfikacji  70  uczniów  było  z  ocenami  niedostatecznymi,  z  czego  21 
pozostało  na  drugi  rok  w  tej  samej  klasie,  nagrodzono  za  bardzo  dobre  wyniki  w  nauce  i 
sprawowaniu 60 uczniów. W tym roku ukończyła szkołę klasa ‘PZ” – przysposobienia zawodowego 
po 3 latach nauki. Mimo wielu trudności i kłopotów z nauką i sprawowaniem, klasa spełniła swoje 
zadanie, gdyż uczniowie ukończyli szkołę podstawową i zdobyli zawód budowlany. Odchodzących 
uczniów mile żegnała dyrekcja szkoły gdyż na zajęciach praktycznych wykonali wiele prac na rzecz 
szkoły. Wszyscy uczniowie chętniej szli do pracy niż na zajęcia lekcyjne. Wielu z nich miało już po 
18,  19  a  nawet po 20 lat,  jedna z  dziewcząt  w wakacje  wyszła za  mąż. Wychowawcą klasy  był 
doświadczony nauczyciel Emil Pyzik, który często w niedzielę z dziennikiem w torbie  jeździł  od 
domu do domu rowerem by poinformować rodziców że ich pociecha przestała uczęszczać do szkoły 
lub coś narozrabiała. Uczniowie pochodzili w różnych miejscowości naszej gminy, od Bobrowa po 
Bukowiec.  Z końcem roku kol.  Emil  Pyzik  zrezygnował  z  funkcji  v-ce  dyrektora  i  powrócił  do 
swojego przedmiotu na nauczyciela fizyki, jego miejsce zajęła kol. Janina Cukiernik – nauczyciel 
geografii. 
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Rok szkolny 1976/77. 

W nowym roku szkolnym było 548 uczniów i  33 nauczycieli.  W szkole prowadzone były zajęcia 
pozalekcyjne jak: organizacje Spółdzielnia uczniowska, ZHP, SU, SKTPPR, LOP, SKS oraz koła 
zainteresowań:  matematyczne,  fotograficzne,  recytatorskie,  techniczne,  chemiczne,  plastyczne  i 
języka rosyjskiego. 
      Głównym zadaniem w nowym roku szkolnym było:  podniesienie  poziomu pracy ideowo – 
wychowawczej  ze  szczególnym  uwzględnieniem  skutecznego  realizowania  ideowych  założeń 
programów  nauczania  i  zajęć  pozalekcyjnych.  Doprowadzić  do  prawidłowej  realizacji  wartości 
pedagogicznych prac społecznie – użytecznych przy uwzględnieniu możliwości uczniów, warunków 
szkoły  i  potrzeb  środowiska.  Wzmocnienie  roli  organizacji  uczniowskich  w  realizacji  zadań 
wychowawczych szkoły przez stworzenie im warunków rozwijania działalności wśród uczniów, w 
czasie  wolnym  od  zajęć  szkolnych.  Dalsze  wdrażanie  kodeksu  ucznia.  Udział  organizacji  w 
przeciwdziałaniu  niedostosowania  społecznego  uczniów  i  wszelkim  przejawom  demoralizacji. 
Zacieśnienie  współdziałania  kolektywu  pedagogicznego  szkoły  z  organizacjami  ZHP,  TPD  w 
rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych. 
        Rola funkcji  wychowawczej i  opiekuńczej szkoły. Rozwijanie cech dobrego i świadomego 
obywatela, zdyscyplinowanego gospodarza w domu i w środowisku. Indywidualność w nauczaniu, 
nauczanie zróżnicowane. Wdrażanie uczniów do wdrażania porządku w klasie, pracowni, obejściu 
szkoły i otoczeniu. 
       W tym roku wprowadzono profilaktykę  szczotkowania zębów i  systematyczne podawanie 
pastylek dla uczniów klas I – VI. Zwrócimy szczególną uwagę na przerwy śródlekcyjne oraz przerwy 
międzylekcyjne, by stały się źródłem maksymalnego wypoczynku psychicznego i ogólnozdrowotnego. 
       Wolne dni na prace społecznie – użyteczne w naszej szkole trwały od 11. X – 14. X. Większość 
prac  odbyła  się  na  terenie  szkoły  przy  naprawie  sprzętu,  porządkowaniu  obejścia,  pracach 
porządkowych w klasie. Dnia 8 stycznia dyrektor omawiał zagadnienia związane  z V Plenum KC 
PZPR,  zwracając  uwagę  na  ich  doniosłość  i  ścisły  związek  z  drogami  wyznaczającymi  rozwój 
naszego kraju.  W szkole  przeprowadzono akcję „ Sprzedajemy podręczniki  „.  Ustalono że cena 
używanego  podręcznika  nie  może  przekraczać  70  % jego  wartości,  zaś  uczeń  za  swoje  książki 
otrzyma 50 % ich wartości. Zagadnieniem podręczników od wielu lat zajmuje się kol. Emil Pyzik. 
          W wyniku rocznej klasyfikacji szkołę ukończyło 87 absolwentów klas ósmych, zaś 7 uczniów 
na świadectwach otrzymało ocenę odpowiednią ze sprawowania,  za dużą ilość opuszczonych dni 
nauki.  W  klasach  I  –  VII  64  uczniów  otrzymało  oceny  niedostateczne,  zaś  tylko  50  uczniów 
nagrodzono. Samorząd Uczniowski w ciągu roku organizował zbiórki makulatury, łącznie zebrano 
ponad 2 tony, wprowadził również zwyczaj obchodzenia imienin w klasie. ZHP zorganizowała dla 
harcerzy dwa biwaki 2 dniowe w Strużnicy i Bukowcu. W dalszym ciągu uroczyście obchodzono 
kolejne  rocznice  rewolucji,  urodzin wodzów rewolucji,  nawiązano korespondencję  z  młodzieżą  z 
ZSRR. 
       LOP nawiązała łączność z leśniczym w celu udzielenia pomocy w dokarmianiu zwierząt w zimie. 
Koło techniczne podjęło zobowiązanie urządzenia małego muzeum regionalnego, w tym celu zaczęto 
gromadzić  stare  przedmioty  domowego  użytku  po  dawnych  mieszkańcach  naszej  miejscowości. 
Szkolne koło SKO zgromadziło na swoim koncie 28.617 zł. 
       Z końcem roku szkolnego Gminny Dyrektor Szkół pan Mieczysław Łais odszedł do pracy w 
Kuratorium w Jeleniej Górze, na jego miejsce w wakacje mianowano pana Jerzego Ziemińskiego, 
dotychczasowego nauczyciela z Technikum Elektronicznego.  
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Rok szkolny 1977/78. 

Nowy rok szkolny rozpoczęło  492 uczniów i  31 nauczycieli  oraz nowa dyrekcja  szkoły.  Przerwa 
jesienna na prace społeczno – użyteczne trwać będzie 4 dni na przełomie IX i X. Rozpoczęcie roku 
odbędzie się 22 sierpnia, zaś 1 września będzie uroczyste rozpoczęcie nauki szkolnej. W tym roku 
odbędzie się też uroczyste ślubowanie nauczycieli rozpoczynających pracę. Dnia 1 września nastąpiło 
zawalenie stropów w pałacu w Łomnicy w którym mieściła się szkoła podstawowa. W związku z tym 
w miesiącach jesiennych, uczniowie razem ze swoimi nauczycielami będą dowożeni do naszej szkoły 
gdzie będą się uczyć na drugiej zmianie, do chwili aż znajdą odpowiednie lokum zastępcze. 
      W tym roku zadania systemu wychowawczego będziemy realizować w oparciu o IX Plenum KC 
PZPR. Kształtowanie  postawy ideowo – politycznej.  Rola człowieka w budowie rozwijającego się 
społeczeństwa. Dalsza realizacja jednakowego systemu wychowawczego. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na: rocznicę Rewolucji Październikowej, 100 rocznice urodzin Feliksa Dzierżyńskiego, 35 
rocznice LWP, zakładanie izby pamięci. Ten rok jest rokiem reformy, gdyż dzieci 7 letnie rozpoczną 
od  przyszłego  roku  naukę  w  systemie  10  –  letnim.  Swoją  działalność  rozpoczynają:  7  kół 
przedmiotowych oraz organizacje ZHP, Zuchy, TPPR, PCK, LOP, SKKT. Zobowiązano opiekuna 
koła fizycznego do przeprowadzenia kursu obsługi sprzętu audiowizualnego dla chętnych uczniów i 
nauczycieli. 
        W wyniku półrocznej klasyfikacji otrzymano następujące wyniki; na 492 uczniów aż 89 było z 
ocenami  niedostatecznymi  i  94  uczniów  wyróżnionych.  Wszyscy  rodzice  wyróżnionych  uczniów 
otrzymali  od  dyrekcji  szkoły  Listy  pochwalne.  Po  podsumowaniu  półrocznej  pracy  społeczno  – 
użytecznej  okazało  się  że  uczniowie  łącznie  przepracowali  aż  4.914  godzin  na  rzecz  szkoły  i 
środowiska. Samorząd Uczniowski uruchomił „ Klub uczniowski „ i kącik regionalny. W wyniku 
rocznej klasyfikacji 59 uczniów otrzymało oceny niedostateczne, na drugi rok pozostało 17 uczniów, 
zaś nagrodzono tylko 30 uczniów, a świadectwa z wyróżnieniem wręczono 49 uczniom. 
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Rok szkolny 1978/79. 

W tym roku  naukę  rozpoczynamy 21  sierpnia,  zaś  uroczysta  inauguracja  nauki  odbędzie  się  4 
września – jest to Dzień Święta Szkolnego. W dniu tym w całej Polsce dzieci i młodzież wysłuchają 
przemówienia ministra oświaty, dyrektora szkoły, przedstawicieli władz terenowych i politycznych 
oraz  rodziców.  W dalszej  części  odbędzie  się  ślubowanie  uczniów  klas  I  i  część  artystyczna.  W 
godzinach  popołudniowych  odbędą  się  uroczystości  środowiskowe  jak  przemarsze  młodzieży, 
występy zespołów artystycznych dla rodziców i społeczeństwa. 
      W działalności dydaktyczno – wychowawczej szczególnie należy zwrócić uwagę na różne formy 
samodzielności  i  samorządności  zwłaszcza  w działalności  organizacji  ZHP, SU, życiu szkolnym i 
klasowym. W procesie dydaktyczno – wychowawczym wykorzystać treści ideowo – wychowawcze 
związane z obchodami ważnych dla kształtowania postaw młodzieży rocznic takich jak: 60 rocznica 
KPP,  30 rocznica PZPR,  60 rocznica odzyskania  niepodległości,  35 rocznica powstania  PRL, 30 
rocznica powstania ZMP. W dalszym ciągu czynić starania o powstanie Izb Pamięci w szkole. 
       W związku z wprowadzeniem nowego programu nauczania w klasie I, wyposażono pracownię 
nauczania początkowego w odpowiednie pomoce za kwotę 80.000 zł, są to: regały, stoliki, krzesła 
oraz  klocki  logicznego  myślenia,  mozaiki  –  układanki  geometryczne,  plansze.  Mimo  że  baza 
materialna jest jeszcze bardzo skromna, jednak zmuszeni jesteśmy do realizacji nowego programu 
nauczania.
       Szkoła w dalszym ciągu prowadzi klasę „PZ”, do której uczęszczają uczniowie z 4 roczników 
którzy pochodzą z 6 miejscowości naszej gminy. Mimo że chęci do nauki żadne, to jednak są bardzo 
chętni do wszelkich prac społecznych dla szkoły czy środowiska. W okresie od 1 – 7 stycznia w 
naszym  kraju  obserwujemy  stan  klęski  żywiołowej,  ze  względu  na  duże  mrozy.  Dają  się 
zaobserwować  wielkie  kłopoty  w  komunikacji  i  przerwy  w  dostarczaniu  energii  elektrycznej. 
Wprowadzono bezwzględną oszczędność światła na każdym stanowisku pracy. 
       W tym roku studiuje  12  nauczycieli:  E.  Pyzik  –  4  rok  fizyka,  M.  Todorowska –  5  rok 
bibliotekarstwo,  H.  Łais  –  3  rok  pedagogika,  M.  Trocewicz  –  2  rok  matematyka  po  WSN,  E. 
Rzemińska – 2 rok język polski, E. Wajenerowska – 2 rok język polski, H. Paczkowska – 1 rok II 
stopień, B. Opara – 1 rok II stopień, J. Ziemiński – 1 rok II stopień elektrotechnika, T. Ziemińska – 
1 rok technika, M. Lipińska – 3 rok historia, J. Rękowska – 3 rok historia. 
      W wyniku rocznej klasyfikacji otrzymano następujące wyniki w nauce i sprawowaniu: na 496 
uczniów  z  ocenami  ndst  było  59  uczniów  tj.  18  %.  Ponieważ  dalej  obowiązuje  zarządzenie  że 
uczniowie mogą być promowani z ocenami ndst, w klasach VII było 6 uczniów, w VI 12 ucz, w V 6 
ucz. SU zorganizował zbiórkę makulatury, zebrano 1,7 tony. Dwa razy wpłacono składkę na CZD tj. 
450 zł i 540 zł. Szkolne Koło TPPR – dalej szerzyło doniosłość braterstwa polsko – radzieckiego, 
popularyzacja myśli leninowskiej, osiągnięcia narodów ZSRR, działalność koła stanowi integralną 
część pracy wychowawczej szkoły. 
       Ze względu na brak nauczycieli wf-u, tego roku sportem zajmowali się nauczyciele fizyki i 
chemii.  W  związku  z  wdrażaniem  reformy  oświaty  należało  przeszkolić  i  dokształcić  naszych 
nauczycieli.  Na  8  nauczycieli  nauczania  początkowego  wszyscy  posiadają  odpowiednie 
przygotowanie lub je uzupełniają. Na naradzie nauczycieli podjęto decyzję by wszystkich przeszkolić 
w  obsłudze  nowego  sprzętu  audiowizualnego,  odpowiedzialnym  jest  kol.  E.  Pyzik  oraz  by  za 
szkołami  zorganizować  „zielone  sale  gimnastyczne”.  W  wakacje  cała  dyrekcja  zrezygnowała  z 
pełnionych funkcji.      
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Rok szkolny 1979/80. 

Nowy rok szkolny powitało 481 uczniów i 31 nauczycieli wraz z nową dyrekcją szkoły. Gminnym 
dyrektorem został  mianowany Bogumił  Nowak z Sobieszowa,  jego zastępcą została  nauczycielka 
chemii w naszej szkole pani Eugenia Drzewiecka, zaś zastępcą dyr. naszej szkoły kol Emil Pyzik. 
Głównym  celem  w  nowym  roku  szkolnym  będzie  dalsze  wdrażanie  reformy  systemu  edukacji 
narodowej, w tym roku będzie to klasa II oraz podniesienie jakości i  efektywności pracy ognisk 
przedszkolnych,  jak  również  poprawa  bazy  dydaktycznej  zwłaszcza  w  klasach  nauczania 
początkowego. 
       W tym roku rozpoczynamy naukę 20 sierpnia, zaś dzień 3 września będzie dniem „Święta 
Szkoły”, w którym obowiązuje następujący porządek: wysłuchanie przemówienia ministra oświaty, 
przemówienie dyrektora szkoły, przedstawicieli władz politycznych i administracyjnych, ślubowanie 
uczniów klas  I,  składanie  kwiatów przez  uczniów  w miejscach pamięci.  Po południu  przemarsz 
młodzieży, kiermasz książek, występy młodzieży szkolnej dla rodziców i środowiska. 
      W nowym roku mamy kilka dni wolnych od pracy: sobota w X, IV, V – jedna w miesiącu. W 
pracy wychowawczej szkoły muszą znaleźć odbicie ważne wydarzenia o charakterze państwowym i 
politycznym:  35  lat  PRL,  40  rocznica  wybuchu  wojny,  powojenne  osiągnięcia  narodu  pod 
kierunkiem  PZPR,  popularyzacja  wybitnych  ludzi  związanych  z  tymi  osiągnięciami,  VII  Zjazd 
PZPR. Zagadnienia te mają znaleźć odbicie nie tylko w pracy wychowawczej ale i dydaktycznej, 
zwłaszcza  w  takich  przedmiotach  jak:  wychowanie  obywatelskie,  język  polski,  geografia. 
Podejmowanie czynów społecznych z okazji 35 lecia PRL u. 
       W szkole wprowadzono II śniadanie tj. szklankę mleka + bułka, uczeń za cały miesiąc płaci 
około  100  zł.  Dzieci  i  młodzież  spożywają  śniadania  w  swoich  izbach  lekcyjnych  pod  opieką 
wychowawcy. W związku z dużym kłopotem w nabyciu  papieru toaletowego,  wprowadza się aby 
uczniowie  przynosili  papier  do  swoich  klas,  gdzie  powinien  również  być  ręcznik  i  mydło. 
Wprowadzono  obowiązkowe  prowadzenie  zeszytów  wychowawczych,  w  których  musi  być:  plan 
wychowawczy, informacje o każdym uczniu, plan zebrań z rodzicami, prace społecznie – użyteczne, 
imprezy klasowe. 
         Powołano nowy Zespół wychowawczy na czele którego stoi zastępca gminnego dyrektora, 8 
nauczycieli,  przewodniczący  Komitetu  Rodzicielskiego,  sekretarz  POP  w  szkole,  przedstawiciel 
Zakładu Orzeł, pracownik Urzędu Gminy, przedstawiciel milicji, co daje razem 13 osób. W dalszym 
ciągu brak w szkole specjalisty do wf-u, słabe jest wyposażenie pracowni języka polskiego, biologii i 
geografii, natomiast dobre z fizyki, chemii i techniki. Wyniki nauczania w klasach I – III, oscylują w 
granicach 3,5 – 3,9. Alarmujący jest natomiast stan ortografii, mimo dobrych metod pracy, mała jest 
skuteczność  i  efekty.  W  nauczaniu  z  poszczególnych  przedmiotów  osiągane  są  wyniki:  słabe  z 
biologii, zadawalające z historii, dobre z fizyki i geografii. 
      System wychowawczy Heliodora Muszyńskiego został w szkole wdrożony, większą uwagę należy 
teraz  zwrócić  na  kulturę  życia  codziennego  uczniów.  W  nowym  semestrze  klasa  VI  b  została 
wybrana do  eksperymentu  –  nauka  parami.  Eksperyment  prowadzi  Zakład Teorii  Nauczania  z 
Opola, pod kierunkiem doc. Władysława Puślickiego. Nauka parami polega na tym że dzieci uczą się 
razem.  Pary  same  mogą  się  kojarzyć  lub  nauczyciel  podpowiada.  Wychowawca  prowadzi 
obserwacje,  jakie  efekty  daje  wspólna  nauka.  W  tych  dniach  zmarł  nauczyciel  wychowania 
fizycznego  M.  Niewodowski,  pogrzeb  odbył  się  w Sosnówce gdzie  mieszkał.  W szkole  powołano 
specjalne koło które przygotowuje uczniów ze znajomości przepisów ruchu drogowego, praktycznej 
jazdy na rowerze. Zajęcia kończą się egzaminem na kartę rowerową dla uczniów klas IV – VIII. 
W II semestrze miały miejsce wypadki uczniów które wywołały wielki niepokój: 30. IV. Uczeń z 
klasy VIII a doznał złamania szczęki na skutek pobicia przez kolegę, w tym samym dniu 3 uczniów 
klasy IVb urządziło zasadzkę na ulicy podczas dużej przerwy na kol z IIIb rozwieszając sznurek nad 
jezdnią,  5.  V.  Uczeń  z  klasy  Ib  zranił  w głowę  swojego  kolegę  z  klasy.  20.  V.  Dwóch  uczniów 
wracając  ze  szkoły  do  domu,  podpalili  jeden  z  budynków  PGRu.  Kilku  uczniów  klas  I  –  II 
zdemolowało wnętrza dwóch autobusów stojących za budynkiem małej szkoły.  Pod koniec maja 
nastąpiło włamanie do klasy języka polskiego, skąd zginęły niektóre pomoce naukowe. Na uwagę zaś 
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zasługuje masowy udział  młodzieży w imprezach sportowych, zainteresowanie dzieci  turystyką o 
czym świadczą liczne wycieczki i biwaki harcerskie. 
       W ciągu roku szkolnego wykonano wiele prac społecznych na rzecz środowiska jak: wykopki w 
gospodarstwach uspołecznionych,  pomoc starszym gospodarzom samotnie  prowadzącym uprawę, 
pomoc osobom starszym i chorym, praca uczniów w Zakładzie Orzeł. Na uwagę zasługuje udział 
naszych patroli ZHP w Wojewódzkich Manewrach Techniczno – Obronnych, w których zajęliśmy 
czołowe miejsca w takich konkurencjach jak: wielobój sprawnościowy, zawody pożarnicze, zawody 
strzeleckie.  Harcerze  z naszego szczepu brali  czynny udział  w Centralnym Rajdzie w Krakowie. 
Drużyny zuchów i harcerzy zorganizowały kilka biwaków w schroniskach w Bukowcu i Strużnicy. 
       Harcerze i zuchy zbierały surowce wtórne i otrzymały za to 1.200 zł, którą w całości przekazały 
na  budowę  statku  „  Dar  Młodzieży  „.  Ze  zbiórki  butelek  harcerze  uzyskali  970  zł,  kwotę  tą 
przekazano na budowę Centrum Zdrowia Dziecka. W czasie wakacji nasi harcerze wypoczywali na 
obozie w Ząbkach koło Warszawy, zaś starsi harcerze będą na obozie wędrownym na Mazurach, 
połączonym ze spływem kajakowym. Samorząd Uczniowski ze zbiórki makulatury i złomu uzyskał 
1.900  zł,  kwotę  tą  przesłano  na  budowę  Centrum  Zdrowia  Dziecka.  Majątek  Spółdzielni 
prowadzonej przez uczniów to 15.000 zł. 
       Świetlica szkolna prowadziła zajęcia: plastyczne, przyrodnicze, umuzykalniające, gry i zabawy, 
konkursy,  godziny  baśni,  majsterkowanie,  spacery  na  świeżym  powietrzu.  Osnową  działalności 
świetlicy było pragnienie zmiany funkcji jaką dotychczas pełniła,  odszukanie możliwości wzrostu 
funkcji opiekuńczo – wychowawczej. Udało się zrealizować drugą klasę świetlicową, w której dzieci 
przebywały w świetlicy 5 godzin dziennie.  Kontakt nauczyciela z taką grupą jest  bardzo mocny, 
duża możliwość wspólnego rozwiązywania problemów, prowadzenia obserwacji psychologicznych, 
niesienia  pomocy  w  potrzebie.  W  ten  sposób  zmniejszyła  się  ilość  dzieci  szkolnych 
nieprzygotowanych do lekcji. 
        Do SKS należało 56 uczniów, którzy skupiali się w 4 sekcjach tj: piłki ręcznej, koszykowej, 
siatkowej  i  LA.  Zorganizowano 11  konkurencji,  w których  wzięło  udział  473 uczniów.  Efektem 
pracy była budowa „zielonej sali gimnastycznej” z 7 stacjami. 
       W wyniku rocznej klasyfikacji uzyskano następujące wyniki: stan szkoły to 484 uczniów, 2 
nieklasyfikowanych,  promowano 473  uczniów  tj.  98  %,  10  uczniów pozostało  na  drugi  rok,  18 
uczniów promowano z ocenami niedostatecznymi tj. 4 %, wyróżniono 83 uczniów tj. 17 %, obniżono 
sprawowanie  13  uczniom.  Sprawność  szkoły  w  tym  roku  wynosiła  98  %.  W  szkole  jest  już  8 
nauczycieli  z  wykształceniem  magisterskim,  9  z  wyższym,  11  po  SN,  3  po  LP.  W  ciągu  roku 
nauczyciele opuścili  1224 dni nauki ( 238 dni to urlopy macierzyńskie ). W ciągu roku szkolnego 
zmieniano plan nauczania aż 10 razy z powodu „bocianów”! Dzięki temu że otrzymaliśmy w ciągu 
roku  znaczne  środki  finansowe,  dlatego  wszystkie  klasy  zostały  wyposażone  w  sprzęt  i  pomoce 
naukowe, zwłaszcza klasy I – III. Cztery pracownie nauczania początkowego posiadają bardzo drogi 
sprzęt audiowizualny który należy strzec i szanować.   
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Rok szkolny 1980/81. 

Nowy  rok  szkolny  powitało  502  uczniów  i  31  nauczycieli.  W  nowym  roku  dalej  obowiązuje 
wdrażanie  nowego  programu  w  szkole  10-letniej.  Podczas  pracy  należy  zwracać  uwagę  na: 
nauczanie  początkowe,  nie  obciążać  uczniów  zbytnio  wiedzą  werbalną  a  raczej  uczyć  myślenia, 
wnioskowania, samodzielnego formułowania własnych myśli. Stosować nauczanie wielopoziomowe, 
wzbogacać ceremoniał szkolny, poszanowanie symboli państwowych. W pracy wychowawczej mają 
być uwzględnione następujące  rocznice:  podpisanie  Układu Polsko – Radzieckiego,  150 rocznica 
powstania listopadowego, 100 rocznica powstania polskiego ruchu robotniczego, mieć w szczególnej 
opiece drużyny harcerskie i zuchowe, czynić starania o podniesienie poziomu ortografii, brać udział 
w Olimpiadzie wiedzy o Polsce. W tym roku wolne soboty będą w miesiącach IX, IV, V. 
       Z dniem 1 października wchodzi w życie podwyżka płac dla nauczycieli. Rząd zadaje sobie 
pytanie czy w obecnym stanie państwa jesteśmy w stanie realizować reformę oświaty w systemie 
szkoły podstawowej obowiązkowej 10-latki. W minionym okresie należy przyznać budynki szkolne 
nie były odpowiedni opalane, co odbiło się na naszym zdrowiu. Od kilku lat absencja nauczycieli 
wzrasta i to w zaskakującym tempie, i tak w tym roku opuściliśmy łącznie 586 dni, co średnio na 
jednego  zatrudnionego  przypada  20  dni.  Jest  to  o  90  dni  więcej  niż  w  analogicznym  okresie 
ubiegłego roku. W I semestrze było sporo takich dni gdzie temperatura w salach lekcyjnych była 
poniżej normy. Jeden dzień nawet nie pracowaliśmy ze względu na temperaturę 10 stopni w klasach. 
Od kilku lat nie opala się ustępów i szkolnej stołówki. 
       Problemem szkoły  to  brak  dopływu  wody  do  ustępów,  rury  bardzo  stare,  pordzewiałe, 
zarośnięte  kamieniem.   Inną  przyczyną  tak  dużej  absencji  jest  feminizacja  zawodu.  Większość 
naszych  koleżanek  to  młode  mamy,  zgodnie  z  naszym  ustawodawstwem  –  opieka  nad  chorym 
dzieckiem przysługuje tylko matce, zaś mężczyzn bezpośrednio zatrudnionych w naszym zawodzie w 
szkole jest tylko 3. Zapewne jest to wynikiem niskich zarobków, które od tylu lat ciążą na naszym 
zawodzie.  Cierpi  przy  tym system wychowawczy  szkoły,  a  zachowanie  uczniów  świadczy  o  tym 
najlepiej. W I semestrze było aż 1.500 godzin zastępczych, z tego z 200 godzin zwolniono uczniów do 
domu ze względu na brak obsady. Po podwyżce nauczyciele chętnie idą na zastępstwa choć dalej 
społecznie prowadzą koła zainteresowań. 
       Oba  budynki  są  brudne,  korytarze  zaśmiecone,  na  ścianach  pełno  śladów  butów,  ławki 
zdewastowane,  krzesła  połamane,  szafy  bez  zamków,  pomoce  uszkodzone,  flagi  brudne,  drzwi 
i muszle  straszą  swym  wyglądem.  Dlaczego  tak  jest?  Może  wiele  w  tym  wszystkim  jest  winy 
dyrektora. Może wygodniej jest gdy wszystkiego dogląda szef, my zaś tylko pokornie wykonujemy 
jego polecenia, zawsze czekamy na jego rozkazy. Czujmy się wreszcie wszyscy gospodarzami szkoły. 
Była  to  wypowiedź  zastępcy  dyrektora  szkoły  w  Mysłakowicach  kol.  E.  Pyzika  na  konferencji 
podsumowującej pracę za I semestr. Podczas I semestru uczniowie opuścili łącznie 2.030 dni, co na 
1 ucznia przypada 7 dni lekcyjnych. Czyżby uczniowie wzięli przykład z nauczycieli? 
       W świetlicy  odłożono na przyszłość  realizację  „klas  świetlicowych”,  ze  świetlicy korzysta 
dziennie około 40 dzieci, zaś ze stołówki około 150 dzieci, w tym dzieci przedszkolne ale tylko na 
herbatę.  Na SKS pod kierunkiem kol  J.  Gazdy uczęszcza 74 uczniów z klas  od IV – VIII,  jego 
zadaniem  jest:  podnieść  poziom  ogólnej  sprawności,  brać  udział  w  zawodach  sportowych, 
konserwować sprzęt sportowy, szkolić uczniów na MOS, zdobywać Młodzieżowe Odznaki Sportowe. 
Spółdzielnia  Uczniowska  prowadząc  sklepik  w  szkole  natrafi  na  coraz  większe  kłopoty 
w zaopatrzeniu w towar. Brak nawet słodyczy i artykułów piśmiennych. Jedynym ratunkiem jest 
prywatna cukiernia z Karpacza pana Danka, który systematycznie dostarcza ciepłe bułeczki, pączki 
i rogaliki. Towar ten rozchodzi się od ręki zaraz po dostarczeniu. Na zajęcia gimnastyki korekcyjnej 
uczęszcza  około  40  uczniów  3  razy  w  tygodniu.  Najczęstszymi  wadami  postawy  uczniów 
są: płaskostopie,  obniżone łopatki,  iks w kolanach,  Nauczyciel  narzeka na brak zupełnie pomocy 
naukowych do ćwiczeń rehabilitacyjnych. 
       Rada Pedagogiczna otrzymała informacje że do Ministerstwa Oświaty i Wychowania zgłosiła się 
grupa uczniów z postulatami: zaakceptować nowe struktury samorządowe, zezwolić na wydawanie 
czasopism szkolnych, nauczać treści języka polskiego, historii, wychowania obywatelskiego w duchu 
zmian i faktów autentycznych, dysponować funduszem Komitetu Rodzicielskiego, uwolnić uczniów 
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od reprezentowania szkół w uroczystościach propagandowych, wprowadzić wolne soboty, zwolnić 
uczniów od obowiązku rozliczania godzin z prac społecznych. 
      W nowym roku szkolnym minister wprowadza pewne zmiany w pracy szkoły: zwiększyć rangę i 
znaczenie SU, na posiedzeniach Rady Pedagogicznej mają być przedstawiciele SU, liczba uczniów w 
klasach może wahać się 25 – 30, nowy wymiar godzin dla nauczyciela to 22 godziny , wolne soboty 
wprowadza się od 1 września przyszłego roku, ważną sprawą w nowym roku będzie historyczna więź 
narodu polskiego. Dnia 15 maja kol. E. Pyzik zrezygnował z funkcji z-cy dyrektora szkoły z dniem 
zakończenia roku szkolnego. Rada wybrała 4 kandydatów, po głosowaniu zastępcą została pani M. 
Trocewicz. 
       15 maja wstrzymuje się działalność świetlicy szkolnej, gdyż istnieje niebezpieczeństwo zawalenia 
się stropu w bibliotece na I piętrze.W wyniku rocznej klasyfikacji otrzymano następujące wyniki w 
nauce i wychowaniu: stan szkoły to 502 uczniów, 3 nieklasyfikowanych, 448 promowano bez ocen 
niedostatecznych tj. 89 %, 24 uczniów promowano z ocenami ndst tj. 5%, 30 uczniów pozostaje na 
drugi  rok  w  tej  samej  klasie  tj.  6%,  93  uczniów  wyróżniono  tj.  19%,  17  uczniom  obniżono 
sprawowanie tj. 3%, średnia frekwencja w całej szkole to 94%, sprawność szkoły też 94%. 
       Długo zastanawiano się dlaczego aż tylu uczniów pozostaje na drugi rok. Czy ogólna sytuacja 
w kraju?  Czy  pęd  do  odnowy?  Czy  wprowadzone  przepisy  o  promowaniu  z  wieloma  ocenami 
niedostatecznymi? Czy teraz nie zbieramy żniw sławnej reformy oświaty i kształcenia wszystkich 
bez wyjątku w szkole 10-letniej? 
      Stan wykształcenia nauczycieli  przedstawia się  następująco: studia magisterskie – 10 osób, 
wyższe zawodowe – 10 osób, SN – 10 osób, LP – 3 osoby. W ciągu całego roku nauczyciele opuścili 
łącznie 1250 dni nauki szkolnej. Z czego aż 227 dni to opieka nad dzieckiem, a 266 dni to urlopy 
macierzyńskie, średnio na jednego nauczyciela przypada po 38 dni opuszczonych! W ciągu roku 
zgodnie z zamówieniem otrzymaliśmy sprzęt oraz nowe pomoce naukowe. Jedna klasa nauczania 
początkowego otrzymała segmenty druga stoliki i krzesła. Klasy I – III są miłe, czyste i przyjemne. 
        W związku z tym iż co roku przychodzą coraz liczniejsze roczniki np. w tym roku 4 klasy I, 
szkoła zaczyna mieć coraz większe kłopoty z izbami lekcyjnymi. Mały budynek szkoły pracuje na 
II zmiany.  W dużym budynku w 10 izbach mieści się 14 oddziałów oraz jedna klasa III i 3 klasy 
czwarte będą pracować na drugą zmianę. W następnych latach ilość oddziałów w dużym budynku 
wzrośnie do 15. Być może że będzie należało zlikwidować pokój nauczycielski i świetlicę aby skrócić 
czas pobytu dzieci w szkole. Mimo że warunki lokalowe w świetlicy się poprawiły, jednak w dalszym 
ciągu brakuje izby do zajęć cichych, tak bardzo potrzebnej w deszczowe i mroźne dni. 
         Bieżący  rok  szkolny  przebiegał  w  szczególnie  skomplikowanej  sytuacji  politycznej  i 
gospodarczej kraju, jednak wszyscy z dużą odpowiedzialnością i poczuciem obowiązku wykonywali 
swoje zadania.         
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Rok szkolny 1981/82. 

Nowy rok  szkolny  powitało  546  uczniów  i  34  nauczycieli.  Podczas  wakacji  kolejne  3  koleżanki 
obroniły prace magisterskie tj. Ela Rzemińska, Ewa Wajenerowska i Jadwiga Rękowska. Na skutek 
nieporozumień między dyrekcją szkoły w Łomnicy i Wojanowie, Gminny Dyrektor podjął decyzję że 
Szkoła  Podstawowa w  Wojanowie  jest  filią  szkoły  w  Mysłakowicach.  Ilość  oddziałów  w  szkole 
zwiększyła się o 4 + oddział przedszkolny. Dnia 1 września weszła w życie podwyżka płac o 600 zł. 
Wprowadzony  został  kredyt  bankowy w wysokości  100.000  zł  dla  nauczycieli  rozpoczynających 
pracę ale mieszkających na wsi, urlopy wychowawcze i wcześniejsze emerytury. Wszystkie soboty są 
wolne  od  zajęć  lekcyjnych.  Rada  Pedagogiczna  jest  organem  ustawodawczym,  decydującym 
o całokształcie życia i pracy szkoły. Wnioski o wyróżnienia i nagrody muszą być akceptowane przez 
radę. Zlikwidowano etat wizytatora – metodyka. Realizacja programu nauczania ma być bardziej 
swobodna . Powołano do pracy „ Zespół Gospodarczy Szkoły „ na czele którego stanął kol Emil 
Pyzik. Podjęto również uchwałę że wszystkie wycieczki odbywać się będą w wolne dni czyli soboty. 
      Podczas obrad Rady Pedagogicznej ustalono: założyć dodatkowy grzejnik w sali historii, założyć 
apteczki  w  obu  pokojach  nauczycielskich,  na  każdej  przerwie  korytarze  mają  być  zamiatane, 
przedłużyć pracę świetlicy do godz 16, lekarka szkolna i higienistka mają prawo do bezpłatnych 
obiadów. SU domaga się by w okresie zimowym była szklanka ciepłego mleka dla każdego ucznia. 
Zastępca dyr. gminnego pani Eugenia Drzewiecka  zorganizowała dla pracowników szkoły: mleko, 
śmietanę, watę oraz inne artykuły trudno dostępne na rynku w obecnym czasie. 
        Dnia 2 października kol Jadwiga Rękowska wybrana została prezesem ZNP, a kol Jadwiga 
Tomaszewska została metodykiem bibliotekarstwa z wzorową biblioteką w naszej szkole. 
        Dnia  13  grudnia  1981  roku  Wojciech  Jaruzelski  na  czele  Rady  Ocalenia  Narodowego 
wprowadził  na  terenie  całego  kraju  stan  wojenny.  Zawieszono  wszelką  działalność  związkową. 
Wszyscy mieszkańcy którzy chcą opuścić swoje miejsce zamieszkania,  muszą to zgłosić  w swoim 
zakładzie  pracy  i  uzyskać  zgodę  oraz  odpowiednie  zezwolenie  Urzędu  Gminy.  Wprowadzono 
godzinę policyjną między 22 – 6.      Z dniem 1 września 1982 roku wprowadza się egzaminy wstępne 
do wszystkich typów szkół średnich: część pisemna z języka polskiego i matematyki oraz część ustna 
z języka polskiego i matematyki oraz dodatkowy przedmiot kierunkowy. Wprowadza się rejonizację 
np. uczniowie z Mysłakowic mogą ubiegać się o przyjęcie tylko do LO w Kowarach. SU wprowadził 
rywalizację międzyklasową o proporzec dyrektora szkoły. Wymaga się strój uczniowski codziennie 
i galowy na uroczystościach szkolnych
        Biblioteka została przeniesiona z I piętra w małej szkole na parter z powodu ugięcia się 
stropów, otrzymała nowe i wygodne stoliki i miękkie krzesła tapicerskie, które zapewne starczą na 
wiele  lat.  W  listopadzie  wojewódzki  metodyk,  przeprowadziła  w  naszej  bibliotece  spotkanie 
z przewodniczącymi  zespołów  samokształceniowych  z  województwa  jeleniogórskiego.  W  ramach 
podniesienia kwalifikacji  i  usprawnienia pracy kol Jadwiga Tomaszewska została skierowana na 
studia podyplomowe do Wrocławia które ukończyła w październiku . 
        Od półrocza powołano drugiego zastępcę dyrektora do szkoły w Mysłakowicach, została nią kol 
Jadwiga Rękowska, która razem z kol Marią Trocewicz będą zajmować się w całości pracą placówki 
tj. dydaktyką i wychowanie. W ten sposób Gminny Dyrektor Szkół i jego zastępca zwolnieni zostali z 
obowiązku zajmowania się szkołą w Mysłakowicach.  
        
W  wyniku  rocznej  klasyfikacji  uzyskano  następujące  wyniki:  na  546  uczniów  1  był 
nieklasyfikowany, bez ocen niedostatecznych 505 uczniów tj. 92,6 %, Z ocenami niedostatecznymi 
było  40  uczniów  tj.  7,4  %,  wyróżniono  85  czyli  15,5  %,  sprawowanie  obniżono  13  uczniom 
a frekwencja za cały rok szkolny wyniosła 94,2 %. 
       W ciągu roku szkolnego uczniowie oszczędzili w SKO - 193. 512 zł. Spółdzielnia Uczniowska 
oprócz podstawowych artykułów dla dzieci prowadziła jeszcze: pieczywo, mleko, śmietanę i sery. 
Obroty wyniosły 120.000 zł, z tego czysty zysk 10.000 zł. Szkolny chór zdobył nagrodę „ Złota lira 
„ oraz 5. 000 zł nagrody. Szkolny Klub Sportowy SKS – w zimie prowadził zajęcia z łyżwiarstwa. 
Największe  sukcesy  na  wiosnę  to:  czwórbój  LA  –  chłopcy  II  miejsce  w  podrejonie,  wielobój 
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specjalistyczny – R. Sroka 6 miejsce w województwie, piłka ręczna chłopcy – III miejsce w rejonie, 
przełaje chłopcy – III miejsce w rejonie,  biegi przełajowe chłopców – w województwie, Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej w LA  100 m – R. Sroka II miejsce w pchnięciu kulą. 
       Wiosną wykonano szereg prac na rzecz polepszenia bazy sportowej jak np. boisko do piłki 
nożnej,  przedłużenie  skoczni  w  dal,  wyremontowanie  bramek,  zamontowanie  tablic  do  kosza, 
ustawiono  kilka  ławek  za  boiskiem  dla  kibiców.  Kartę  rowerową  uzyskało  41  uczniów,  kartę 
pływacką  20  uczniów,  Młodzieżową  Klasę  Brązową  –  11  uczniów.  W  miesiącu  wrześniu 
i październiku, przeprowadzono remont stołówki i kuchni szkolnej.  Średnio w kuchni wydawano 
około 160  - 170 obiadów, z tego: 65 – pełnopłatne, 19 – zniżkowe ½, 10 – zniżkowe ¾, 25 – zniżkowe 
¼,  pozostałe  bezpłatne.  Z  obiadów  korzystali:  obsługa,  administracja,  nauczyciele  oraz 
wychowawcy.  W  miesiącach  zimowych  codziennie  wydawano  180  porcji  gorącego  mleka. 
Dla II oddziałów  przedszkolnych  przygotowywano drugie  śniadanie.  W miesiącu lutym stołówka 
szkolna była zamknięta z powodu remontu kanalizacji odpływowej z kuchni. 
       Wielkim utrudnieniem było zaopatrzenie stołówki w artykuły spożywcze ponieważ mięso i jego 
przetwory  są  na  kartki.  W  kuchni  brak  pomocy  kuchennej  i  intendenta  oraz  magazynu 
żywnościowego  dla  stołówki.  W  szkole  powołano  wzorem  „komisji  robotniczych  „  zespół 
kontrolujący wydawanie porcji żywnościowych ( byli to uczniowie + nauczyciele ). 
       Szkoła otrzymała zarządzenie że nauczyciel nie ma prawa wymagać od ucznia pod koniec roku 
dzienniczka, prowadzenie dzienniczka nie jest obowiązkowe. Z nowym rokiem szkolnym wprowadza 
się talony na zeszyty i książki. Tak zakończył się pierwszy rok w stanie wojennym, który zapewne 
wielu z nas zapamiętało na całe życie.      
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Rok szkolny 1982/83. 

Nowy rok szkolny powitało na uroczystym apelu 631 uczniów i  39 nauczycieli.  W nowym roku 
nastąpiły zmiany na stanowiskach kierowniczych w szkole. W wakacje odszedł Gminny Dyrektor 
Szkół i jego zastępca, zaś na ich miejsce zostali mianowani pan Bronisław Nowacki i Zofia Ptak, 
oboje  z  Kostrzycy.  Od  września  wszedł  w  życie  nowy  regulamin  przyznawania  nagród  oraz 
przydzielono nauczycielom prace społeczne które mają pełnić w bieżącym roku. Uczniom należy 
stawiać umiarkowane wymagania ze względu na zły stan zaopatrzenia w podstawowe produkty. 
       W ostatnim czasie dowiedzieliśmy się o śmierci tow. Leonida Breżniewa. W związku z tym 
dyrektor  zobowiązał  wszystkich  wychowawców  o  poruszenie  tego  tematu  na  godzinach 
wychowawczych, języku polskim, historii i wychowaniu obywatelskim. Na styczniowym posiedzeniu 
Rady  Pedagogicznej,  dyrektor  gminny poinformował zebranych o  obowiązujących przepisach  w 
szkolnictwie na okres zawieszenia stanu wojennego w regulaminie klasyfikowania, które obowiązują 
a które zostały uchylone. 
         Nauczyciele zatrudnieni pierwszy raz na wsi mogą się ubiegać o bezzwrotne pożyczki. W szkole 
obowiązuje zarządzenie Rady Państwa o wprowadzeniu programu oszczędnościowego. W związku z 
dużą  dewastacją  urządzeń i  sprzętów  w szkole  przez  uczniów,  dyrekcja  zobowiązała  opiekunów 
pracowni  do  bezwzględnego  pilnowania  mienia  szkolnego  i  egzekwowania  naprawy  wszystkich 
zniszczonych sprzętów. 
        Świetlica szkolna służy również dzieciom które nie mają zapewnionej opieki przed i po lekcjach. 
W ostatnim okresie  kuchnia  gotowała  obiady nawet dla  220 osób i  tak:  46  – pełnopłatne,  23 – 
zniżkowe o ½, 4 – zniżkowe ¾, 65 – bezpłatne, 40 – obsługa, administracja i nauczyciele. Obiady 
fundują: TPD, Komitet Rodzicielski, DZPL Orzeł i Komitet Antyalkoholowy. Świetlica prowadziła 
różnorakie  zajęcia  jak:  praca  z  książką,  czasopismem,  audycje  radiowe,  zajęcia  plastyczne, 
techniczne, roboty ręczne i gry. 
       Sklep uczniowski za dobrą pracę otrzymał od GSu nagrodę w wysokości 10.000 zł. W wyniku 
rocznej klasyfikacji otrzymano następujące wyniki : na 631 uczniów + 57 przedszkolaków bez ocen 
niedostatecznych było 592 uczniów tj.  93,8 %, wyróżniono 136 uczniów tj.  21,5 %, sprawowanie 
obniżono 20 uczniom. Ponieważ znowu nauczyciele opuścili bardzo godzin, dlatego zorganizowano 
aż  1513 zastępstw,  brak obsady było  w 211 przypadkach.  W ciągu roku realizowano  zadania z 
zakresu  wychowania  moralnego,  społecznego,  ideologicznego,  Rozwijaliśmy  samorządność, 
samopomoc, koleżeńskość, preorientację zawodową. 
       Szkolny Klub Sportowy może znowu pochwalić się swoimi osiągnięciami sportowymi w szkole i 
terenie: Czwórbój LA – chłopców – II miejsce w województwie, piłka ręczna chłopców – II miejsce w 
rejonie, dziewczęta – III miejsce w rejonie, piłka nożna – I miejsce w Powiecie, Igrzyska Rejonowe – 
I miejsce, Igrzyska Wojewódzkie – IX miejsce, 
      SKO zrzesza 20 klas tj. 240 uczniów którzy zebrali 160.000 zł, jednak nie wszyscy zbierają 
systematycznie, niektórzy swoje wkłady przenieśli do PKO. Koło fizyczne pracowało tylko w wolne 
soboty wykonując duże ilości pomocy naukowych które ni można kupić w sklepach szkolnych oraz 
zajmują się naprawą zniszczonego sprzętu audiowizualnego w całej szkole. Koło filmowe zajmowało 
się szkoleniem operatorów, przywożeniem filmów ze Szkoły nr 1 z Jeleniej Góry w plecakach  PKS 
em lub PKP, projekcją filmów w wybranych pracowniach i odwożeniem do wypożyczalni. Koszty 
przejazdu pokrywała szkoła, zaś rodzice wyrażali pisemną zgodę na wyjazdy ich dzieci do Jeleniej 
Góry. Szkoła posiadała kilka projektorów filmowych „ Elew „ 16 mm.     
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Rok szkolny 1983/84. 

Rok szkolny  powitało  636 uczniów i  37 nauczycieli.  Jest  to  kolejny  rok kryzysu  gospodarczego. 
Przed rozpoczęciem zajęć załoga została poinformowana o nowych regulacjach prawnych w okresie 
przezwyciężania kryzysu. Zmieniła się również tabela płac z dniem 1 września. Rada zdecydowała że 
w tym roku należy większą grupę młodzieży objąć zajęciami sportowymi, zwłaszcza klasy młodsze. 
Należy zastanowić się, co dzieje się z organizacją harcerską która zaczyna upadać, a dzieci są coraz 
mniej chętne do tego typu działań i zajęć. 
       Dyrektor poinformował że władze oświatowe rozliczają dyrektorów placówek z zajmowanych 
miejsc  przez  ich uczniów w olimpiadach,  konkursach oraz z  efektów egzaminacyjnych do szkół 
średnich. Zarządzenie to wywołało ostrą dyskusje między rodzicami dlaczego jego dziecko musi iść 
do zawodówki jeżeli i ono i rodzice życzą sobie szkołę średnią mimo że wyniki dziecka w nauce są 
przeciętne.  Całą  winę  często  rodzice  przerzucali  na  wychowawcę  który  był  egzekutorem  tego 
durnego zarządzenia, co sam nie raz odczułem na swojej skórze. 
      W kraju sytuacja jest dalej trudna pod względem zaopatrzenia w żywność i inne asortymenty 
codziennego użytku. Szkoła stara się organizować różnego rodzaju wyjazdy np. na grzyby, po owoce, 
na jagody itp. Aby ułatwić swoim pracownikom robienie zapasów na trudny okres zimowy. Kto ma 
korzystać z wyjazdów? Związkowcy czy może wszyscy pracownicy szkoły. Ilość osób należących do 
organizacji  ZNP bardzo zmalała.  Dyrekcja  i  administracja otrzymała  polecenie  o  wstąpieniu do 
związku, jednak pozostali pracownicy z rezerwą podchodzą do nowego związku. 
       Wizytatorzy kontrolujący pracę szkoły zwracali  uwagę na olbrzymią absencję nauczycieli. 
Zwrócono  uwagę  aby  Rada  wypracowała  taki  sposób  rozdziału  godzin  by  straty  z  powodu 
nieobecności  nauczycieli  były  jak  najmniejsze.  Sugerowano  by  najwięcej  godzin  otrzymywali  ci 
którzy nie chorują i nie mają małych dzieci, zaś pozostali powinni otrzymywać czysty etat. 
       W wyniku rocznej klasyfikacji otrzymano następujące wyniki: stan szkoły to 636 uczniów z tego 
609 bez ocen niedostatecznych, 27 z ocenami niedostatecznymi, 25 uczniom obniżono sprawowanie, 
97 wyróżniono, średnia frekwencja to 93 % zaś średnia całej szkoły w nauce to 3,7. W tym roku 
nauczyciele opuścili łącznie 618 dni pracy. Aktualnie w domach dziecka przebywa 8 uczniów, a w 
szkołach specjalnych 5 uczniów naszej szkoły. W ciągu roku zapomogi udzielono 70 uczniom na 
łączną kwotę 117589 zł. 
     W minionym roku nasi uczniowie brali udział w następujących konkursach: szkolny konkurs 
języka  rosyjskiego,  gminny  konkurs  matematyczny  gdzie  oraz  III  miejsce  w  rejonie  i  III  w 
województwie, szkolny konkurs recytatorski dla klas IV – VIII, konkurs z języka polskiego – 4 osoby 
dostało się do rejonu, konkurs fizyczny – udział w rejonie, SKS przepracował łącznie ponad 1000 
godzin  na  zajęciach  treningowych,  zawodach  sportowych  i  naprawie  sprzętu  i  pomocy.  Nasi 
uczniowie  brali  udział  prawie  we  wszystkich  zawodach  gminnych,  rejonowych  a  nawet  w 
wojewódzkich zdobywając  różne miejsca  i  medale.  SKS zorganizował  11  imprez  sportowych na 
terenie naszej szkoły + szkolną ligę piłki nożnej. Zorganizowano spotkanie naszych sportowców z 
Włodzimierzem Smolarkiem.
        Koło fizyczne skupiło się głównie nad konserwacją olbrzymiej ilości sprzętu i pomocy. Zajęcia 
odbywały się  tylko w soboty gdyż uczniowie nie  byli  ograniczeni  czasem.  Chłopcy w ciągu roku 
przepracowali po 200 godzin, doprowadzając do sprawności dziesiątki urządzeń. Członkowie koła 
filmowego sprowadzili i wyświetlili na zajęciach w różnych klasach i przedmiotach ponad 800 sztuk 
filmów oświatowych.         

Rok szkolny 1984/85. 

Nowy rok szkolny powitało 602 uczniów i 36 nauczycieli.  Zaszły również zmiany w administracji 
szkolnej,  dyrektorem została mianowana pani Zofia Ptak a jej zastępcą kol.  Maria Wójcik,  obie 
panie są ze szkoły w Kostrzycy. W nowym roku szkolnym szczególnie należy zwrócić  uwagę na: 
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samorządność młodzieży, kształtowanie patriotyzmu, właściwej postawy ideowej, znajomość postaw 
i  problemów społecznych świata, dalsza opieka nad dziećmi specjalnej troski oraz pedagogizacja 
rodziców. Należy zwrócić uwagę na nagminne jeżdżenie dzieci autobusami linii nr 3 bez biletów – na 
gapę.  W  szkole  ponownie  powołano  „Komitet  Stołówkowy”  w  składzie:  nauczyciele,  rodzice  i 
uczniowie. 
        Z nowym rokiem szkolnym przestała istnieć Zbiorcza Szkoła Gminna i Gminny Dyrektor Szkół, 
w to miejsce powstały 4 - szkoły podstawowe jak było poprzednio i powołano Inspektora Oświaty 
jako  osobę  kontrolującą  szkoły  w  gminie.  Inspektor  był  pracownikiem  gminy  i  podlegał 
naczelnikowi,  zaś  dyrektorzy  szkół  byli  powoływani  przez  inspektora.  Poprzednia  administracja 
przeszła pod opiekę inspektora. 
      W kwietniu w szkole  pojawiło  się  pismo Ministra  Oświaty  i  Wychowania w którym było 
rozporządzenie dla nauczycieli i wychowawców podpowiadające jak należy podnieść funkcję ideowo 
– wychowawczą szkoły w środowisku:

- kształtowanie właściwych postaw ideowo – moralnych wśród młodzieży,
-  kształtowanie szacunku i przywiązania do socjalistycznej ojczyzny,
- kształtowanie uzasadnionej dumy z osiągnięć naszej ojczyzny,
- nauczycielowi jako funkcjonariuszowi państwowemu stawia się wysokie wymagania 

ideowo – polityczne,
W marcu w szkole miał miejsce przegląd kadr pod względem ideologicznym. W tym czasie wielu 
nauczycieli  w  kraju  straciło  pracę,  gdyż  byli  oni  ludźmi  niewygodnymi  dla  ówczesnej  władzy. 
Rozmowy w naszej szkole z nauczycielami przeprowadzali:  dyrektor szkoły, przedstawiciel  partii 
PZPR oraz prezes związków branżowych ZNP. W naszej szkole nikt nie musiał odejść z pracy. Z 
nowym rokiem wprowadzone zostało nowe odznaczenie dla nauczycieli – „ Zasłużony dla oświaty „. 
Uczniowie wyróżniający się w nauce i sprawowaniu jeżeli otrzymali średnią powyżej 4,5 otrzymają 
świadectwo z wyróżnieniem tj. z czerwonym paskiem. 
       W wyniku rocznej klasyfikacji otrzymano następujące wyniki w nauce i sprawowaniu: stan 
szkoły 602 uczniów w tym 1 nieklasyfikowany, bez ocen niedostatecznych 557 uczniów tj. 92,6 %, na 
drugi rok pozostało 44 uczniów tj. 7,4 %, wyróżniono 106 uczniów, średnia szkoły 3,7. 
        W tym roku nasi  uczniowie  brali  udział  w wielu konkursach z pomyślnym wynikiem na 
szczeblu rejonu: olimpiada z języka rosyjskiego – II miejsce gdzie nagrodą był wyjazd do ZSRR, 
konkurs matematyczny – III miejsce, konkurs plastyczny – wyróżnienie, konkurs recytatorski – III 
miejsce,  konkurs  pięknego  czytania  –  wyróżnienie,  konkurs  recytatorski  z  języka  rosyjskiego  – 
wyróżnienie, festiwal piosenki harcerskiej – I miejsce w gminie, konkurs PCK – I miejsce. 
       W minionym roku kadra opuściła łącznie 702 dni, co średnio na jednego pracownika wyniosło 
19 dni nauki. Dla uczczenia 40 lecia szkoły powołano Komitet Budowy Sali Gimnastycznej, który 
zajął  się  sprawą lokalizacji  i  zbiórką pieniędzy na ten szczytny cel.  Szkoła nawiązała łączność z 
Kołem  ZBOWiD  i  Szkołą  Oficerską  w  Jeleniej  Górze,  która  świadczy  nam  usługi  w  naprawie 
sprzętu  RTV.  Ze  szklanki  mleka  w  okresie  zimowym  korzystało  360  uczniów.  W  pierwszym 
semestrze  kilkoro  dzieci  otrzymało  zapomogi,  zaś  w  drugim  dobrym  uczniom  przydzielono  7 
stypendiów.        
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Rok szkolny 1985/86. 

Z dniem 1 września nowy rok szkolny rozpoczęło  651 uczniów i  40 nauczycieli.  Dla nauczycieli 
pracujących ponad 30 lat, Inspektor Oświaty przyznał awanse – przeszeregowania pensja wynosi 
teraz np. 1.500 zł. Od nowego roku szkolnego wychowawstwo klasy będzie płatne. Naczelnik Gminy 
przyznał  działki  rolnicze  dla nauczycieli,  teraz należy je  podzielić  i  zagospodarować.  W klasach 
młodszych  pojawiła  się  wszawica,  którą  trzeba  natychmiast  zlikwidować.  W  związku  z  dużym 
uchybieniem  uczniów  od  prawidłowej  postawy   -  wprowadza  się  obowiązkowe  ćwiczenia 
śródlekcyjne we wszystkich klasach młodszych.
       Plan należy tak ułożyć by dzienny plan nie przekraczał 7 godzin. Każdy wychowawca lub 
opiekun pracowni ma dobrać ławki do wieku i wzrostu uczniów. Należy namawiać i propagować aby 
dzieci  i  młodzież  nosili  nie  teczki  lecz  plecaki  –  tornistry.  Do  Krzyża  Kawalerskiego  Orderu 
Odrodzenia Polski wytypowano wieloletnią nauczycielkę Irenę Dorożyńską. 
        Nauczyciel ma obowiązek powiadamiania ucznia na 3 dni przed klasyfikacją o wystawionej 
ocenie z jego przedmiotu.  W związku z trudną sytuacją finansową w gminie,  Inspektor Oświaty 
proponuje by niektóre koła połączyć w jedno i wyeliminować wycieczki w wolne soboty na rzecz 
innych dni roboczych. 
       Kapitalny remont szkoły – dużego budynku rozpocznie się w 1986 roku. Remontem objęte 
zostaną  wszystkie  instalacje:  wodne,  kanalizacyjne,  elektryczne,  centralne  ogrzewanie,  wymiana 
oświetlenia żarowego na jarzeniowe, wymiana wykładzin, malowanie ścian, wyłożenie sanitariatów 
kafelkami,  doprowadzenie  bieżącej  wody  do  większości  klas.  Remont  dachu  i  wszystkich 
kondygnacji łącznie z piwnicami. 
       W wyniku  rocznej  klasyfikacji  uzyskano  następujące  wyniki:  stan  651  uczniów  w  tym 
nieklasyfikowano 2  uczniów  –  jeden chorował  a  drugi  praktycznie  nie  uczęszczał  do  szkoły.  30 
uczniów  nie  otrzymało  promocji  do  następnej  klasy,  średnia  frekwencja  92  %.  Sprawowanie 
obniżono 26 uczniom tj. 4,4 %, świadectwa z wyróżnieniem otrzymało 29 uczniów tj. 8,3 %. Trzech 
uczniów pobierało naukę indywidualnie. 
       Z większych osiągnięć uczniów w tym roku to: VIII miejsce w wojewódzkim konkursie z fizyki, I 
miejsce w wojewódzkim konkursie zawodoznawczym. Niepokojącym zjawiskiem były w tym roku 
częste  ucieczki  uczniów  z  lekcji.  W tym  roku  kilkoro  dzieci  wyjechało  na  wczasy  lecznicze  do 
sanatorium na turnus 3 tygodniowy. W miesiącach zimowych kuchnia szkolna wydawała szklankę 
ciepłego mleka dla 208 uczniów z klas młodszych i 152 szklanki dla starszych uczniów. Samorząd 
Uczniowski dzięki swojej zaradności i różnym akcjom zgromadził 2.691 zł. Spółdzielnia Uczniowska 
miała obroty na sumę 1.402.806 zł,  z czego czysty zysk to 46.000 zł.  Na wycieczki przeznaczono 
26.000 zł a na cele społeczne 1.000 zł. 
      SKS miało różnorakie osiągnięcia tak w szkole, w gminie i rejonie, wykonano również wiele prac 
na rzecz polepszenia warunków sportowych i bezpieczeństwa w szkole.      
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Rok szkolny 1986/87. 

Dnia 1 września naukę szkolną rozpoczęło  591 uczniów i  38 nauczycieli.  W tym roku szkolnym 
szczególna uwagę zwracać będziemy na: 

- doskonalenie nadzoru pedagogicznego tj. badanie wyników nauczanie i prowadzenie 
zajęć, 

- upowszechnianie dorobku szkolnego poprzez organizowanie wystaw osiągnięć, 
- popieranie i rozwijanie ruchu nowatorskiego, 
- przeprowadzać wnikliwą analizę wyników egzaminów wstępnych,  naszych uczniów 

do szkół średnich, 
- zapewnić  zajęcia  pozalekcyjne  dla zdolnych uczniów w celu  przygotowania ich do 

konkursów i olimpiad, 
- opracować program pracy z młodzieżą utalentowaną, 
- prowadzić dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, 
- w wolne soboty rozwijać działalność wychowawczą jak koła, wycieczki, SKS,

Dnia 10 grudnia szkoła otrzymała wyniki egzaminów wstępnych do szkół średnich, z naszej szkoły 
na 18 zdających przyjętych było 14, co daje nam drugie miejsce w gminie. Jak okazało się dane te 
były niewiarygodne bo zdawało 22 uczniów z tego 4 poza województwem jeleniogórskim i zdało 18 
uczniów,  3  zdających  wybrało  szkołę  wbrew  logice,  swym  możliwościom  oraz  opinii  i  radzie 
wychowawcy. 
      W nowym roku szkolnym rozpocznie się remont budynku nr 1. Powstaje problem co z dziećmi? 
Gdzie i jak będziemy się uczyć? Czy przeniesiemy się do Łomnicy na drugą zmianę? 
      W wyniku rocznej klasyfikacji otrzymano następujące wyniki z nauczania i wychowania. 
Stan szkoły 586 uczniów, z ocenami niedostatecznymi jest 28 uczniów tj.  4,6 %, wyróżniono 112 
uczniów, sprawowanie obniżono aż 30 uczniom tj. 5%. W klasach IV – VIII na 363 uczniów 19 nie 
otrzymało  promocji  do  następnej  klasy.  W  II  semestrze  wprowadzono  zbiórkę  makulatury  – 
zebrano 773 kg na kwotę - 4.636 zł. SU zorganizował: spotkanie dla pań - 8.III, wyjazdy do kina, 
spotkanie z kombatantami, służbą zdrowia,  kiermasz książek,  loterię fantową, propagował czyny 
społeczne dla środowiska. 
       SKO za cały rok zaoszczędziło łącznie - 351.381 zł, największy wkład miała kl II b bo aż 92.000 
zł.  Na  wiosnę  ruszyła  ponownie  działalność  sklepiku,  sprzedawano  słodycze,  pieczywo,  owoce, 
przybory  szkolne  oraz  książki.  Uczniowie  koła  fizycznego  brali  czynny  udział  w przygotowaniu 
pomocy  i  doświadczeń  podczas  spotkania  nauczycieli  fizyki  w  Mysłakowicach  z  rejonu  Jeleniej 
Góry. Nauczyciel  fizyki Emil Pyzik demonstrował wszystkie doświadczenia z elektryczności  jakie 
można  i  należy  wykonać  w każdej  klasie  VIII.  Dwie  uczennice  zakwalifikowały  się  na  konkurs 
rejonowy.  Podobnie  z  matematyki  dwie  uczestniczki  koła  matematycznego  będzie  startować  w 
rejonie. 
       Oprócz  kół  przedmiotowych pracowały  jeszcze  koła  zainteresowań jak:  koło  flecistów – 
uczniowie  dali  3  koncerty  w tym 2  dla środowiska,  żywego słowa – recytatorskie,  małych form 
teatralnych – teatrzyk, SKKT – turystyczne oraz SKS. Chłopcy skupieni w SKS uczestniczyli w 28 
zawodach sportowych w tym 4 na szczeblu województwa.     
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Rok szkolny 1987/88. 

Naukę szkolną rozpoczęło  587 uczniów i  35 nauczycieli.  W związku z rozpoczęciem kapitalnego 
remontu w budynku dużym i wyłączeniem 5 izb lekcyjnych, podjęto decyzję o pracy w ciągu 6 dni w 
tygodniu, w ten sposób w poszczególne dni nauka będzie trwała znacznie krócej i dzieci wcześniej 
opuszczą budynek szkolny. Powrót do 5 dniowego tygodnia pracy nastąpił po feriach zimowych tj. 
od II semestru.  Po remoncie na II piętrze powstały pracownie języka polskiego,  chemii,  historii, 
plastyki i matematyki. Remont I piętra rozpoczął się od sali fizyki i języka polskiego. 
        W pierwszym semestrze młodzież naszej szkoły zajęła wszystkie czołowe miejsca w gminnych 
rozgrywkach  sportowych,  braliśmy  również  udział  w  konkursie:  izba  pamięci,  plastycznym, 
polonistycznym ale bez efektów. W ciągu roku szkolnego do biblioteki szkolnej przybyło 604 książki 
na łączną kwotę około 100.000 zł. Ze szklanki mleka korzystało w tym roku 60% uczniów. Kadra 
pedagogiczna w tym roku opuściła3.060 godzin tj.  250 dni nauki szkolnej.  Wiele godzin z braku 
zastępstw przepadło bezpowrotnie. Ponieważ uczniowie otrzymują ze szkoły za darmo podręczniki, 
w związku z tym podjęto decyzję by za niszczenie książek rodzice płacili karę na konto Komitetu 
Rodzicielskiego. Do I semestru 47 uczniów zapłaciło 4.000.000 zł. 
       Ze szklanki ciepłego mleka w okresie jesienno – zimowym korzystało 211 uczniów nauczania 
początkowego. SU ze zebranej makulatury uzyskał kwotę 13.000 zł, większość pieniędzy wpłacono 
na  pomnik -  Szpital  Matki  Polki.  Spółdzielnia  Uczniowska ponownie ruszyła  pełną  parą i  dalej 
można się zaopatrywać w pieczywo, słodycze i  przybory szkolne. LOP – przeprowadziła  zbiórkę 
pieniędzy na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. W tym roku szkolnym do szkoły średniej będzie 
zdawało z 51 absolwentów – 16 tj. 31%. Po remoncie na II piętrze kilku rodziców przyszło z pomocą 
w porządkowaniu,  przenoszeniu  sprzętów  i  myciu sal  lekcyjnych.  Mimo że  warunki  pracy  były 
bardzo  uciążliwe  ,  jednak  dzięki  wyrozumiałości,  sumienności,  poczuciu  odpowiedzialności 
nauczycieli, praca przebiegała prawie normalnie i bez większych zakłóceń, zaś wyniki w nauce były 
lepsze  niż  w  minionym  okresie.  Czyli  wtedy  gdy  jest  trudno,  to  potrafimy  się  zmobilizować, 
zjednoczyć, nie żałując sił. Trudności wyzwoliły w nas chęć pokonania ich i stawienia im czoła. 
         W wyniku rocznej klasyfikacji otrzymano wyniki: stan szkoły to 582 uczniów z tego 14 nie 
otrzymało  promocji  tj.  2,4%.  Wskaźnik  promocji  wynosi  97,3%,  zaś  sprawność  szkoły  87%. 
Sprawowanie obniżono 8 uczniom tj.  1,3%. W mijającym roku wykonano badania bilansowe 67 
dzieci  14  letnich,  44  uczniów  6  letnich  i  57  uczniów  10  letnich.  Ogółem  wykonano  403  badań 
lekarskich,  w  tym  w  grupach  dyspanseryjnych  40  uczniów.  Filmów  o  tematyce  zdrowotnej 
wyświetlono 43, szkoła za wychowanie zdrowotne od wizytujących osób otrzymała wyróżnienie. 
        SKS skupiał  84  chłopców w różnych  dyscyplinach sportowych,  nasza  młodzież  osiągała 
znaczące miejsca w gminie, rejonie a nawet w województwie i na zawodach centralnych. Współpraca 
z zakładami  pracy układała się pomyślnie i tak: Polam przekazał na rzecz szkoły 40 mb firan, 12 mb 
zielonego  sukna,  10  szturmówek,  3  mb  czerwonego  i  3  mb  białego  dederonu,  5  kwiatów 
doniczkowych,  pospawano  kosze  do  piłki,  przyjęto  na  praktykę  30  uczniów,  w wielu  miejscach 
zainstalowano świetlówki. Orzeł udostępnił za darmo autokar na dowóz dzieci do teatru do Jeleniej 
Góry.  Pensjonariusze  Monaru  umyli  nam  okna  na  II  piętrze.  Palacze  co  usunęli  z  komór 
piwnicznych szlakę która gromadzona była tam przez wiele lat. Z końcem roku szkolnego z funkcji 
dyrektorskich zrezygnowały obie panie.    
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Rok szkolny 1988/89. 

Nowy rok szkolny powitało 578 uczniów i  39 nauczycieli.  Dyrektorem szkoły została mianowana 
Anna Wolak, niegdyś nauczycielka matematyki w naszej szkole, zaś jej zastępcą Ewa Kurylczyk. 
Pokój nauczycielski po zakończonym remoncie I piętra znalazł lokalizację w pomieszczeniu obok sali 
geografii – powrócił do miejsca z lat 60 – 70 tych, w ten sposób sala nr.18 została przeznaczona na 
pracownię biologiczną, to w niej przez wiele lat był pokój nauczycielski z wyjściem na taras. Ostatnie 
pomieszczenia  po  dawnej  dyrekcji,  które  przez  pewien  czas  służyły  za  pokój  nauczycielski,  po 
wyburzeniu przeznaczono na salę lekcyjną. 
        Z dniem 1 września wchodzi w życie podwyżka płac dla nauczycieli oraz nowy Kodeks Ucznia, 
na  podstawie  którego  zostanie  opracowany  Regulamin  Szkoły.  Powołano  również  Zespół 
Kierowniczy  i  Wychowawczy.  Oba  te  ciała  zbierają  się  co  2  tygodnie  i  mają  służyć  pomocą 
dyrektorowi szkoły. Z powodu braku środków finansowych przerwano remont dużego budynku, aż 
do stycznia czyli do nowego budżetu. Późną jesienią SU zorganizował zbiórkę makulatury i butelek, 
zebrano 315 kg makulatury i 200 butelek. Biblioteka szkolna wzbogaciła się o zbiory płyt i kaset z 
różnymi nagraniami. 
        Spółdzielnia  Uczniowska dalej  pracuje  bardzo rozwojowo  serwując  klientom:  pieczywo, 
słodycze,  napoje  ,  przybory  szkolne,  nad  którą  patronat  ciągle  sprawuje  GS  Łomnica.  Dnia  5 
grudnia po remoncie generalnym swoją pracę wznowiła stołówka szkolna. Obiady wydawano dla 
120 osób dziennie w tym: 90 – pełnopłatne, 20 – połówki ½, 12 – bezpłatne oraz personel obsługi, 
administracja i nauczyciele – 24 osoby. Z gorącej szklanki mleka od listopada – kwietnia korzystało 
300 uczniów dziennie. Stołówka w dalszym ciągu ma olbrzymie problemy z zaopatrzeniem w towar z 
powodu braków na rynku. 
       Po zajęciach szkolnych wielu nauczycieli  prowadzi różne koła zainteresowań dla zdolnych 
uczniów: fotograficzne, polonistyczne, biologiczne, gimnastykę korekcyjną. Szkolny Klub Sportowy 
– SKS miał zajęcia na 29 spotkaniach na treningi, imprezy sportowe i naprawę zniszczonego sprzętu. 
W miesiącu kwietniu w naszej szkole odbyła się bardzo szumna „Sesja popularno – naukowa” o 
tematyce  „Praca  z  uczniem  zdolnym”.  Na  sesji  obecna  były  władze  oświatowe,  gminne  i 
przedstawiciele  Kuratorium  z  Jeleniej  Góry.  Kol.  Danuta  Nowalińska  przeprowadziła  lekcję 
pokazową, godzinę wychowawczą  pt. Praca rolnika wczoraj i dziś.
        A oto inne ciekawe wiadomości: w tym roku nie będzie pochodu z okazji Święta Pracy, odbędą 
się jedynie akademie!!! 
      W wyniku rocznej klasyfikacji otrzymano następujące wyniki: stan szkoły to 578 uczniów, bez 
ocen niedostatecznych 572, wyróżniono 100 uczniów, sprawowanie obniżono 18 uczniom, średnia 
frekwencja 94,3%, na drugi rok pozostaje 18 uczniów. W szkole w dalszym ciągu trwał remont, 
warunki pracy były złe. Pracy dydaktycznej często towarzyszył hałas z remontowanych pomieszczeń 
i  trudny  do  usunięcia  kurz.  Niespodziewana  choroba  polonistki  spowodowała  wielkie  kłopoty  z 
obsadą tego ważnego przedmiotu. W tym roku wykonaliśmy bardzo dużo różnych prac społecznych: 
porządkowanie terenu wokół szkoły po remoncie, wykopki ziemniaków, zbieranie kamieni na polach 
PGR, porządkowanie wokół dworca PKP, porządkowanie terenu przed Zakładem Orzeł, renowacja 
mebli,  sprzątanie  sal  po  remoncie,  szycie  firan i  zasłon,  porządkowanie  stadionu po dożynkach, 
wywóz gruzu.  W konkursie  fizycznym uczennica zdobyła III  miejsce w rejonie.  Z końcem roku 
szkolnego kol Kurylczyk zrezygnowała z funkcji v-ce dyr. Nikt z członków Rady nie wyraził chęci na 
to stanowisko, mimo poparcia przez Radę Pedagogiczną.     
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Rok szkolny 1989/90. 

Dnia 1 września nowy rok szkolny powitało 590 uczniów i 39 nauczycieli. Nowy rok rozpoczęliśmy z 
brakiem:  v-ce  dyrektora,  jego  sekretarki,  nauczyciela  plastyki,  dwóch  polonistów,  kierownika 
świetlicy i kierownika gospodarczego. W związku z brakiem zastępcy dyrektora kol. Emil Pyzik i 
Adam Sroka zgodzili  się społecznie organizować zastępstwa za nieobecnych nauczycieli  w dużym 
budynku a w małym Henryka Łais. Nad dyżurami czuwać będą H. Paczkowska i A. Cyrek. 
        Do pracowni fizycznej i chemicznej zakupiono specjalne zasilacze zmniejszające napięcie do 24 
V. Jednak jak się okazało były to toporne ogromne szafy zajmujące w pracowniach dużo miejsca. W 
związku z tym dyrektor GZASz sprzedał je szkole budowlanej z Bolesławca. Jednak obie pracownie 
w zamian nie otrzymały nic.  Czyli po co? W jakim celu założono tak drogie instalacje w dwóch 
salach? Do dnia dzisiejszego pracownie w zamian nic nie posiadają!. W związku z tym nauczyciele 
zaprzestali doświadczeń w grupach i przeszli na demonstracje przy biurku. 
        Jesienią  Inspektor  Oświaty  w  ramach  oszczędności  pozbawił  mały  budynek  telefonu. 
Tłumaczenie było następujące: oba budynki oddalone są od siebie tylko o 300 m, czyli w każdej 
chwili  można  ten  odcinek  przebiec  i  poprosić  kogoś  do  telefonu.  W  związku  z  tym  Rada 
Pedagogiczna podjęła decyzję, że jeżeli Inspektor nie wycofa się z tego zarządzenia, to zwrócimy się z 
prośbą o uchylenie zarządzenia do Rady Gminy i samego naczelnika. Po kilku dniach otrzymano 
odpowiedź że mała szkoła otrzyma połączenie z małym budynkiem jako telefon wewnętrzny. 
         Z dniem 1 stycznia funkcję v-ce dyrektor  objęł  pani  Mariola Szybalska dotychczasowa 
redaktor gazety w Celwiskozie. W wyniku sprawdzenia uczniów klas młodszych okazało się że stan 
ich jest fatalny: aż 100 uczniów posiada odchylenia od normy i tak: 40 – koślawość kolan, 14 – 
płaskostopie, 20 – wystające łopatki, 18 – płaską klatkę piersiową, 4 – okrągłe plecy, 3 – skrzywienia 
kręgosłupa.  Czy kilka godzin gimnastyki  korekcyjnej wystarczy by te wady naprawić? Zapewne 
nie!. 
       W marcu Komisja Wychowawcza przyznała 12 zapomóg na łączną kwotę 700.000 zł. Za obiady 
zrefundowano 15 uczniom i 24 uczniom w wysokości 50%. Ze stołówki szkolnej korzysta 125 osób w 
tym 93 dzieci. W marcu odbyło się tak modne wtedy udzielanie wotum zaufania dla dyrekcji szkoły. 
W głosowaniu tajnym dyrektor Anna Wolak otrzymała 60% poparcia, a zastępca zaledwie 43%. V-
ce dyrektor oświadczyła ż z końcem roku szkolnego zrezygnuje z tej funkcji. Na wiosne Kolegium 
Inspektora dokonało podziału budżetu dla poszczególnych szkół według klucza że na 1 ucznia w 
szkole  przypada 20.000 zł.  Nasza  szkoła  otrzymała kwotę 11.000.000 zł  oraz  500.000 na oddział 
przedszkolny. 
         W związku z otrzymaniem tak dużej kwoty, w szkole zdecydowano się powołać Komisję 
Budżetową,  do  której  weszli  kol  Emil  Pyzik  i  Adam  Sroka.  W  związku  z  dużymi  kłopotami 
finansowymi Inspektor podjęła decyzję o zaprzestaniu zaopatrywać załogi szkół w: mydło, herbatę, 
ręczniki. Dnia 5 lutego Minister Oświaty wprowadził ograniczenia w siatce godzin na poszczególne 
przedmioty i tak: w klasie I zmniejszono o 2 godziny, w II o 4 godziny, III o 3 godziny. W klasach 
starszych wprowadzono limity uczniów na kółkach zainteresowań, od ilu uczniów może ono istnieć. 
W związku ze wzrostem cen książek zamówiono tylko 29% nowych a pozostałe będą stare. 
       Ponieważ z końcem roku obie dyrektorki postanowiły odejść ze szkoły, pani Inspektor ogłosiła 
konkurs na stanowisko dyrektora.  Zgłosił  się tylko 1 kandydat który zaraz został  odrzucony.  W 
wyniku negocjacji między panią Inspektor a szkołą i jej pracownikami wyłoniono na dyrektora kol 
Emila Pyzika który dobrał sobie zastępcę w osobie kol Adama Sroki. Obaj panowie pełnili razem 
funkcje przez 4 lata.      

80



Rok szkolny 1990/91. 

Nowy  rok  szkolny  przyniósł  wiele  zmian.  Po  odejściu  pani  Anny  Wolak,  dyrektorem  został 
nauczyciel  fizyki  Emil  Pyzik  a  jego  zastępcą  matematyk  Adam  Sroka.  Na  emeryturę  przeszła 
nauczycielka muzyki kol Alfreda Rękowska po 30 latach pracy, wyrażając zgodę na pracę jeszcze w 
wymiarze ½ etatu. Odszedł również emerytowany nauczyciel chemii kol Jerzy Dziedzic do pracy w 
Cieplicach. Na jego miejsce trudno było znaleźć solidnego chemika, na czas ściśle określony przyjęto 
kol Kazimierza Dyla. W naszej szkole przestała również pracować emerytowana nauczycielka języka 
polskiego pani Zofia Ptak. Ze szkoły odeszła również wieloletnia nauczycielka historii i kierowniczka 
szkoły  a  później  i  dyrektorka  pani  Irena Dorożyńska.  Po  kilku latach  przerwy na wychowanie 
dziecka powróciła do pracy nauczycielka nauczania początkowego pani Barbara Pawlak. Po rocznej 
nieobecności powróciła do pracy nauczycielka plastyki pani Ewa Kurylczyk. 
       A teraz inne zmiany które nas wszystkich bardzo zaskoczyły! Po czerwcowych wyborach do 
Sejmu, zmienił się ustrój państwa, a co się z tym wiąże wiele różnych zmian. Z dniem 15 lipca 1990 r. 
nasza  szkoła  przeszła  na  „garnuszek  gminy”,  stając  się  Samorządową  Szkołą  Podstawową  . 
Nadrzędnym organem szkoły jest Gmina a bezpośrednio Wójt Gminy, zaś nadzór pedagogiczny i 
wychowawczy dalej będzie sprawował Kurator Oświaty. Z dniem 3 września do szkoły powróciła 
nauka  religii.  11  oddziałów  nauczania  początkowego  naukę  religii  pobierać  będzie  w  salkach 
katechetycznych przy kościele, wybudowane w latach 80 tych przez rodziców, zaś 15 oddziałów klas 
starszych w szkole. Nauczanie religii prowadzić będą ks. dziekan Tadeusz Grabiak, ks. wikariusz 
Janusz Barski i katechetka świecka pani Zuzanna Sulik. 
        Z dniem 1 lipca w szkole utworzono nowe stanowisko pracy – kierownik gospodarczy – 
administracyjny,  została nim pani  Bożena Darasz dotychczasowy pracownik GZASzu. Z nowym 
rokiem  szkolnym  zlikwidowano  stanowisko  Inspektora  Oświaty  w  Gminie  –  tak  bardzo 
kontrowersyjne.  Nowym  woźnym  został  pan  Marian  Wojtasiak  dawny  uczeń  naszej  szkoły,  a 
konserwatorem pan Józef Nowacki, dawny pracownik Zakładów Orzeł. 
        W ciągu roku szkolnego do biblioteki przybyło 354 książek na kwotę około 400.000 zł. Obecny 
stan księgozbioru to 9.846 woluminów na wartość 1.086.752 zł. W ciągu roku szkolnego z biblioteki 
korzystało  97%  uczniów.  Działalność  Spółdzielni  Uczniowskiej  ograniczyła  się  do  prowadzenia 
sklepiku i „kącika sprawnej igły”. W drugim semestrze pracowały już wszystkie koła pozalekcyjne. 
Dwie uczennice brały udział w Rejonowej Olimpiadzie z Fizyki, zajmując 4 i 11 miejsce, jedna z nich 
brała udział w województwie gdzie zajęła 12 miejsce, zaś z języka polskiego jedna z uczennic doszła 
do wojewódzkiej olimpiady, gdzie była jej uczestnikiem.  
      Zespół  muzyczny  i  wokalny  uczestniczył  w różnych  eliminacjach,  wokalny  awansował  do 
przeglądu centralnego gdzie otrzymał nagrodę 200.000 zł, zaś instrumentalny został wyróżniony na 
przeglądzie wojewódzkim. Piosenka i ruch – na wojewódzkim przeglądzie, otrzymał główna nagrodę 
500.000 zł. Zespół instrumentalny brał udział w Spotkaniach Amatorskich  gdzie zajął III miejsce i 
85.000 zł. Na koniec roku szkolnego 23 uczniów nie otrzymało promocji, tylko 9 klas miało 100% 
promocję. W nowym roku szkolnym wejdą w życie nowe programy z e zmniejszona ilością godzin na 
poszczególne przedmioty. W czasie wakacji rozpocznie się generalny remont małego budynku szkoły 
dla maluchów. 
       Po 4 latach zakończono kapitalny remont dużego budynku – pałacu, wymieniając wszystkie 
instalacje i wykładziny podłogowe. Sale są czyste i widne, łazienki schludne i praktyczne. W każdej 
klasie jest już woda bieżąca. W wielu klasach pojawiły się nowe segmenty, ławki i krzesła. Nowy 
wystrój otrzymała stołówka i kotłownia. Po 5 latach wreszcie wyremontowano wieżę pałacową we 
wnętrzu,  jest  to  przecież  ozdoba  okolicy.  Będzie  ona  udostępniona  turystom  do  zwiedzani  i 
podziwiania panoramy Karkonoszy. Teraz będzie zrobiona elewacja pałacu, ale niestety słowa nie 
dotrzymano, jeszcze do dnia dzisiejszego elewacji brak, a od tego czasu minęło już 16 lat. Jak się 
okazało jest to bardzo kosztowna inwestycja na którą gminę nie jest stać, zaś konserwator zabytków 
czy ministerstwo wcale się nie kwapią na tak duży wydatek. 
       W  małym  budynku  podczas  wakacji  wymieniono  instalację  elektryczną  i  wymieniono 
oświetlenie żarowe na jarzeniowe, wymieniono również piec co. Inauguracja nowego roku szkolnego 

81



odbyła  się  skromnie  dnia  3  września na  boisku szkolnym, nowy rok powitało  570 uczniów i  42 
nauczycieli. Rada pedagogiczna wystąpiła z prośba do Kuratora o pozwolenie na wprowadzenie o 
rok wcześniej nowego regulaminu oceniania.  Dnia 28 września nieznany sprawca, włamał się  do 
magazynu  żywnościowego  zabierając  zapasy  na  łączną  sumę  300.000  zł.  Po  lekcjach  dnia  12 
października odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji. Część artystyczną przygotowały klasy 
ósme.  Na  uroczystości  obecni  byli:  przedstawiciele  Komitetu  Rodzicielskiego,  zaś  po  apelu  cała 
załoga  spotkała  się  przy  ciastku  i  kawie.  Wyróżniający  się  pracownicy  otrzymali  nagrody  i 
wyróżnienia, zaś kol Alfreda Rękowska otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji. 
       Po wysprzątaniu wieży pałacowej po remoncie, turyści za drobną opłatą będą mogli podziwiać 
okolicę i Kotlinę. Dnia 6 listopada w naszej szkole  odbyły się biegi przełajowe LZS „Złota Jesień” 
dla 24 szkół i 72 uczestników w rejonie Jeleniej Góry. Po ostrej rywalizacji nasza szkoła zajęła VI 
miejsce. Co sobotę w szkole odbywają się wieczorki taneczne w godzinach od 17 – 19, bilet wstępu 
1.000 zł. Młodzież bawi się wesoło ale przy prywatnym sprzęcie muzycznym. Uzyskany dochód jest 
przeznaczony na zakup kolorofonów. Komitet Rodzicielski doceniając zabiegi młodzieży, zakupił im 
magnetofon  za  1.350.000  zł.  Z  centralnego  rozdzielnika  szkoła  otrzymała  amplituner  „Toska”z 
kolumnami – uzyskany sprzęt przekazano młodzieży. 
        Zabawa Andrzejkowa była wspaniała. Młodzież klas IV – VIII bawiła się do godziny 20. W 
programie były: konkursy, wróżby, przekąski, tańce itp. Dalej zbierano pieniądze na kloorofony. W 
celu  urozmaicenia  szkolnych  apeli  wprowadzono  konkurs  „O  stówę”.  Pytania  i  nagrody 
przygotowują nauczyciele i uczniowie. Wreszcie udało się kupić 3 wymarzone kolorofony za 450.000 
zł.  Dzięki  staraniom  dyrekcji  szkoły  i  przy  poparciu  Komitetu  Rodzicielskiego  na  korytarze  w 
dużym budynku wykonano ładne, zgrabne i drewniane ławeczki, aby uczniowie po ciężkiej lekcji 
mogli na nich odpocząć. 
         Pracownik Polamu – stolarz pan Borkowski, nasz dawny uczeń, oprawił obrazki królów 
polskich które powieszono na klatce schodowej, wiszą tam do dzisiaj mimo że już upłynęło tyle lat. 
Kolejne ławki ale tym razem o stelażu metalowym, wykonano w DZPL Orzeł , również na korytarze 
do  dużego  budynku.  Ławki  są  do  dnia  dzisiejszego,  zaś  te  drewniane  przekazano  maluchom. 
Dyrekcja szkoły zakupiła 2 kpl krzeseł dla pracowni polskiego i matematyki za 6.400.000 zł, jedno 
krzesło  kosztowało  106.000 zł.  Zerówka,  świetlica,  kuchnia,  technika dziewcząt  otrzymały  z  puli 
dyrektora szkoły po 500.000 zł  na zakup pomocy naukowych.  Największe środki  przekazano na 
zakup pomocy – narzędzi do techniki chłopców.
         W miesiącach zimowych odbyły się olimpiady z polskiego, matematyki, fizyki i sportu. Radek 
Matyszkiewicz  zdobył  I  miejsce z  matematyki  i  fizyki,  zaś  Pryga I miejsce z  polskiego.  Dnia 20 
grudnia  Komisja  Wychowawcza  przyznała  jednorazowo  stypendia  po  80.000  zł  dla  najlepszych 
uczniów – dla 6 osób z klas VII – VIII. Pod koniec grudnia szkoła otrzymała od DZPL Orzeł 130 szt 
taboretów  metalowych,  które  po  wyczyszczeniu  i  polakierowaniu  przekazano  do  rozbieralni 
dziewcząt i chłopców na wf w ilości 40 szt, na salę biologii 30 szt, pracowni techniki 30 szt, resztę na 
korytarz  w  budynku  dużym.  Zakład  Polam  przekazał  nieodpłatnie  kserokopiarkę  mechaniczną 
którą  przyjęliśmy  z  wielką  radością.  Niestety,  ten  wspaniały  przyrząd  często  się  psuje,  aby  go 
naprawić kol dyrektorzy często wyglądają jak kominiarze. 
         Po wielu przymiarkach, uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem polonistki pani Bojanowskiej, 
wydali pierwszy numer gazetki szkolnej „Serwice Shov” , który zniknął jak kamfora. W miesiącach 
zimowych na klatce schodowej zainstalowano ładne drewniane balustrady, są do dnia dzisiejszego. 
Na „Dzień Św. Mikołaja” od Urzędu Gminy otrzymaliśmy – telewizor kolorowy, ale z instrukcja w 
języku angielskim.  Dnia 19 stycznia  SU zorganizował  dla  dzieci  i  młodzieży  zabawę choinkową, 
Komitet Rodzicielski dofinansował zabawę na kwotę 1.000.000 zł. Podczas zabawy zbierano datki na 
zakup kaset wideo – zebrano 90.000 zł. 
         Dyrekcja szkoły, nauczyciele i uczniowie zadeklarowali wykonanie ogrodzenia wokół budynku 
szkolnego od strony południowej, z tą sprawą zwrócono się do Wójta Gminy. W dniach od 11 – 13 
marca młodzież ze szkoły była zwolniona z zajęć lekcyjnych w celu uczestniczenia w rekolekcjach, 
gdzie wyruszyli pod opieką swoich wychowawców. W miesiącu kwietniu i maju młodzież klas VII i 
VIII pracowała pod opieką nauczycieli i  pracowników obsługi przy budowie płotu ogradzającego 
szkołę. 
       W maju otrzymaliśmy od Urzędu Gminy 3 duże gabloty, sami dorobiliśmy czwartą i wszystkie 
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po  odnowieniu  ustawiono  na  I  piętrze  gdzie  stoją  do  dzisiaj.  W nich  urządzono  małe  muzeum 
regionalne, wystawę prac dziecięcych i puchary osiągnięć sportowych. Dzisiaj są tam tylko puchary 
zdobyte przez młodzież szkoły na imprezach i zawodach sportowych. Dzięki dyskotekom szkolnym , 
młodzież zakupiła cały sprzęt dyskotekowy. Organizatorami wszystkich potańcówek byli uczniowie 
klasy ósmej: Pyzik, Sokołowski, Karkota, Matyszkiewicz,  Kalisz, Gadzina. Wiosną Zakład Polam 
przekazał dla szkoły mikroskop i dwa biurka drewniane. 
         Dnia  18  czerwca  wysłano  do  pani  Wójt  informacje  o  zakończeniu  prac  związanych  z 
ogrodzeniem budynku dużego. Pracowali przy ogrodzeniu: woźny, konserwator, palacz, nauczyciele 
i  uczniowie,  łącznie  przepracowano  1.920  godzin.  Nad  całością  prac  czuwali  dyrektorzy  szkoły. 
Wreszcie po 40 latach szkoła odgrodziła się od sąsiadów i ich kurników, jesteśmy wreszcie u siebie. 
          Dnia 18 czerwca w szkole odbył się Dzień Sportu – na nagrody dla zwycięskich sportowców 
komitet Rodzicielski wyłożył 1.000.000 zł. W maju i czerwcu wiele klas odbyło wiele wycieczek po 
najbliższej  i  dalszej  okolicy:  Kotlina  Kłodzka,  Zamek Książ,  Karpacz,  Bierutowice,  Świeradów, 
Wrocław – Panorama Racławicka, Lubawka, Jelenia Góra, Cieplice, Szklarska Poręba. 
         Dnia 19 czerwca na uroczystym apelu nagrodzono i pożegnano wspaniałych uczniów klas 
ósmych którzy w tym roku tak wiele dla szkoły zrobili. Wielu z nich otrzymało wysokie nagrody za 
osiągnięcia sportowe i pracę społeczną. Na koniec było sporo łez i pamiątkowe zdjęcia.             
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Rok szkolny 1991/92. 

Rok szkolny 1991/92 to drugi  rok pracy szkoły po przejęciu  placówek oświatowych przez  Radę 
Gminy  Mysłakowice.  Dnia  2  września naukę  rozpoczęło  614 uczniów  i  41  nauczycieli,  w tym 7 
emerytów i 2 katechetów duchownych. Nauka rozpoczęła się w 3 budynkach, dwie izby lekcyjne 
wynajęto  w  budynku  parafialnym.  Dalej  postępuje  remont  drugiego  budynku  szkoły.  Dyrekcja 
postanowiła wygospodarować jedno z pomieszczeń na małą salę gimnastyczną dla uczniów klas I – 
III. W związku z tym zakupiono: drabinki, skrzynię gimnastyczną oraz uniwersalny stojak do skoku 
wzwyż za wiele milionów złotych. Uruchomiona wtedy nowa sala przetrwała do dnia dzisiejszego. 
Pierwszy  raz  w  szkole  mysłakowickiej  rozpoczęto  naukę  języków  zachodnio  –  europejskich  w 
systemie popołudniowym, płatne przez rodziców. 
       Pasowanie uczniów klasy I połączono z oddaniem wyremontowanych izb lekcyjnych na I piętrze 
ora  korytarz  i  łazienkę.  Teraz  jest  miło  i  czysto.  W każdej  izbie  jest  wreszcie  woda.  Łazienki 
schludne.  Jesienią  na  teren  szkoły  przywieziono  zdewastowany  pomnik  Johannesa  Fleidla  – 
duchowego przywódcy Tyrolczyków z Austrii z 1838 roku. Kol. Jadwiga Tomaszewska i Emil Pyzik 
opracowali informacje o pomniku i Tyrolczykach i umieścili w gablocie za szkłem na pomniku. 
       W związku z ciężką sytuacją w oświacie, tegoroczny Dzień Edukacji obchodzony był bardzo 
skromnie.  Podczas  spotkania  z  pracownikami  szkoły  wręczono  następujące  odznaczenia:  Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – Emilowi Pyzikowi po 30 latach pracy nauczycielskiej, dwa 
Złote  Krzyże  Zasługi,  jedną  nagrodę  Wójta  Gminy  i  10  nagród  dyrektora  szkoły  w tym 5  dla 
nauczycieli  i  5  dla  pracowników  obsługi.  W  dniu  tym  zamiast  lekcji  odbyła  się  dyskoteka  dla 
wszystkich chętnych uczniów. 
      Od dnia 10 października grupa 10 uczniów jeździ codziennie autobusem na basen do Jeleniej 
Góry  do  Jednostki  Wojskowej  –  wstęp  wolny.  Dnia  21  czerwca  odbyło  się  zakończenie  roku 
szkolnego z udziałem pani Wójt i przewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczącej Komitetu 
Rodzicielskiego. Rozdano 41 świadectw z wyróżnieniem oraz 106 nagród. Wszystkich uczniów było 
575 z tego 557 otrzymało promocję do następnej klasy, zaś 18 uczniów pozostało na drugi rok w tej 
samej klasie tj. 3,1%. Zachowanie naganne otrzymało 12 uczniów, wzorowe 100. Uczniowie łącznie 
opuścili  600  godzin  lekcyjnych nieusprawiedliwionych,  spóźnili  się  aż  400 racy.  100% promocję 
uzyskało 14 klas, warunkowo promowano 12 uczniów. 
       Na konferencji podsumowującej pożegnano 3 nauczycieli: polonistkę wuefistkę i chemika. Zaraz 
po  zakończeniu  roku  szkolnego  rozpoczęto  dalszy  remont  małego  budynku.  Całkowity  koszt  za 
remont I piętra to 350.000.000 zł. Druga grupa uczniów klas IV – VII jeździ raz w tygodni na basen 
do  Karpacza  do  hotelu  Skalny,  darmowo.  Po  wielu,  wielu  zabiegach  dyrekcji  szkoły,  udało  się 
wreszcie  zakupić  kserokopiarkę  Canon  1020  +  papier  i  +  toner  za  2.000.000  zł.  W związku  z 
likwidacją filmoteki w Jeleniej Górze, w naszej szkole przeprowadzono zbiórkę pieniędzy na zakup 
filmów dydaktycznych – zakupiono 150 szt filmów do różnych przedmiotów za 900.000 zł. Dzięki 
działalności  gospodarczej  dyrekcji  szkoły  i  po  dofinansowaniu  przez  Komitet  Rodzicielski, 
zakupiono dla szkoły magnetowid firmy Sharp za 4.500.000 zł. Dnia 18 stycznia odbyła się zabawa 
choinkowa  dla  dzieci  i  młodzieży.  Podczas  zabawy  zbierano  datki  na  zakup  kaset  wideo.  SU 
przekazał na szczytny cel sumę 450.000 zł. 
       W zimie firma z Warszawy wykonywała w szkole zdjęcia klasowe, zdjecie zrobiła sobie również 
kadra pedagogiczna. Z końcem stycznia zakupiono pierwsze taśmy video jak: Krzyżacy, W pustyni i 
w puszczy i  Winetou. Dnia 18 lutego ostatecznie dokonano wyboru Rady Szkoły.  W skład Rady 
wchodzą w równej liczbie: uczniowie, rodzice i nauczyciele. Dnia 28 lutego w naszej szkole odbyła się 
„akcja protestacyjna” kadry pedagogicznej i obsługi. Przerwa w pracy trwała 1 godzinę. Wszyscy 
uczniowie mieli zapewniona opiekę. W lutym w „szkolnej oficynie wydawniczej” wydano pierwszą 
książkę opisującą dzieje naszej miejscowości od zarania dziejów aż do dnia dzisiejszego. Napisanie 
tej publikacji podjęli  się: nauczyciel fizyki – dyrektor szkoły Emil Pyzik i bibliotekarka Jadwiga 
Tomaszewska.  Podczas pisania  natrafiono na wiele  trudności  i  kłopotów a zwłaszcza  z  tekstami 
źródłowymi  w  języku  niemieckim.  O  tłumaczenie  zwrócono  się  do  znanych  nam  osób,  które 
bezpłatnie dla szkoły wykonały nam tę usługę. 
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       Dużo pracy w tłumaczeniu zrobił pan Henryk Sitek, mieszkaniec Mysłakowic i przyjaciel szkoły 
oraz ojciec nauczycielki. Publikacje o naszej miejscowości zdobyliśmy w Państwowym Archiwum w 
Jeleniej  Górze oraz od ludzi z Mysłakowic, którzy po 1945 roku pozostali  na tej ziemi. Książka 
przeznaczona jest głównie dla dzieci i młodzieży, aby mogli wreszcie poznać  dzieje – bardzo ciekawe 
niegdyś Erdmannsdorf – Zillerthal później Turońsk by wreszcie Mysłakowic. 
        Książkę przepisała na maszynie szkolna sekretarka, zaś na kserokopiarce w wolnych chwilach 
odbijał  dyrektor,  następnie  w  domu  składał  i  zszywał  oraz  sklejał.  Po  wycenie  książka  została 
sprzedana ludności  Mysłakowic  podczas  wywiadówek.  Za zebrane pieniądze  można było  znowu 
kupić papier i tuner do drukarki. 
        Dnia  23 marca klasy  3  bc zakończyły  lekcje  w salkach katechetycznych  i  powróciły  do 
odrestaurowanych i czystych sal lekcyjnych w małym budynku szkoły. W kwietniu Rada Rodziców 
pozyskała od Zakładów DZPL Orzeł 15.000.000 zł na wykładziny i płyty podłogowe do dwóch sal do 
małego budynku. Dnia 8 marca zmarł nauczyciel techniki Stanisław Andrzej Mandziarz ur. W 1936 
roku w powiecie lubelskim.

                         Zmarł Stanisław Mandziarz nauczyciel techniki.
                                           
             Stanisław Mandziarz zdobył kwalifikacje z dziedziny fizyki, techniki i chemii. 
W  1954  r.  został  nauczycielem  i  uczył  w  Lublinie  w  dwóch  szkołach.  Następnie 
przyjechał  na Ziemie  Zachodnie  i  do 1960 r.  pracował  koło Zielonej  Góry,  zaś  w 
latach 1962 – 1982 w Szkole Podstawowej w Mysłakowicach. Jego pracę zawodową 
przerwała  ciężka  choroba,  która  na  stałe  wyeliminowała  go  z  zawodu 
nauczycielskiego. Od 1982 roku przebywał na rencie inwalidzkiej. 
         W pracy zawodowej  dał  się  poznać jako dobry fachowiec,  lubiany przez 
młodzież  wychowawca,  umiejący  rozbudzić  zainteresowania  techniką  i 
majsterkowaniem.  To  on  właśnie  urządził  pierwszą  pracownię  techniczną  dla 
chłopców w naszej szkole, to w niej wykonał z uczniami wiele pomocy naukowych i 
przedmiotów  szkolnego  użytku.  Jego  żona  pracowała  też  w  naszej  szkole  jako 
nauczycielka języka rosyjskiego. Umierając osierocił 3 dzieci. Cześć jego pamięci.       

        Dnia 16 maja pracownicy szkoły spotkali się z biskupem ks. Adamem Dyczkowskim. Przy kawie 
i ciastku omawiano różne sprawy dotyczące oświaty i dzieci w nasze wsi. Na koniec dostojny gość 
podziwiał piękną panoramę Karkonoszy z pałacowej wieży. Ani duża tusza, ani długa sutanna nie 
przeszkodziły księdzu biskupowi w wyjściu na szczyt wieży. Dnia 2 VI na zebraniu Rady Szkoły 
podsumowano akcję pomocy szkole: Orzeł – 15 mil, Polam – 5 mil, A. Kozieja – 0,5 mil, D. Dudek – 
0,5 mil, J. Gadzina – 0,625 mil, M. Gawroński – 4 mil. Razem szkoła zgromadziła – 27,265 mil zł. 
Dnia 15 maja gościliśmy 40 osobową delegację z Danii. W jednej z sal lekcyjnych podpisano umowę 
między Gminą Mysłakowice a Gminą Lemwig z Danii.   
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Rok szkolny 1992/93. 

W  nowym  roku  szkolnym  z  kadry  nauczycielskiej  odeszli:  Barbara  Sobuś  –  na  własne 
żądanie,  Waldek Szwaja – na roczny urlop zdrowotny,  zaś kol Czesława Januszewska i  Alfreda 
Rękowska  jako emerytki już nie zostały zatrudnione. Naukę szkolną rozpoczęło 555 uczniów + 39 
przedszkolaków w zerówce, razem 594 uczniów i 37 nauczycieli w tym 3 katechetów i 4 emerytów. 
       Z nowym rokiem szkolnym wkroczyliśmy z kolejnymi oszczędnościami  w oświacie  i  tak: 
zmniejszono tygodniowy wymiar godzin z  polskiego,  rosyjskiego,  matematyki,  biologii,  geografii, 
fizyki,  chemii,  techniki  oraz  w nauczaniu  początkowym. Ponieważ  Wójt  Gminy też  ma kłopoty 
finansowe  dlatego  zmniejszono  o  50%  ilość  godzin  nadobowiązkowych.  W  nowym  roku  dalej 
prowadzone są lekcje z języka angielskiego i niemieckiego w systemie popołudniowym płatne przez 
rodziców. Język niemiecki 3 grupy – 45 uczniów, angielski 2 grupy – 30 uczniów oraz dla klas I – III 
20  uczniów.  Naukę  języków  prowadzą  osoby  z  Jeleniej  Góry,  które  zechciały  dojeżdżać  do 
Mysłakowic. W sali gimnastycznej kol Jan Gazda uruchomił siłownię dla młodzieży i starszych osób 
wieczorem kilka razy w tygodniu. Za udostępnienie sal szkoła pobiera prowizje 10%. Na zajęciach 
pozalekcyjnych odbywa się nauka gry na instrumentach elektronicznych – odpłatnie. 
        Szkoła nasza może poszczycić  się osiągnięciami  sportowymi np. uczeń Roman Antczak – 
uzyskał wybitne wyniki w skali kraju i Czechach. Z okazji Dnia Edukacji na skromnej akademii, 
dyrektor szkoły wręczył kilka nagród wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom obsługi. Dnia 
23 października po 28 latach, spotkali się absolwenci klasy 7a ze swoją wychowawczynią, a jeszcze 
pracownikiem szkoły tj. Zofią Winiarską. Były wspomnienia, radości, zachwyty i zdziwienia po tylu 
latach, ale było wspaniale. Na koniec cała grupa udała się na wieżę pałacu by podziwiać okolice 
szkoły. 
         A oto wpis do kroniki szkolnej.
Wspomnienia to do siebie mają, że często – chcesz czy nie chcesz – wracają.
Mówimy: romantyzm, głupota, a to po prostu tęsknota!
                                                                           Klasa 7a z 1963/64 roku. 
                                                                   Do zobaczenia po 30 latach. 

Dnia 26 października gościliśmy ponownie 22 osobową delegację z Danii z Gminy Lemwig. 
Tak jak poprzednio przewodnikami po szkole byli uczniowie z SU. Goście spotkali się z redakcją 
gazetki  szkolnej,  wysłuchali  różnych melodii  na kółku muzycznym ora przyglądali  się młodzieży 
starszej na siłowni. Następnie w sali języka polskiego przy ciastku i herbacie odbyły się rozmowy. 
Było wiele pytań z obu stron. Spotkanie było miłe i pożyteczne, po kolacji goście udali się do miejsca 
zakwaterowania. 
        Miesiąc listopad minął pod znakiem pracy społecznej na rzecz szkoły. Wykonaliśmy kolejne 150 
mb  płotu  ogrodzeniowego  od  strony  PGR-u.  W  pracach  brali  udział:  konserwator,  woźny, 
nauczyciel techniki, uczniowie klas VIII i dyrektorzy szkoły. Na zakup odpowiednich materiałów 
otrzymaliśmy 10 mil zł z Urzędu Gminy, za co kupiliśmy: siatkę, rury, cement i farbę. 
        Pani Jadwiga Tomaszewska i Emil Pyzik napisali broszurę skierowaną do dzieci i młodzieży pt. 
„  Mysłakowice  w  pytaniach  i  odpowiedziach”.  Informator  opracowany  został   na  podstawie 
poprzedniej  książki.  W 180  pytaniach  i  odpowiedziach,  zawarto  prawie  wszystkie  informacje  o 
naszej miejscowości, jej cena to 10.000 zł. Podczas ferii zimowych w szkole prowadzono zimowisko 
dla  chętnych  uczniów z  klas  0  –  III  oraz  odpłatny  5  dniowy kurs  obsługi  komputerów.  Firma 
obsługująca kurs reprezentowana przez pana Łaisa, pozostawiła dla szkoły wpłaty wniesione przez 
uczniów na kwotę 1.800.000 zł. Na ogólnym zebraniu rodziców po I semestrze, rodzice domagali się 
zaprzestania dalszego nauczania języka rosyjskiego na rzecz języka zachodniego. Jednak niska płaca 
w  zawodzie  nauczycielskim  oraz  brak  odpowiedniego  mieszkania,  utrudnia  zatrudnienie 
odpowiedniego  fachowca  z  zewnątrz.  W  odpowiedzi  na  postulaty  rodziców,  Rada  Gminy  na 
styczniowej sesji podjęła decyzję o zapewnieniu mieszkania dla nauczyciela języka zachodniego dla 
szkoły w Mysłakowicach i Łomnicy. Jest to mieszkanie służbowe nawet z telefonem. 
        W styczniu pani Jadwiga i pan Emil wydali 3 broszurę w bardzo skromnej szacie graficznej o 

86



regionie pt. „Gmina Mysłakowice w pytaniach i odpowiedziach”. Książeczka zawiera 140 pytań i 
odpowiedzi  dotyczących:  historii,  geografii,  turystyki  i  gospodarki  naszej  gminy.  Broszurę 
przeznaczono dla uczniów oraz dla wszystkich mieszkańców którzy interesują losami i przeszłością 
gminy. Książeczkę wyceniono na 20.000 zł. W książce znajduje się wiele ilustracji przedstawiających 
czasy  świetności  tych  ziem  w  przeszłości  oraz  postępującą  dewastację  tak  przyrody  jak  i 
budownictwa. 
       Dnia 17 lutego w Gazecie Robotniczej ukazał się artykuł o uczniu naszej szkoły Krzysztofie 
Góralskim z klasy VII, który wraz z kol dokonał szalonego podpalenia Zakładów Lniarskich. Dnia 
16 lutego 45 uczniów klas IV wyjechało w okolice Szczecina do „Zielonej szkoły” na okres 3 tygodni. 
Dnia 19 lutego uczniowie klas VII i VIII uczestnicząc w konkursie „Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy” w teatrze w Jeleniej Górze, przekazali  kwotę 1.070.000 zł. W dniach 25.II.  – 6. III.  W 
naszej  miejscowości  szalała epidemia grypy.  Dziennie chorowało około 100 dzieci.  W tym czasie 
nauczyciele powtarzali i utrwalali przerobiony wcześniej program nauki. 
        Dnia  21 marca młodzież naszej szkoły sprzedawała wydawnictwa o Mysłakowicach przy 
kościele parafialnym. Pomysł chwycił, wszystkie książeczki i widokówki zostały sprzedane na sumę 
2.000.000  zł.  Uzyskane  środki  zostały  przekazane  na  bieżące  potrzeby  szkoły.  Szukając  korzeni 
naszej miejscowości, dyrektor szkoły Emil Pyzik zwrócił się z prośbą o przekazanie informacji o 
Mysłakowicach  do  instytucji  kulturalnych  i  etnograficznych  w  RFN  oraz  do  Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Dnia 17 kwietnia rozpoczął się kurs nauki tańca dla chętnych uczniów naszej szkoły. 
Zajęcia odbywały się w soboty po 1,5 godziny. Cena kursu 65.000 zł, uczestniczyło aż 75 ucz. Z tego 
tytułu szkoła otrzymała 25% prowizję tj. 620.000 zł. 
         Kolejną broszurkę tym razem o Bukowcu napisali  Jadwiga Tomaszewska i  Emil Pyzik. 
Reklamówka z czasów międzywojennych nastręczyła wiele kłopotów przy tłumaczeniu tekstów z 
języka  niemieckiego.  Trudno  było  dosłownie  przełożyć  na  język  polski  krótkie  i  treściwe  hasła 
reklamowe.  Największe  kłopoty  mieliśmy  z  wierszem  o  Bukowcu  i  z  jego  rymami.  O  pomoc 
prosiliśmy aż dwóch tłumaczy, następnie po wielu przeróbkach, wiersz otrzymał swoją postać, może 
i ciekawą. 
       Wiosna otrzymaliśmy nieodpłatnie ciekawe informacje o Erdmannsdorf – Zillerthal z Instytutu 
Kultury  w  Bonn  z  RFN  oraz  odpłatnie  informacje  z  Uniwersytetu  Wrocławskiego.  Otrzymane 
informacje wykorzystane zostaną w kolejnych publikacjach o naszej okolicy. Dnia 23 marca „Dzień 
Wiosny” – młodzież klas IV – VIII tj. 15 klas wraz ze swoimi wychowawcami wyjechała do kina 
Marysieńka w Jeleniej Górze na film pt. Kewin w Nowym Jorku. Za film uzyskaliśmy prowizję 
400.000 zł. Na wiosnę koleżanka Jadwiga i Emil napisali kolejną broszurkę tym razem to „Historia 
kościoła  w  Mysłakowicach”.  Historia  obejmuje  okres  od  1838  roku  do  1992  roku.  Książeczka 
zawiera  oprócz  informacji  typowo  historycznych,  najnowsze  dzieje  naszego  kościoła 
poewangelickiego po 1945 roku, a są one dosyć ciekawe. Znajdziemy tam również wiele ciekawych 
rycin i kilka aktualnych zdjęć. 
        W miesiącu kwietniu dwaj uczniowie naszej szkoły K. Góralski i P. Milewski za swoje niecne 
czyny,  trafili  wreszcie po wielu kłopotach i  interwencji  do zakładu wychowawczego. Na dodatek 
musieliśmy sami odwieźć ich do Warszawy na koszt szkoły, należy dodać że policja nie udzieliła nam 
żadnej pomocy. Szkoła finansowała pojazd, paliwo, delegacje dla dwóch nauczycieli – konwojentów. 
Pieniędzy tych nikt nie zwrócił. Z dniem 1 kwietnia młodzież ze szkoły rozpoczęła porządkowanie 
parku  obok  szkoły  –  pałacu.  Ten  piękny  park  założony  ponad  150  lat  temu,  po  wojnie  został 
zapomniany, zdewastowany, zniszczony. Ścieżki, ławki, mostki, estakady, pomniki, trawniki – to już 
historia.  Wiele  drzew  padło  pod  piłami  okolicznych  sąsiadów.  Inne  wymarły  po  wielkiej  akcji 
pogłębiania stawu, gdzie z jednej strony dosypano ziemi na wysokość 1 m. Inne padły pod zębami 
szkodników w latach 70 – 80 tych. To co pozostało to resztki wspaniałego niegdyś parku. 
       Młodzież zbierała: szkło, metal, tworzywa sztuczne. Wycinano samosiejki i połamane młode 
drzewka. Będzie widniej i luźniej. Gdyby co roku wykonywano podobną pracę, to po kilku latach 
mielibyśmy  piękny  choć  mocno  przetrzebiony  park.  Pod  koniec  kwietnia  w  szkole  odbył  się 
jednodniowy strajk  pracowników  oświaty  popierający  strajk  ogólnopolski,  uczestniczyli  wszyscy 
pracownicy  szkoły.  O strajku rodzice  zostali  powiadomieni  pisemnie kilka  dni  wcześniej  oraz w 
niedzielę na ambonie. 
Teraz wiele lat później mogę napisać że strajk ten odbił się głęboką czkawką w całej oświacie. Za 
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strajk, niektóre szkoły płaciły ze swojej pensji do końca grudnia. Minister w telewizji pogroził nam 
laską i pokazał że nauczyciel to nie górnik. Inna siła przebicia, inne relacje i potrzeby oraz inny 
partner do rozmowy. 
        Dnia 27 maja w Mysłakowicach na stadionie, odbył się Gminny Dzień Sportu w którym wzięło 
udział 150 uczniów z całej naszej gminy. Na otwarciu imprezy obecni byli Wójt Gminy oraz Kurator 
Oświaty z Jeleniej Góry. Było wiele konkurencji i innych atrakcji. Wielka szkoda że pogoda była 
„pod psem”, cały czas solidnie lało. 
       W wyniku rocznej klasyfikacji otrzymano następujące wyniki; stan szkoły to 551 uczniów + 50 
przedszkolaków  w  zerówce.  548  klasyfikowanych,  3  nieklasyfikowanych  z  powodu  opuszczenia 
powyżej 50% dni lekcyjnych bez usprawiedliwienia. Uczniowie ci zostali umieszczeni w Zakładach 
Wychowawczych  po  otrzymaniu  wyroków sądowych.  Promowano 538 uczniów,  10  pozostało  na 
drugi  rok  w  tej  samej  klasie,  133  nagrodzono,  średnia  szkoły  3,85,  średnia  frekwencja  92,3%. 
Uczniowie opuścili bez usprawiedliwienia 3.360 godzin, spóźnili się 900 razy, sprawowanie obniżono 
47 uczniom. 
        W ciągu roku szkolnego działano w następujących kierunkach. Kontynuacja nauki języka 
niemieckiego – 2 grupy,  angielskiego  –  2  grupy.  Kurs obsługi  komputerów –  1  grupa.  Wszyscy 
uczniowie  klas  IV  uzyskali  karty  rowerowe.  Odbyto  20  wycieczek  jedno  lub  kilkudniowych, 
Uczniowie klas starszych brali udział w 3 konkursach gminnych i 1 rejonowym. Zorganizowano 10 
konkursów  szkolnych.  SU  zorganizował  8  imprez  ogólnoszkolnych.  Odbyły  się  spotkania  z: 
aktorami,  artystami, lekarzem, przedstawicielem MONARU. Kilka razy młodzież była  w kinie  i 
teatrze. Odbyły się 4 spotkania z rodzicami i 5 z Radą Szkoły. Tradycyjnie jak w poprzednie lata, w 
połowie czerwca odbyła się pożegnalna dyskoteka. Młodzież w odświętnych strojach bawiła się w 
restauracji „Pod kasztanami”. Było sporo nauczycieli i dyżurujących rodziców, było miło i wesoło aż 
do godziny 24. 
        Idąc śladem historii naszej okolicy, kol. Emil wyszperał w różnych publikacjach ciekawe dzieje 
miłkowskiej  szubienicy,  jak również wiele informacji  na temat wyznania ewangelickiego na tym 
terenie  w XIX a  nawet XVIII  wieku na przykładzie  Miłkowa.  Pani  Jadwiga i  pan Emil  wydali 
kolejną  broszurę  na  temat  Tyrolczyków.  Chodziło  o  to  by  uczniom  wyjaśnić,  skąd  wzięli  się 
Tyrolczycy w Mysłakowicach. Dlaczego właśnie tu? Skąd przyszli i dlaczego? Książkę wyceniono na 
10.000 zł.
       Na szczególną uwagę zasługują osiągnięcia sportowe chłopców pod kierunkiem pana Gazdy w 
Igrzyskach Wojewódzkich z LA. 
Biorąc pod uwagę trudną sytuację finansową w gminie i oświacie, dyrekcja szkoły szuka różnych 
sposobów zdobycia środków na bieżące potrzeby placówki. Wszystkie zdobyte środki gromadzone 
były na koncie Komitetu Rodzicielskiego.  Finanse uzyskano z: sprzedaż własnych wydawnictw o 
regionie, wynajm sal, noclegi, zajęcia pozalekcyjne, odbitki kserograficzne, zbiory zadań i ćwiczeń, 
podręczniki,  plany,  mapy,  zwiedzania  pałacu  przez  turystów  zagranicznych,  wyjścia  na  wieżę 
widokową. 
       Ogółem  zgromadzono  20.000.000  zł  które  w  całości  zostały  wydane  na  zakup:  wózka 
gospodarczego,  spawarki  elektrycznej,  środków  czystości,  lekarstw,  mikrofonu,  materiałów 
kserograficznych i  innych materiałów potrzebnych w codziennej  działalności  szkoły.  W wakacje 
rozpoczęto remont dwóch ścian przylegających do wieży pałacowej. Jednak okazało się że ponad 50 
mil  zł  należało  wydać  na  załatanie  cieknącego  dachu.  W  efekcie  na  koniec  sierpnia  wykonano 
elewacje na jednej ścianie budynku. W międzyczasie stwierdzono że ozdobne wieżyczki z przodu 
pałacu, zaczynają odchylać się od ściany budynku. Wezwani fachowcy zalecili założyć plomby, które 
po jednym miesiącu pokażą co dalej robić. Podczas wakacji sposobem gospodarczym pomalowano 
korytarz na II piętrze w dużym budynku, klatkę schodową oraz lamperie na parterze. 
       Materiały zakupiono ze środków czynu społecznego zgłoszonego do Urzędu Gminy. Robotę 
wykonali: woźny i konserwator. Wygospodarowano pomieszczenie na świetlicę w dużym budynku 
na II  piętrze  po  zapleczu  chemii.  Wykonano potrzebne  rozbiórki,  pomalowano ściany,  założono 
nową wykładzinę i zgromadzono potrzebne meble. Kierownik świetlicy otrzymał 1 mil zł na zakup 
potrzebnych pomocy i przyrządów. 
       W małym budynku na parterze po byłej  szatni,  urządzono małą świetlicę  dla maluchów. 
Wymontowano wieszaki, pomalowano ściany i zgromadzono potrzebny sprzęt. Zabezpieczono etat 
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na wychowawcę świetlicy. Opiekun świetlicy otrzymał 1 mil zł na zakup potrzebnych pomocy. W 
wakacje zakupiono 2 radiomagnetofony dwukasetowe, jeden do sali języka obcego, drugi na apele i 
inne uroczystości szkolne. Kupiono wiele kaset video z bajkami dla maluchów na sumę 3 mil zł oraz 
aparat fotograficzny „Zenit” z wyposażeniem na kwotę 2 mil zł – ten wspaniały prosty aparat służył 
przez 12 lat, to nim dyr. Emil Pyzik wykonał wszystkie zdjęcia wiszące do dzisiaj na korytarzach 
wszystkich 3 kondygnacji w dużym budynku. Kol. Nowalińska otrzymała 2,5 mil zł na zakup dwóch 
nowoczesnych mikroskopów. Wszystkie wymienione kwoty brano z konta Komitetu Rodzicielskiego. 
       Podczas wakacji szkoła była bardzo gościnna dla turystów polskich i niemieckich,  którym 
oferowano nasze wydawnictwa i zwiedzanie pałacu oraz podziwianie panoramy Karkonoszy z wieży 
pałacowej za drobną opłatą. Miniony rok był bardzo pracowity dla dyrekcji szkoły, szkoda że nie 
wszyscy pracownicy pedagogiczni włączali się do tej wielkiej roboty. Wielu na to co się działo w 
szkole patrzyło z boku. Należy wspomnieć że po zmianie ustroju należało za wszelką cenę zmienić 
wystrój wnętrza szkoły. Wszystkie gazetki i inne materiały o rewolucjach i innych wydarzeniach 
musiały bezpowrotnie zniknąć z sal i korytarzy. Podjęto decyzję że na ścianach wieszać będziemy 
informacje o tym co się dzieje w szkole – piętro I i II.  Parter przeznaczono dla turystów którzy 
zaczęli się gremialnie pokazywać w szkole jako pałacu. Tu dyr. Emil umieścił tablice o okolicznych 
miejscowościach  naszej  gminy  oraz  o  znaczących  uroczystościach  jak  Święto  Tyrolczyków  czy 
Wielka powódź w gminie Mysłakowice w 1997 roku itp. W ten sposób przy olbrzymim nakładzie 
pracy, wykonaniu setek zdjęć powstała stała dekoracja która jest do dnia dzisiejszego i zapewne 
przyciąga oko tak ucznia jak i turystę.          
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Rok szkolny 1993/94. 

Nowy rok szkolny dnia 1 września powitało 513 uczniów i 40 nauczycieli. W czasie wakacji dyrekcja 
robiła wiele starań o zatrudnienie na etat nauczyciela języka zachodniego. Znalazła się taka osoba 
ale  nie  jest  nauczycielką,  zobaczymy jak sobie  będzie  radziła  z  młodzieżą.  Zatrudniono również 
młode małżeństwo nauczycielskie  matematyka i  polonistkę których umieszczono  na  II  piętrze  w 
małym budynku po pani Bródce, która przeszła na mieszkanie własnościowe. 
       Podczas wakacji pan Emil wydał najgrubszą pozycję nad którą pracował kilka lat jest to 
„Przewodnik turystyczny – okolice Mysłakowic”. Sam przeszedł i przejechał wszystkie trasy oraz 
wykonał dziesiątki zdjęć.  Jak zwykle pracę przepisała szkolna sekretarka pani Fila a sprawdziła 
pani Jadwiga. Książkę wyceniono na 60.000 zł. Można w niej znaleźć opis 5 tras pieszych i 11 tras 
rowerowych. Informacje zaczerpnięto z dostępnych materiałów polskich i niemieckich. 
       W wakacje 3 uczniów z naszej szkoły razem z rodzicami wykonali słup informacyjny, za co pani 
Wójt Gminy nagrodziła ich kwotą 200.000 zł. Informacja dotyczyła ile km jest z Mysłakowic do: 
Pragi, Rzymu, Warszawy, Berlina czy Wrocławia
Dnia 17 września Zakład Fotograficzny z Warszawy wykonał zdjęcia klasowe w 21 oddziałach i setki 
zdjęć indywidualnych. Takie zdjęcie zrobiła sobie również cała załoga placówki. 
       Po 20 latach wrócili do Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach dawni jej absolwenci z klasy 8c, 
którzy swą edukację zakończyli w 1973 roku. Było bardzo mile, serdecznie i wesoło, szkoda że wielu 
brakowało. To już druga klasa urządziła sobie takie spotkanie, tym razem po 20 latach. 
        Dnia  11  grudnia  dwie  drużyny  ze  szkoły  uczestniczyły  w  konkursie  pt.  ”Znam Gminę 
Mysłakowice i Radę Gminy”. Jedna drużyna zajęła I miejsce wygrywając 14 mil zł dla szkoły i po 
300.000  zł  indywidualnie,  druga  zajęła  II  miejsce  i  po  250.000  zł  dla  siebie.  W  konkursie 
uczestniczyło 8 drużyn z 4 szkół w gminie. Za wygrane pieniądze zakupiono: choinkę ekologiczną z 
wyposażeniem za 5 mil zł, wzmacniacz, 7 luster do łazienek i szatni oraz kilka taśm video. 
       Dnia 15 listopada weterani stanu nauczycielskiego, urządzili sobie w naszej szkole spotkanie 
Tajnego Nauczania. Imprezę obsługiwali uczniowie, byli kurator, wójt, telewizja i radio. Było mile i 
bardzo  ciekawie.  Dnia  20  stycznia,  w  naszej  szkole  rozpoczęła  się  wieloproblemowa  wizytacja 
zorganizowana przez Kuratorium w Jeleniej Górze. Na ogólnym zebraniu wizytator przedstawiła 
cele  kontroli  i  wykaz nauczycieli  u  których  będzie  na  lekcji.  Jako  pierwszy  został  zwizytowany 
dyrektor szkoły Emil  Pyzik na lekcji  fizyki  w klasie  8  z  tematem „Prądnica prądu zmiennego”. 
Wizytator sprawdził całą dokumentację szkoły i hospitował 18 nauczycieli.  Uczestniczył w dwóch 
dużych szkolnych imprezach tj. konkurs kolęd i pastorałek i konkurs ortografia i sport w szkole. 
Dnia 16 marca w obecności Wójta Gminy pani wizytator dokonała podsumowania całej wizytacji 
szkoły.  Po  otrzymaniu  pisemnego  sprawozdania  i  zaleceń  powizytacyjnych  Rada  Pedagogiczna 
przeanalizowała  wszystkie  zalecenia  i  opracowała  terminy  ich  realizacji,  które  przesłano  do 
Kuratorium. 
        W ciągu I semestru kol Emil opracował i wydał na szkolnej kopiarce ćwiczenia z fizyki do 
powtórki przed klasówką dla klasy 7. Jest to zbiór zadań z przykładami ich rozwiązania i częścią 
teoretyczną: kinematyka, dynamika, praca i moc, siły grawitacji, termodynamika. Wydany zbiorek 
konsultowano z nauczycielem metodykiem fizyki. Całość rozeszła się jak ciepłe bułeczki. W wyniku 
działalności gospodarczej dyrekcji szkoły i zwycięstw młodzieży w konkursach zgromadzono kwotę 
40.000.000 zł. Składki uczniowskie na komitet Rodzicielski 28 mil zł. Jest to stan na koniec roku 
1993. 
W dniach 10 – 12 marca szkoła kontrolowana była przez Inspektora SANEPIDU pod względem 
sanitarnym  i  zdrowotnymi  Inspektora  Pracy  pod  względem  BHP.  Na  poprawę  niedociągnięć  i 
braków szkoła  otrzymała  14  dni.  Jeżeli  zalecenia  zostaną  zaniedbane,  to  najmniejsza  kara jaką 
dyrektor może otrzymać to 5 mil zł. 
        Na Dzień Wiosny tj. 21 marca klasy młodsze tradycyjnie zorganizowały barwny korowód gdzie 
w pobliskiej rzece Łomnicy utopili podpaloną kukłę, następnie wszystkie maluchy wraz ze swoimi 
paniami piekli kiełbaski przy wspólnym ognisku. Klasy starsze wyjechały do kina w Jeleniej Górze. 
Na filmie  było  313 uczniów i  15  opiekunów.  Prowizję  za  bilety  w  kwocie  400.000  zł  otrzymała 
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świetlica  na  codzienne  swoje  potrzeby.  Szkolna  oficyna  wydawnicza  wydała  poprawioną  i 
rozszerzona wersję książki autorstwa pani Jadwigi i Emila pt” Mysłakowice” Dnia 10 i 18 marca 4 
pracowników szkoły tj. woźny i 3 nauczycieli wymalowali korytarz na I piętrze w dużym budynku. 
Dnia  30  marca  szkoła  ponownie  była  wizytowana  przez  przedstawicieli  Kuratorium  Oświaty  – 
szkoła jako całość podobała się bardzo zwłaszcza jej wystrój i nowe gabloty. 

        Dnia 9 kwietnia 300 uczniów klas IV – VIII oklaskiwało wspaniały występ 5 członków zespołu 
wokalno – muzycznego z Gruzji, były pieśni ludowe i patriotyczne. Pod koniec kwietnia, uczniowie 
wszystkich klas przystąpili do drugiego sprzątania parku wokół szkoły – pałacu. Zbierano: metal, 
tworzywa, szkło. Wycięto wiele połamanych drzew. Jest czysto ale na jak długo?  W związku ze 
zbliżającymi się egzaminami do szkół średnich kol. Adam Sroka v-ce dyr. przygotował i wydał dwie 
serie  przykładowych  zadań  egzaminacyjnych  dla  klas  VIII.  Pod  koniec  kwietnia  Apteka  w 
Mysłakowicach wyposażyła szkolną apteczkę w potrzebne asortymenty na kwotę 300.00 zł jako dar 
dla oświaty w ciężkich warunkach. 

         Dnia 19 maja uczniowie klasy VI i VII pod opieką swoich wychowawców porządkowali drogi i 
alejki w DZPL Orzeł za co otrzymają autokar na całodzienną wycieczkę po Kotlinie Kłodzkiej. 
        W wyniku rocznej klasyfikacji wyciągnięto następujące wnioski:

1. Najwyższa promocja uczniów na przestrzeni 50 lat od założenia szkoły. 
2. Nastąpiła  wyraźna  poprawa  stanu  ortografii  w  szkole  –  osiągnięto  to  przez  realizację 

głównego zadania pracy szkoły na przestrzeni ostatnich 4 lat.
3. Udział naszych uczniów w wielu konkursach na szczeblu gminy i województwa.
4. Osiągnięcie wysokich wyników sportowych na szczeblu województwa.
5. Przeprowadzono  próbny egzamin z  języka polskiego  i  matematyki  dla  uczniów klas  VIII 

którzy wybrali szkołę średnią. 
6. Pomyślnie i zadawalająco oceniono pracę szkoły podczas ostatnich wizytacji. 
7. Rozwijano  zdolności  muzyczne  i  językowe  przez  uczniów  na  zajęciach  pozalekcyjnych 

płatnych przez rodziców. 
8. Dyrektor szkoły Emil  Pyzik  podczas wizytacji  za  swoją pracę otrzymał  ocenę szczególnie 

wyróżniającą, za 4 letni okres kierowania szkołą. Taką ocenę wydała pani Wójt Gminy w 
porozumieniu z wizytatorem z Kuratorium.

Formy i sposoby realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczych: 
1. Dla 50 uczniów zorganizowano bezpłatne obiady – z funduszu GOPS w Mysłakowicach.
2. Zorganizowano  drugie  śniadanie  dla  każdego  ucznia  w  okresie  jesienno  –  zimowym  – 

fundator Komitet Rodzicielski. 
3. Szkolne zabawy dla wszystkich chętnych uczniów. 
4. Wycieczki  krajoznawcze:  Kraków,  Warszawa,  Kłodzko  –  Komitet  Rodzicielski 

dofinansowywał przejazd dla uczniów w trudnych warunkach materialnych.
5. Organizacja Dnia  Dziecka -  wszyscy  uczniowie  mieli  godziwie  zorganizowaną rozrywkę i 

zapewniony poczęstunek z funduszy Komitetu Rodzicielskiego. 
6. Wyjazdy uczniów na spektakle do kina i teatru w Jeleniej Górze. 
7. Spotkania uczniów klas starszych z ciekawymi ludźmi z naszego rejonu. 
8. Przeszkolenie wszystkich uczniów klas IV na kartę rowerową. 
9. Zorganizowanie koncertów muzycznych pt. Gramy i śpiewamy polskie kolędy i pastorałki z 

parafią w Mysłakowicach. 
10. Przeprowadzenie imprezy ortograficzno – sportowej dla uczniów klas IV – V. 
11. Oznakowanie przez uczniów klas VIII pomników przyrody w parku obok pałacu
12. Prace ekologiczne w parku przez uczniów kl IV – VII. 
13. Wielkie prace przy zmianie dekoracji szkoły na regionalną. 
14. Organizacja Zwycięstwa razem z żołnierzami z Jeleniej Góry. 
15. Zorganizowanie  ‘Szkolnej  oficyny  wydawniczej”  na  potrzeby  uczniów  i  środowiska  oraz 

turystów. 
16. Zorganizowanie i przeszkolenie szkolnych przewodników po pałacu. 

Działalność gospodarcza szkoły to:
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1. Wynajm sal lekcyjnych na kursy, zebrania, spotkania, noclegi, wesela. 
2. Wszelkiego typu prowizje: PZU, teatr, kino itp. 
3. Sprzedaż: makulatury, biletów wstępu na wieżę, fantów. 
4. Wydawnictwa turystyczne i zbiory zadań. 
5. Dobrowolne wpłaty od osób fizycznych. 
6. Wypożyczanie dekoracji szkolnych. 
7. Nagrody za zdobycie czołowych miejsc w konkursach. 
8. Wszystkie zgromadzone środki tj. 56.000.000 zł wpłacono na konto Komitetu Rodzicielskiego 

przy Szkole w Mysłakowicach. Całość funduszy wykorzystano na bieżące potrzeby szkoły. 
Wszystkie rachunki są w posiadaniu Komitetu. 

Na rzecz szkoły wykonano następujące prace: 
1. Dokończono ogrodzenia posesji – pałacu. 
2. Odnowiono jedno piętro budynku dużego. 
3. wykonano ciekawe dekoracje. 
4. Uporządkowano teren na plac zabaw za małym budynkiem. 

W  miesiącach  wakacyjnych  nastąpiło  przekazanie  szkoły.  Dotychczasowy  dyrektor  Emil 
Pyzik  zrezygnował  z  pełnionej  funkcji  na  własną  prośbę,  przechodząc  –  wracając  ponownie  do 
ukochanej  swojej  pracy  jako  nauczyciel  fizyki  w  tutejszej  szkole.  Funkcję  dyrektora  obejmie 
Sylwester Urbański dotychczasowy pracownik Szkoły nr.4 w Jeleniej Górze który wygrał konkurs 
na dyrektora szkoły w Mysłakowicach.   
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Rok szkolny 1994/95. 

Nowy rok szkolny przy pięknej pogodzie powitało 509 uczniów i 40 nauczycieli ora nowy dyrektor 
Sylwester Urbański.  Wójt Gminy, przedstawiciel Kuratorium Oświaty, przewodnicząca Komitetu 
oraz przewodniczący  Rady Gminy i  dyrektor  GZESz jak również  liczni  rodzice,  dziękowali  kol 
Emilowi Pyzikowi za 4 letnią pracę na stanowisku dyrektora szkoły. Tradycyjnie odśpiewano 100 lat 
i wręczono wspaniałe kwiaty. Atmosfera była miła i serdeczna. 
      Dnia 12 września odbyło się spotkanie uczniów całej szkoły z przedstawicielami Komendy Policji 
w  Jeleniej  Górze,  którzy  wygłosili  pogadankę  o  bezpieczeństwie  ruch  drogowego.  Wyświetlono 
bardzo ciekawy film „Jak poruszać się na drodze”. Pod koniec listopada dyrektor szkoły otrzymał 
19 mil zł które musi wydać do końca grudnia. Zakupiono piękny przeceniony dywan dla oddziału 
zerowego za 2,5 mil zł, oraz pomoce do fizyki i chemii – 2,5 mil zł we Wrocławiu. Pozostałość tej 
kwoty przeznaczono na potrzeby kserograficzne. Jest to wspaniałe urządzenie ale jego eksploatacja 
jest bardzo droga. 
         Po wielu miesiącach oczekiwania, wreszcie ukazała się książka pt. „Mysłakowice – dawniej i 
dziś,  przewodnik  turystyczny”w  ilości  1.000  szt  .  Publikacja  została  sfinansowana  przez  Urząd 
Gminy w Mysłakowicach na kwotę 50.000.000 zł. Książkę wydała Oficyna Wydawnicza AFP Jelenia 
Góra   Plac  Ratuszowy  32a/33.  Redaktor  techniczny Wiesław Wereszczyński.  Książka  otrzymała 
symbol ISBN 83 – 85711 – 02 – 3. Została ona rozesłana do największych bibliotek w Polsce. Książka 
zawiera 86 ilustracji czyli grafik i fotografii. Posiada 130 stron, formaty A5, szkoda że tylko okładka 
jest kolorowa. Jest nam bardzo przyjemnie że to właśnie pracownicy naszej szkoły napisali pierwszą 
i  dosyć  obszerną publikacje  o Mysłakowicach.  Książka została  wyceniona na 50.000 zł.  Autorzy 
książki pani Jadwiga i Emil otrzymali od pani wójt skromną nagrodę i po 10 sztuk książek. 
       Jesienią podjęto  prace  nad przygotowaniem terenu pod boiska szkolne:  do piłki  ręcznej, 
koszykowe, do gry w badmintona. Prace mają polegać na: nawiezieniu tłucznia – firma Rozmet, 
rozsypaniu tłucznia – pracownicy szkoły + uczniowie, ułożeniu krawężników – pracownicy szkoły + 
uczniowie,  wałowanie  boiska  –  firma  Rozmet,  asfaltowanie  boisk  –  firma  Rozmet.  Całą  akcję 
wspomagali finansowo: Urząd Gminy, Rada Gminy, GZASz, Zakłady usługowe i fabryki, uczniowie 
naszej szkoły. Tą wielką pracę wykonała nam po niskich kosztach firma pana Józefa Cyrka. W 
ostatni  dzień  starego  roku  odbył  się  uroczysty  apel  poświęcony  Wieczorowi  Wigilijnemu.  Były 
przedstawienia, kolędy, pastorałki, śpiewano solo i w grupach oraz grano na instrumentach. Później 
dyrektor szkoły i ks. dziekan złożyli wszystkim najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne. 
        Zimą Zakłady Krawieckie pana G. Zimy przekazały dla biednych uczniów artykuły spożywcze i 
środki pieniężne. Skrzynkę jabłek przekazał do kuchni pan J. Ptak oraz herbatę i cukier dla uczniów 
nauczania  początkowego  z  przeznaczeniem  na  szklankę  herbaty  w  zimie.  Miejscowa  apteka 
ponownie przekazała środki opatrunkowe do szkolnej apteczki. Artykuły żywnościowe dla szkolnej 
kuchni  przekazał  zakład  Orzeł.  Stowarzyszenie  Beata  Alberta  z  Bukowca  również  przekazało 
artykuły spożywcze dla szkolnej stołówki. DZPL Orzeł przekazał obrusy na pokrycie stolików na 
szkolne uroczystości na kwotę 3.200.000 zł. 
       Na boisko szkolne wpłaty uzyskano od: sklep wielobranżowy p. Józefa Gadziny – 0,5 mil zł, 
firma PPHU Stemar – 0,5 mil zł, skład węglowy Sebo p. Szydłowskiego – 0,5 mil zł, sklep warzywny 
p. Miklaszewskiej – 0,2 mil zł, sklep kosmetyczny p. Wypych – 0,5 mil zł, DZPL Orzeł – 5 mil zł, 
zakład usługowy Tesa – 1 mil zł, sklepik szkolny – 1 mil zł. 
Pod koniec starego roku SU zorganizował zbiórkę odzieży używanej. Zebrano znaczną ilość odzieży 
zimowej:  swetry,  skafandry,  czapki,  szaliki,  rękawiczki.  Odzież  przekazano  pani  pedagog,  która 
mając najlepsze rozeznanie o sytuacji materialnej naszych uczniów , prawidłowo rozdzieli ją między 
najbardziej  potrzebujących.  Pod koniec grudnia p.  Hejnosz przekazał  na rzecz szkoły 100 sztuk 
półek drewnianych na kwotę 5,5 mil zł. W styczniu Zakład Budżetowy z Łomnicy przekazał na rzecz 
szkoły  szereg  materiałów  potrzebnych  w  pracy  konserwatora:  wkręty,  zawiasy,  bezpieczniki, 
gniazda itp. 
       Dnia 19 stycznia kol Emil Pyzik wydał broszurę w ilości 10 szt pt” Sprawozdanie z wizyty 
pedagogów Gminy Mysłakowice w Lemvig w Danii”. W publikacji znajduje się opis kolejnych 7 dni 
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wizyty w różnych instytucjach – placówkach pedagogicznych Gminy. Całość zaopatrzono własnymi 
zdjęciami  – 25 szt.  Broszura daje obraz jaki zaprezentowano naszej delegacji  w Danii.  Z naszej 
Gminy udział wzięli: dyrektorzy 4 szkół, przedszkoli, GOPS, GDZSz, GOSR, pielęgniarka, pedagog, 
dwóch nauczycieli , przewodniczący Rady Gminy, 2 pracowników Związku Gmin Karkonoskich. 
       A oto jak przedstawiała się działalność gospodarcza szkoły za I semestr: usługi kserograficzne – 
2,6  mil  zł,  dzierżawy sal  lekcyjnych – 2,2  mil  zł,  darczyńcy  – 3,7  mil  zł,  prowizje  –  5,6  mil  zł, 
konkursy – 4,0 mil; zł razem to 18,2 mil zł. Po dwóch latach czekania Muzeum w Poczdamie w RFN 
przesłało na ręce kol Emila ciekawe materiały dotyczące pałacu – szkoły. 
      Dnia 13 lutego kol Emil wysłał kolejną prośbę do Muzeum Historycznego w Poczdamie w RFN z 
prośbą o przesłanie dla szkoły kolejnych materiałów dotyczących naszej miejscowości.  Ze swojej 
strony  wysłaliśmy materiały  w języku polskim i  niemieckim o  naszej  miejscowości  jak:  książki, 
foldery, zdjęcia, kserokopie. 
       W związku ze zbliżającą się rocznicą 50 lecia Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach, kol Emil 
Pyzik  podjął się napisania kolejnej publikacji pt „50 lat szkoły w Mysłakowicach”, do której zbierał 
materiały przez dwa lata. Jak zawsze korekty dokonała pani Jadwiga. Dzięki przychylności dyrekcji 
szkoły,  zakupiono  odpowiednie  materiały  do  wykonania  100  odbitek  książki  –  6  ryz  papieru  i 
4 tonery. W dni wolne od nauki szkolnej, kol Emil odbijał materiały w pracowni fizycznej. Starsza 
młodzież przecinała kartki i układała strony. W domu pan Emil zszywał każdy egzemplarz i kleił 
butaprenem. Książkami dysponowała dyrekcja szkoły rozdając zaproszonym gościom i weteranom 
stanu nauczycielskiego. 
        W wyniku rocznej klasyfikacji w klasach nauczania początkowego wszystkich promowano 39 
nagrodzono,  uczniowie  opuścili  180  godzin  nieusprawiedliwionych.  Do  klas  starszych  IV –  VIII 
uczęszczało 334 uczniów, wszyscy klasyfikowani, 327 promowanych, 6 promowano warunkowo, na 
drugi rok pozostało 6 uczniów. 30 uczniów otrzymało świadectwa z wyróżnieniem, 49 nagrodzono. 
Sprawowanie  naganne  otrzymało  8  uczniów,  28  odpowiednie,  klasy  opuściły  1484  godzin 
nieusprawiedliwionych,  średnia  promocja  97,9%.  Łącznie  w  klasach  I  –  VIII  uczęszczało  509 
uczniów,  promowano  502,  wyróżniono  36,  nagrodzono  68,  opuszczono  1664  godzin 
nieusprawiedliwionych. W II semestrze odbyły się sprawdziany wiadomości z: matematyki, fizyki 
oraz zrobiono próbny egzamin z języka polskiego i matematyki. 
        Nauczyciele w II semestrze opuścili łącznie 180 dni. Młodzież uczęszczała w 21 oddziałach 
wszyscy na I zmianę. Szkołę w czerwcu 62 absolwentów. Nauczaniem indywidualnym objętych było 
2  uczniów.  W  ciągu  roku  szkołę  opuściło  3  uczniów  przechodząc  do  OHP.  Z  końcem  roku 
działalność gospodarcza szkoły zamknęła się kwotą 36 m9il zł. Podczas wakacji pracownicy szkoły 
wykonali  szereg  prac  na  rzecz  szkoły:  malowanie  korytarzy  na  parterze  pałacu,  odświeżono 
wszystkie pomieszczenia bloku żywienia, pracownię chemiczną zamieniono na świetlicę, dokończono 
budowę „Zielonej sali” dla uczniów kl I – III, w ogrodzie szkolnym posadzono krzewy.  
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Rok szkolny 1995/96. 

1 września nowy rok szkolny rozpoczęło 510 uczniów i 40 nauczycieli. Z początkiem września 
naszą szkołę odwiedziła 30 osobowa grupa doradców metodycznych, by zapoznać się z działalnością 
szkoły przejętej przez Radę Gminy Mysłakowice. 

Dnia 14 października 1995 r. z okazji  50–lecia Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach, odbyła 
się bardzo ważna uroczystość na sali gimnastycznej. 
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      A oto program uroczystości:
1. Uroczysta Msza Św. w parafialnym kościele, podczas której śpiewał gościnnie chór z Liceum 

Ogólnego z Jeleniej Góry. 
2. Uroczysta akademia na sali gimnastycznej z udziałem weteranów zawodu nauczycielskiego 

i zaproszonych gości. 
3. Podczas uroczystości rozdawano w ramach promocji książkę pt.” 50 lat Szkoły 

w Mysłakowicach”, okolicznościowe przemówienia gości, prezenty dla szacownej Jubilatki, 
występy artystyczne naszej młodzieży, okolicznościowe zdjęcia, skromny poczęstunek.

4. Pokaz sprzętu pożarniczego. 
5. Występy orkiestry z WOSR z Jeleniej Góry. 
6. Pokazy sekcji karate. 
7. Pokaz tresury psów policyjnych. 
8. Przejazdy na bryczce i na kucykach. 
9. Ognisko z pieczeniem kiełbasek. 
10. Występy zespołów na instrumentach, 

sprawności sportowe, loteria fantowa. 

W ostatnim dniu starego roku odbył się uroczysty apel połączony z Jasełkami i śpiewaniem 
kolęd i pastorałek. Na koniec były życzenia ks. proboszcza i dyrektora szkoły. W styczniu odbył się 
tradycyjny  bal  choinkowy  połączony  z  przebieraniem,  poczęstunkiem  i  różnymi  zabawami.  Na 
przełomie  maja  i  czerwca  młodzież  klas  VIII  abc  pod  opieką  wychowawców,  odbyła  4  dniową 
autokarową wycieczkę do: Oświęcimia, Chorzowa, Krakowa, Wieliczki i Zakopanego. Na początku 
maja w Dniu Ziemi, odbyło się sprzątanie w parku obok pałacu, zebrano wiele konserw, butelek, 
papieru i różnych tworzyw sztucznych. Dnia 1 czerwca to Dzień Sportu – było wiele konkurencji 
sportowych dla dzieci i młodzieży, poczęstunek i gry oraz zabawy. 
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Rok szkolny 1996/97. 

Nowy rok szkolny powitało 491 uczniów i 30 nauczycieli. Z początkiem roku szkolnego oddano do 
użytku wyremontowaną salę gimnastyczną. We wrześniu odbył się „Festyn ekologiczny” w Bukowcu 
na którym naszą szkołę reprezentowali wybrani uczniowie pod opieką wychowawców, gdzie musieli 
brać  udział  w  marszach  po  rejonie  całej  gminy.  Jesienią  odbyło  się  kilka  ciekawych  imprez  i 
uroczystości zorganizowanych przez szkolny SU. W ostatni dzień nauki w starym roku odbyła się 
uroczysta  akademia  w  połączeniu  ze  śpiewaniem kolęd  i  recytacją  wierszy,  na  koniec  dyrektor 
szkoły i ks. dziekan złożyli wszystkim serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne. 
       Dnia 19 stycznia w kościele parafialnym odbył się konkurs pt. „ Śpiewamy i gramy polskie 
kolędy i  pastorałki”.  Nagrody dla najlepszych ufundowali: dyrektor szkoły,  ks.  proboszcz i  pani 
Wójt Gminy. W czasie ferii szkolnych w szkole było zimowisko młodzieżowe z Iławy. Tradycyjny 
Dzień Wiosny – to w szkole dla klas IV – VI impreza okolicznościowa na sali gimnastycznej: zabawa, 
sport, satyra i piosenki. W dniu 26 kwietnia odbyło się kolejne Sprzątanie Ziemi – porządkowano 
teren wokół szkoły, kościoła i w parku przy pałacu. 
        Podczas zakończenia roku szkolnego rozdano nagrody, dyplomy i świadectwa z wyróżnieniem, 
najlepsi  uczniowie  wpisali  się  do  Złotej  Księgi.  Przed  rozejściem  się  uczniów,   nauczyciel  WF 
poinformował jak się mają zachować w wodzie na basenie i w rzece czy w stawie. 
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Rok szkolny 1997/98. 

Nowy rok szkolny powitało 457 uczniów zgromadzonych w 18 oddziałach i 34 nauczycieli. Podczas 
wakacji  dokonano  modernizacji  nawierzchni  boisk  szkolnych  oraz  wymieniono  nawierzchnię 
dziedzińca szkolnego. Dnia 27 września odbyło się kolejne „Sprzątanie Ziemi”- prace porządkowe 
prowadzono wokół  pałacu,  kościoła  w parku i  we  wsi Mysłakowice.  Dzień Edukacji  to  impreza 
kulturalno – sportowa w Sosnówce Górnej, hotel Lubuszanin. Dnia 3 grudnia odbyła się VI edycja 
konkursu „Znam Gminę Mysłakowice i Samorząd Gminy”- nasza drużyna wywalczyła II miejsce i 
nagrodę pieniężna dla szkoły. 
       Dnia  19  grudnia  z  okazji  Świąt  Bożego  Narodzenia,  w  szkole  odbył  się  koncert  kolęd  i 
pastorałek: były życzenia, kolędy, wiersze i jasełka wszystko w wykonaniu dzieci i młodzieży. Dnia 
17 stycznia młodzieżowa orkiestra dęta z Krzywinia, dała koncert w kościele parafialnym, uzyskane 
pieniądze ze wstępów przeznaczono na ręce dla Ani z Gruszkowa. Na 25 lecie Gminy Mysłakowice – 
dzieci i młodzież ze szkoły dały występ artystyczny. Uczennice Justyna Byczko i Aleksandra Bułka w 
ramach I nagrody w konkursie ogólnopolskim, pojadą 1 czerwca 1998 roku na obrady Sejmu Dzieci 
i młodzieży do Warszawy.
       Dnia 21 kwietnia dla klas IV – Vi odbył  się „Wiosenny Turniej” – podczas imprezy były 
konkursy, zabawy, sport i satyra. Dla najlepszej klasy dyrekcja przygotowała nagrodę pieniężną, a 
dla pozostałych słodycze. W dniach od 29 kwietnia do 4 maja odbyła się pierwsza wycieczka dla 
pracowników  szkoły  i  ich  rodzin  do  Włoch:  Padwa,  Florencja,  Wenecja  i  Rzym.  Było  pięknie, 
wspaniale, cudownie i spotkanie z papieżem na Placu Św. Piotra. W dniach 13 – 15 maja odbyła się 
wycieczka dla klas VIII abc do Krakowa, Wieliczki, Ojcowa, Tarnowskich Gór i Oświęcimia.
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Rok szkolny 1998/99. 

Dnia 1 września nowy rok szkolny powitało 421 uczniów i 34 nauczycieli. Na początku roku klasa 
VIIIa  wraz  z  wychowawcą  była  na  wykopkach  u  państwa  Kogutów,  zarobione  pieniądze 
przeznaczono na wycieczkę. Dnia 19 i 20 września odbyły się Dni Promocji Gminy Mysłakowice, w 
której  młodzież  wzięła  czynny  udział.  W październiku  odbyła  się  wielka  uroczystość  z  powodu 
oddania do użytku odremontowanego domu tyrolskiego, przeznaczonego na Gospodę Tyrolską. 
       W  dniu  tym  do  Mysłakowic  przyjechało  kilka  autokarów  z  rdzennymi  mieszkańcam9 
austriackiego Tyrolu. Wszyscy uczestnicy zarówno mężczyźni jak i kobiety byli w ludowych strojach 
które dla mieszkańców Mysłakowic były wielką atrakcją. Wśród przyjezdnych znajdowała się grupa 
młodych  kobiet  z  pięknymi  drewnianymi  beczułkami  zapewne  z  winem,  inna  grupa  męska 
zaopatrzona  była  w  strzelby  w  celu  oddania  honorowej  salwy.  Uroczystość  rozpoczęła  się  od 
uroczystej zbiórki przed pałacem, krótkiej przemowy, złożenia wieńca pod pomnikiem Johannesa 
Fleidla, następnie wszyscy zebrani udali się w kolumnach marszowych do Gospody Tyrolskiej. Na 
początku szli  przedstawiciele  poszczególnych gmin tyrolskich ze sztandarami,  później  orkiestra i 
pozostali goście. 
        Pod gospodą odbyła się dalsza część oficjalna z przemówieniami przedstawicieli Polski, Austrii, 
władz  powiatowych  i  gminnych.  Po  oddaniu  honorowej  salwy  odbyły  się  powitania,  rozmowy, 
poczęstunek i zwiedzanie odrestaurowanego domu tyrolskiego. Na uroczystość Święta Tyrolczyków, 
przyszło  również sporo mieszkańców Mysłakowic.  Była  to dobra lekcja  patriotyzmu i  związków 
kulturowych z dawnymi mieszkańcami wsi Erdmannsdorf – Zillerthal. 
         Dnia 9 października w Sosnówce Górnej w domu wczasowym Lubuszanin, odbyła się impreza 
kulturalno  –  sportowa  z  okazji  Dnia  Edukacji,  dla  pracowników  szkoły  i  ich  rodzin.  Dnia  11 
października  powołano  i  wybrano  pierwszy  raz  Radę  Młodych  Gminy  Mysłakowice.  Dnia  22 
grudnia odbyła się uroczysta akademia dla zaproszonych gości, uczniów i  pracowników szkoły – 
koncert wigilijny, były kolędy, pastorałki, wiersze, Jasełka i śpiewano wiele kolęd solo i zbiorowo. Na 
zakończenie  jak  co  roku  dyrektor  szkoły  i  ks.  dziekan  złożyli  wszystkim  serdeczne  życzenia 
świąteczne i noworoczne. 
       Pod koniec stycznia w szkole gościła delegacja zaprzyjaźnionej gminy Leopoldshohe z Niemiec. 
Było  to  robocze  spotkanie  dyrektorów szkół  w celu  uzgodnienia  warunków wymiany młodzieży 
szkolnej. W dniu 30 kwietnia dla klas IV – VI odbył się Wiosenny Turniej na sali gimnastycznej – 
było ciekawie i bardzo wesoło. W dniach 30. 04. – 3.05. odbyła się druga wycieczka dla pracowników 
szkoły i  ich rodzin,  do Pragi i  Wiednia oraz Jaskini  Punkwy na Morawach.  Z końcem czerwca 
uroczyście pożegnano wszystkich uczniów w tym szczególnie absolwentów.
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Rok szkolny 1999/2000. 

W nowym roku szkolnym w naszej szkole utworzono Gimnazjum dla młodzieży z Mysłakowic oraz z 
Kostrzycy i Bukowca. Gimnazjum jest obowiązkowe i trwa 3 lata, przechodzą do niego uczniowie 
którzy  ukończyli  6  klas  szkoły  podstawowej.  Młodzież  gimnazjalna  z  Kostrzycy  i  Bukowca 
dowożona jest specjalnym autobusem – gimbusem. W Gimnazjum mogą uczyć nauczyciele którzy 
uzyskali tytuł magistra z określonego przedmiotu. 
        Dnia 16 października odbył się Gminny Konkurs „Eko – Festyn” dla uczniów z całej Gminy 
Mysłakowice. Program był bardzo bogaty i ciekawy: pokazy, konkursy, pieczywo, słodycze, napoje i 
kiełbaski  pieczone,  tresura  psów,  potyczki  rodzinne  no  i  oczywiście  zbieranie  śmieci.  Zabawa 
Andrzejkowa  była  miła  i  ciekawa  dla  całej  dziatwy  szkolnej.  Wiele  pracowni  i  sal  lekcyjnych 
otrzymało nowe ławki i krzesła oraz segmenty. 
        Z końcem grudnia odbył się kolejny konkurs pt. Znam Gminę i Radę Gminy” – nasza drużyna 
wywalczyła znowu II miejsce i określoną sumę pieniędzy na zakupy dla szkoły. W ostatnim dniu 
nauki  szkolnej  w starym roku,  odbyła  się  tradycyjnie  uroczystość  –  Śpiewamy i  gramy polskie 
kolędy i pastorałki. Śpiewano pojedynczo i zbiorowo, były Jasełka oraz dla wszystkich noworoczne 
życzenia. 
     Dnia 1 kwietnia to znowu tradycyjny Turniej Wiosenny dla uczniów klas IV – VI. Na turniej 
złożyły się: konkursy, sprawności sportowe, zgadywanki, satyra, reklamy, śpiew i muzyka. Dnia 28. 
04. – 3.05. odbyła się trzecia wycieczka dla pracowników szkoły i ich rodzin do Paryża: metro, Wieża 
Eifla, Wersal, Pola Elizejskie itd. W czerwcu cała szkoła brała udział w Dniach Promocji Gminy 
Mysłakowice  i  Len  pod  Śnieżką.  Nasze  drużyny  przebrane  w  stroje  tyrolskie  wspaniale  się 
prezentowały.  
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Rok szkolny 2000/01.

Nowy rok szkolny rozpoczęło 444 uczniów i 21 nauczycieli.  W tym roku na rozpoczęciu była już 
młodzież  z  klasy  II  gimnazjalnej.  We  wrześniu  uruchomiono  w  szkole  nową  pracownię 
komputerowa z 8 stanowiskami i dostępem do internetu. Dzień Edukacji obchodzono uroczyście i z 
tej okazji pracownicy szkoły obejrzeli występ Teatru Nowego w Michałowicach. 
       Akademia z okazji Wigilii upłynęła w miłej i przyjemnej atmosferze, po której pracownicy 
szkoły  udali  się  na  tradycyjny  poczęstunek  z  opłatkiem.  Dnia  13  stycznia  kol.  Janusz  Darasz 
zorganizował zbiorowy wyjazd młodzieży, na zawody Pucharu Świata do Harachowa w Czechach. 
Zawody te wygrał polski skoczek Adam Małysz. Podczas zabawy choinkowej było wiele atrakcji i 
wszyscy bawili się bardzo dobrze.
      W marcu  dyrekcja  szkoły  otrzymała  w podarunku  samochód  dostawczy  marki  Ford,  od 
zaprzyjaźnionej  niemieckiej  Gminy  Leopoldshohe.  W  dniu  31  marca  dzieci  klas  IV  –  VI 
uczestniczyły w „Turnieju Wiosennym”, było ciekawie, wesoło a nawet słodko. W dniu tym maluchy 
zwiedzały  Składowisko Odpadów Komunalnych w Ścięgnach – Kostrzycy,  gdzie mogły zobaczyć 
ekologiczne śmietnisko. 
        W kwietniu odbył  się II  Gminny Festyn Ekologiczny, na którym było wiele konkurencji 
sportowych, reklamowych, loterie ekologiczne, potyczki rodzinne, słodycze, grochówka i kiełbaski na 
gorąco. W dniach od 27.04. – 3.05. odbyła się 4 wycieczka dla pracowników szkoły i ich rodzin do 
Chorwacji. Podczas wycieczki zwiedzaliśmy: Szybenik, Zadar, Split,  Krka i Pitwickie Jeziora. W 
dniach od 2 – 11 maja 20 uczniów z naszej Gminy przebywało w Gminie Leopoldshohe w Niemczech 
z  opiekunami.  Podczas  tego  pobytu  wzbogacali  język  niemiecki  jak  również  zwiedzali  różne 
miejscowości  ich  gminy.  Uczniowie  mieszkali  w  rodzinach  uczniów  z  Niemiec.  Teraz  z 
niecierpliwością  czekają  na rewizytę  gości  z  Niemiec.  Teraz  oni  gościć  będą swoich kolegów we 
własnych domach rodzinnych.  W ten sposób rozpoczęto wieloletnią wymianę młodzieży polsko – 
niemieckiej, która trwa do dzisiaj. 
       Dnia 17 czerwca odbyły się Dni Promocji Gminy i Festiwal Lniany pod Śnieżką w którym nasza 
młodzież brała czynny udział. Z końcem roku kol Emil przeszedł wreszcie na zasłużoną emeryturę, 
ale jeszcze przez dwa lata wprowadzał nową nauczycielkę w arkana doświadczeń z fizyki.      
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Rok szkolny 2001/02. 

Nowy rok szkolny powitało 502 uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz 30 nauczycieli. W 
tym  roku  podobnie  jak  w  latach  ubiegłych  obchodzono  w  Sosnówce  Górnej  w  Lubuszaninie. 
Pracownicy szkoły i ich rodziny obchodzili święto na sportowo i z tańcem oraz muzyką. Dnia 20 
października odbył się III Gminny Festyn Ekologiczny. Było wiele występów, konkursów, wystaw, 
konkurencji sportowych oraz pieczona kiełbasa i grochówka na gorąco. 
         Dnia 30 listopada odbyła się Parada Młodzieży z Gminy Mysłakowice od szkoły do klubu 
Radar, gdzie odbyło się spotkanie z władzami naszej gminy, a później wspólna zabawa. W ostatni 
dzień  nauki  w  starym  roku  odbyła  się  tradycyjnie  uroczystość  wigilijna  z  kolędami  dla  dzieci, 
młodzieży, pracowników szkoły i zaproszonych gości. Na koniec dyrektor szkoły i ks. dziekan złożyli 
wszystkim świąteczne i noworoczne życzenia. 
        W styczniu pani Joanna Renfleisz Panek, za działalność ekologiczną w szkole, odebrała nagrodę 
Ministra Ochrony Środowiska. Kosmiczny Turniej Wiosenny dla klas IV – VI odbył się w pierwszy 
dzień wiosny,  na którym jak co roku były  konkurencje  sportowe,  ekologiczne,  reklamy,  śpiewy, 
tańce oraz jak zawsze dla wszystkich słodycze. W marcu odbyła się 9 edycja konkursu o Gminie 
Mysłakowice dla uczniów szkół podstawowych z 4 szkół. 
        Dnia 1 czerwca odbyła się wspaniała impreza z okazji Dnia Dziecka dla dzieci i młodzieży w 
połączeniu  z  Dniem  Sportu,  wszyscy  bawili  się  wspaniale.  W tym  roku  szkolnym  pierwszy  raz 
żegnano absolwentów 3 klasy Gimnazjum . Pożegnanie było bardzo serdeczne a nawet z łezką w oku. 
Z końcem roku szkolnego na emeryturę przeszedł nauczyciel WF kol Janusz Darasz oraz na inną 
placówkę ks. Marek Kościński.
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Rok szkolny 2002/03. 

Nowy rok szkolny powitało 486 uczniów i 37 nauczycieli. Po odejściu ks. Marka w szkole pojawił się 
ks. Czyż. W szkole coraz większe uznanie zdobywa  „Góra Grosza” – jest to ogólnopolska akcja 
zbierania grosików – pieniędzy dla nowych domów rodzinnych dla dzieci w Polsce. We wrześniu 
odbyła się wielka akcja, zbieramy i segregujemy śmieci. Wybrani ochotnicy ze szkoły podstawowej 
brali udział w konkursie pt. Kolędy i pastorałki w Karpaczu, gdzie zajęli I miejsce. 
       Pod koniec w szkole odbył się wspaniały koncert kolęd i pastorałek dla dzieci, młodzieży i 
pracowników szkoły. Na koniec wystawiono Jasełka i złożono wszystkim świąteczne i noworoczne 
życzenia. W styczniową niedzielę dzieci z klas I – III, wystawiły w kościele parafialnym Jasełka dla 
ludności  Mysłakowic,  pod  opieką  pani  Anny  Drobnej.  Dnia  18  lutego  odbyło  się  uroczyste 
pożegnanie przez dzieci,  młodzież i pracowników szkoły dyrektora Sylwestra Urbańskiego,  który 
odszedł do Wrocławia na stanowisko v-ce kuratora oświaty w województwie dolnośląskim. 
        Dnia 26 kwietnia w szkole odbył się I szkolny EUROPIKNIK, były konkursy, piosenki, parady, 
prezentacje i poczęstunek. W dniach 1 – 4 maja odbyła się 5 wycieczka dla pracowników szkoły i ich 
rodzin, tym razem po Polsce: Zakopane, Wieliczka, Kraków i Wadowice. Było przyjemnie, pięknie i 
wspaniale, okazuje się że nasza ojczyzna również jest bardzo ciekawa. 
        W dniach 11 – 21 maja polskie rodziny z Mysłakowic i Łomnicy gościli młodzież z Niemiec w 
ramach wymiany. Chodzili na lekcje oraz zwiedzali  okolicę pod opieką kol i ich rodziców, zaś ze 
strony szkoły opiekunem była pani  Aneta Stefańczyk.  Dnia  1 czerwca w szkole  odbył  się  Dzień 
Sportu dla całej  dziatwy. W wielu konkurencjach udział  brali  wszyscy uczniowie,  oprócz sportu 
można było zjeść coś słodkiego i napić się coś bardzo smacznego. 
        Na wiosnę  odbył  się  we Wrocławiu  finał  konkursu  Poznajemy Parki  Narodowe  Polski. 
Województwo  dolnośląskie  reprezentowali  uczniowie  z  Gimnazjum  w  Mysłakowicach  pod 
kierunkiem pani Danuty Nowalińskiej, gdzie zajęli III miejsce w Polsce. W ramach nagrody mogli 
wyjechać do Myśliborza i Cholina na warsztaty ekologiczne. Szkołę i województwo reprezentowało 5 
uczniów w tym dwie dziewczyny. Z koncem roku szkolnego żegnano już drugi odchodzący rocznik z 
Gimnazjum. 
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Rok szkolny 2003/04. 

Z dniem 1 września stanowisko dyrektora szkoły objął pan Andrzej Dąbek dotychczasowy dyrektor 
szkoły w Karpnikach, zaś jego c-ce dyrektorem pan Adam Sroka. W nowym roku uczęszczało do 
szkoły 491 uczniów i 36 nauczycieli. Dnia 20 września odbyło się Sprzątanie Świata – w związku z 
tym  każda  klasa  pod  opieką  wychowawcy,  wyposażona  w  odpowiednie  jednorazowe  rękawice 
ochronne  ruszyła  na  wyznaczone  rejony.  Sprzątano  park  obok  pałacu,  obejście  kościoła  i 
wyznaczone punkty w Mysłakowicach. 
           Dnia 17 września reprezentacja naszej szkoły zwyciężyła w konkursie zorganizowanym przez 
Dolnośląski  Zespół  Parków Krajobrazowych pt.  Poznajemy kompleksy łąkowe na terenie  parku 
krajobrazowego.  Nasz  zespół  wykazał  się  najlepszą  znajomością  roślin  chronionych  na  terenie 
Rudaw  Janowickich. W dniach 28 – 29 września w ramach pracy sekcji Turystyczno – Rowerowej, 
grupa uczniów z klas Vab, wzięła udział w 29 Jeleniogórskim Rajdzie Młodzieży Szkolnej. Uczniowie 
pokonali trasę z Podgórzyna do Karpacza, 
         Dzień Edukacji obchodzono uroczyście przez pracowników szkoły i ich rodziny w Agrolandzie 
w Czarnym. Dnia 16 października Szkoła w Mysłakowicach zdobyła I miejsce na Dolnym Śląsku w 
ogólnopolskiej  zbiórce  pieniędzy  na  rzecz  domów  dziecka  –  Góra  Grosza.  W  nagrodę  szkoła 
otrzymała 2.200 zł. Dnia 7 grudnia grupa 40 dzieci pojechała do Parku Wodnego w Jablońcu, pod 
opieką nauczycieli WF. Dzieci chętnie korzystały z proponowanych im atrakcji. Wyjazd cieszył się 
dużym powodzeniem. 
          Dnia 12 grudnia uczniowie klas nauczania początkowego obejrzeli  przedstawienie które 
przygotował Teatr Edukacyjny z Warszawy. Tematem występu był problem zachowania się dzieci w 
trudnych  sytuacjach dla  młodego człowieka  –  dziecka.  Kiedy  powiedzieć  NIE!  osobom obcym i 
dorosłym. Zachowanie ostrożności przy zawieraniu znajomości. Dnia 17 grudnia odbył się konkurs 
pt. Kolędy i pastorałki w Karpaczu. Miejsce I w klasach drugich wyśpiewała Sandra Konieczna, a w 
klasach V I miejsce Agnieszka Chałupka. 
       Uroczysty  koncert  wigilijny  w  szkole  odbył  się  dnia  19  grudnia  dla  dzieci,  młodzieży  i 
pracowników szkoły.  Jak zawsze  na koniec złożono wszystkim serdeczne życzenia świąteczne. W 
szkole zawiązał się społeczny komitet, na rzecz pomocy finansowej uczennicy gimnazjum chorej na 
nowotwór pnia mózgu. Tą uczennicą jest Agnieszka z Kostrzycy. Dnia 3 stycznia oddano do użytku 
odremontowaną salę  gimnastyczną.  Szkoła była gospodarzem Ekstremalnego Rajdu – uczestnicy 
mieli do pokonania 100 km, a wyruszyli spod szkoły. 
        Jak co roku w styczniu odbyło się spotkanie wigilijne, u księdza dziekana na plebani. Również w 
styczniu  odbyła  się  zabawa  karnawałowa  dla  dzieci  klas  I  –  III.  Podczas  ferii  szkolnych 
wyremontowano stołówkę szkolną. Wykonane prace przyniosły oczekiwane efekty. Dnia 4 marca w 
Jakuszycach odbył się XX Bieg Dzieci i  Młodzieży na nartach, naszą szkołę reprezentował uczeń 
klasy III Mateusz Pyzik, zajmując I miejsce w Gminie Mysłakowice i IX wiekowo. 
        Młodzież Gimnazjum zorganizowała zbiórkę zabawek które przekazano do Domu dziecka w 
Cieplicach. Drużyna uczniów z naszej szkoły zwyciężyła w dolnośląskim finale konkursu Poznajmy 
Parki Krajobrazowe.  W nagrodę młodzi miłośnicy przyrody pojadą na obóz naukowy oraz będą 
reprezentować nasz region w krajowym finale. Dnia 1 czerwca odbył się Dzień Sportu oraz Festiwal 
Nauki. W ramach programu były prezentacje multimedialne z historii, chemii i fizyki. Z końcem 
roku szkolnego odeszli na emeryturę: Danuta Nowalińska, Barbara Opara i Adam Sroka.  
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Rok szkolny 2004/05. 

Nowy rok szkolny powitało 469 uczniów i 38 nauczycieli. W ostatnich dniach sierpnia naszą szkołę 
odwiedziła  pani  Kurator  Oświaty  z  Wrocławia  Teresa  Kaleta  i  v-ce  Kurator  pan  Sylwester 
Urbański. Podczas wakacji w szkole był zorganizowany obóz integracyjny dla młodzieży z Niemiec, 
Francji  i  Polski.  Z  polskiej  strony  ich  opiekunem  była  pani  Anna  Drobna.  Młodzież  zwiedziła 
Karkonosze oraz okoliczne miejscowości. W październiku w szkole odbyło się spotkanie twórców 
„Ścieżek  przyrodniczych”,  którego  organizatorem  był  Zarząd  Parków  Krajobrazowych.  W 
projekcie brały czynny udział klasy gimnazjalne. 
           Klasa Va, a szczególnie Maciek Panek, zostali wyróżnieni za prace plastyczną w konkursie 
„ Bezpieczeństwo dla wszystkich”. W nagrodę otrzymali elementy odblaskowe, które mieli nosić na 
swoich ubraniach. Z okazji Dnia Edukacji w szkole odbyła się akademia i spotkanie z nauczycielami 
oraz weteranami zawodu. Uczennice klas V i VI uczestniczyły w akcji  charytatywnej „Karmimy 
głodnych”. Najmłodsze dzieci z rodzin niżej uposażonych, mogły codziennie liczyć podczas dużej 
przerwy na drugie śniadanie. W zimie ukazał się 5 numer gazetki gimnazjalistów pt. Młodzi gniewni 
– reaktywacja”. 
        Dzieci z klas I – III brały kolejny raz udział w konkursie „Kolędy i pastorałki” w Karpaczu, 
gdzie zajęły czołowe miejsca. W zimie odbyło się spotkanie z archeologiem i fotografikiem panem 
Wilkiem z Karpnik. W ostatni dzień nauki starego roku odbyło się tradycyjne „Spotkanie wigilijne”, 
dla uczniów i pracowników szkoły. W nowym roku nasi uczniowie uczestniczyli już kolejny raz w 13 
Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dnia 15 stycznia w kościele i szkole, odbyło się VI 
Spotkanie Osób Niepełnosprawnych, z udziałem biskupa legnickiego i miejscowych władz gminnych 
i powiatowych. 
       W pierwszy dzień wiosny dla dzieci z klas I – III odbył się „Wiosenny Turniej” – były zabawy, 
rysowanie, malowanie, śpiewanie no i oczywiście słodki poczęstunek. Uczeń Michał Nowak został 
laureatem etapu wojewódzkiego konkursu na „Folder Reklamowy o Dolnym Śląsku i Sardynii” – w 
nagrodę uczeń pojechał na 20 dni na Sardynię.  Gimnazjaliści  z klas III pod opieką nauczycielki 
fizyki  pani  Haliny  Józefowicz,  wzięli  udział  w  eksperymencie  organizowanym  przez  Krajowy 
Komitet Światowego Roku Fizyki – który polegał na pomiarze zapylenia powietrza w Polsce.
         Dnia 19 kwietnia odbył się konkurs pt. Udzielamy pierwszej pomocy – uczymy się bezpiecznie 
żyć  –  przedstawiciele  klas  IV –  VI  zajęli  I  miejsce  w Euroregionie  Nysa.  W maju odbył  się  V 
Międzyszkolny  Konkurs  Matematyczny  –  II  miejsce  zdobył  Krystian  Merecik  pod  opieką  pani 
Justyny Grzelak. W dniach 25 – 29 maja odbyła się kolejna wycieczka dla pracowników szkoły i ich 
rodzin  w  Beskid  Śląski  i  do  Słowacji.  Dnia  2  czerwca  odbyło  się  spotkanie  między  szkołami: 
Mysłakowice  –  Polska,  Peine  –  Niemcy,  Horni  Marschow  –  Czechy.  Chodziło  o  omówienie 
współpracy  w ramach projektów edukacyjnych Sokrates. 
        Ostatniego maja odbył  się  wojewódzki etap „Udzielania  Pierwszej  Pomocy” – uczennica 
Katarzyna Felsztyńska i Edyta Gajdzik zajęły czołowe miejsca. Dnia 23 czerwca dyrekcja szkoły 
zorganizowała  spotkanie  integracyjne  dla  pracowników  szkoły,  gdzie  przy  smacznym  posiłku 
dyskutowano nad problemami które miały miejsce w minionym roku szkolnym. 
       I tak na tej informacji kończę opowieść o 60 latach pracy Szkoły w Mysłakowicach. Podczas tego 
czasu obserwowaliśmy zmiany w dyrekcji, kadrze pedagogicznej, ilości uczniów i oddziałów w szkole 
a szkoła mieściła się aż w 5 budynkach. Zawsze jednak najważniejszym celem dla nauczyciela było 
dziecko – uczeń. 
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Z Beskidu Niskiego pod Karkonosze. 
Wspomnienia ze szkoły nauczyciela fizyki. 

Po ukończeniu 5 – letniego Liceum Pedagogicznego w Gorlicach (między Jasłem a Nowym Sączem) w 
1961 roku,  otrzymałem prace na pograniczu polsko – słowackim.  Miejscowość pięknie  położona 
między górami porośniętymi wiekowymi bukami lecz bez prądu, telefonu, do autobusu tylko 5 km a 
listonosz przychodził dwa razy w tygodniu. Po 1,5 rocznej pracy, zostałem powołany na 2 lata do 
wojska, a ponieważ pochodziłem z rzeszowskiego więc służbę odbywałem w Koszalinie i w Ustroniu 
Morskim. 
        To właśnie tam nad morzem powstała myśl aby tym razem zatrudnić się tam gdzie pracuje 
moja dziewczyna w DZPL Orzeł czyli w Karkonoszach. Przyjęcie do pracy odbyło się w Wydziale 
Oświaty w Jeleniej  Górze,  tam też zasugerowałem aby blisko szkoły było mieszkanie i  stołówka. 
Moje wymagania zostały zaraz spełnione i 1 września 1964 roku rozpocząłem pracę w Państwowym 
Prewentorium Przeciwgruźliczym w Miłkowie, na zboczu Grabowca na wysokości 600 m. n.p.m. w 
pięknym domu wybudowanym w stylu tyrolskim. 
        W klasach mało dzieci, nauka tylko do godziny 12 a mieszkanie i stołówka na miejscu. Jedyna 
wadą było to że do najbliższego domu było około 1 km drogi. Niestety idylla trwała tylko 2,5 roku. Z 
braku naboru dzieci  chorych na gruźlicę  i  ze  styku z  gruźlicą  zakład został  zamknięty.  W tym 
samym miejscu lecz po generalnym remoncie powstał Zakład Opiekuńczy dla dzieci upośledzonych 
tak fizycznie jak i umysłowo. Nauczyciele i wychowawcy odeszli a ich miejsce zajęły siostry zakonne. 
Zakład istnieje do dzisiaj i został jeszcze rozbudowany. 
         Do Mysłakowic przyszedłem w grudniu 1966 roku na zastępstwo za panią Marię Gumprecht, 
która przeszła na roczny urlop dla poratowania zdrowia. W ten sposób zostałem bibliotekarzem na 
całą szkołę i nauczycielem polskiego w klasie 5c. Praca była ciekawa, cicha, spokojna i daleko od 
zgiełku szkolnego.  Od roku byłem już żonaty a mieszkaliśmy w Górnym Miłkowie w maleńkim 
pokoiku  wynajmowanym  u  gospodarza.  Rano  szliśmy  3  km  do  stacji  PKP,  skąd  jechaliśmy 
pociągiem do Mysłakowic, a następnie żona do Orła a ja do szkoły. Po pracy sytuacja powtarzała się 
ponownie. 
         Jak tylko rozpocząłem pracę w prewentorium postanowiłem dalej się kształcić, może tym 
razem się uda, bo w rzeszowskim nic z tego nie wyszło. Niestety, przez dwa lata składałem podania o 
przyjęcie  i  za  każdym  razem  otrzymywałem  odmowną odpowiedź.  Wytłumaczenie  było  bardzo 
proste – jestem jeszcze za młody, pierwszeństwo mają starsi nauczyciele. Oczywiście w tym czasie 
mogłem się uczyć tylko zaocznie na Studium Nauczycielskim. Studium takie było w Jeleniej Górze z 
kierunkiem WF i biologia. Dopiero gdy pracowałem w Mysłakowicach, udało mi się dostać na 2 letni 
SN w lipcu 1967 roku. 
        Większość studentów to ludzie starsi a ja uchodziłem jeszcze za młodego. Studiowanie polegało 
na  nauce  własnej  w  domu.  Zjazdy  odbywały  się  w  wakacje,  przerwy  świąteczne  oraz  soboty  i 
niedziele. Biologia polegała na opanowaniu teorii, zaś WF na ćwiczeniach praktycznych. Ponieważ 
byłem młodym człowiekiem więc nie miałem kłopotu z grami sportowymi, gimnastyką, tańcem czy 
zabawami.  Egzaminy  były  podobne  jak  na  studiach  wyższych.  W  wakacje  mieliśmy  ćwiczenia 
praktyczne  na  basenie  miejskim  na  ul.  Sudeckiej.  Ale  aby  nie  przeszkadzać  ludności,  to  nasze 
pływanie odbywało się wczesnym rankiem o godzinie 7 rano. O tym czasie woda była szalenie zimna 
i takie chudzinki jak ja, już po kilkunastu minutach byłem zmarznięty do kości. Prosiło się wtedy 
prowadzącego aby pozwolił wyjść z wody i pobiegać wokół basenu. Puszyste panie patrzyły na nas 
dziwnie bo one czuły się jak ryby we wodzie. Po zakończeniu zajęć na basenie mieliśmy otrzymać 
odpowiednie dokumenty instruktorskie do nauki pływania, oczywiście nikt z nas takiego dokumentu 
nigdy nie otrzymał. Pracę dyplomową pisałem o tańcach ludowych z rzeszowskiego. W tym czasie 
dostęp do maszyny do pisania był bardzo utrudniony, dlatego pracę napisałem ręcznie a pięciolinie 
rysowałem sam na papierze. Jak było do przewidzenia Wf-u prawie nigdy nie uczyłem, ale z biologii 
czasem miałem kilka godzin. 
         Gdy kierowniczka szkoły pani Irena Dorożyńska dowiedziała się że w wojsku ukończyłem kurs 
podoficerski  radiolokacji  czyli  elektryczność  i  elektronika,  stwierdziła  że  jestem  wykształconym 
człowiekiem aby w szkole objęć „katedrę fizyki” w klasach VI – VIII. Fizykę przejąłem w 1967 roku 
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po koledze Stanisławie Mandziarzu który wreszcie zajął się techniką chłopców. 
        Klasa do fizyki mieściła się na II piętrze w rogu po lewej stronie tam gdzie teraz jest język 
polski, do klasy przylegała mała sala którą przeznaczyłem na zaplecze (obecnie dentysta). W klasie 
stało 4 szafy (obecnie są w technice ) z pomocami naukowymi. Aby zorganizować tak modne wtedy 
nauczanie w grupach,  stare stoliki  ustawiłem w kształt  litery C, w ten sposób w grupie 3 ławek 
siedziało 6 uczniów, takich grup było przeważnie 5 – 6. Już wtedy wyszukałem w szkole 2 stare duże 
biurka które połączyłem ze sobą i pokryłem ceratą. W ten sposób powstał duży i bardzo wygodny 
stół do przeprowadzania różnych eksperymentów z fizyki. 
        Największy problem sprawiał, brak odpowiedniego zasilania prądem, w szkole brak było 
odpowiednich  zasilaczy.  Zwróciłem  się  z  prośbą  do  kierownika  PGRu  którego  dzieci  w  szkole 
uczyłem,  o  przekazanie  szkole  2  starych  akumulatorów  od  traktora.  W  ten  oto  prosty  sposób 
mieliśmy już swoją elektrownię, którą od czasu do czasu trzeba było naładowć w PGR. Już wtedy 
zaczęły  powstawać  zajęcia  pozalekcyjne,  na  których  próbowaliśmy  robić  najbardziej  potrzebne 
proste pomoce, niektóre z nich przetrwały do dzisiaj i dalej dobrze służą. 
      Gdy zatrudniono mnie na stałe w Mysłakowicach, otrzymałem wtedy szansę jako nauczyciel 
osoba potrzebna w gminie,  otrzymać mieszkanie służbowe z małą opłatą dla urzędu. Oczywiście 
wszystkie sprawy służbowe załatwiała żona, bo była w tym lepsza i miała koronny argument – była 
w ciąży. Po kilku miesiącach oczekiwania otrzymaliśmy takie mieszkanie – jeden pokój i kuchnia 28 
m kwadratowych a wszystkie wygody na korytarzu lub podwórku na ul. Wojska Polskiego. 
        Wynajęty malarz kolejowy (bo tylko tacy mieli dostęp do farb), odnowił ściany, okna, podłogi i 
drzwi  –  oczywiście  za  pracę  i  materiał  należało  sporo zapłacić.  Aby ogrzać  mieszkanie  podczas 
malowania pożyczałem węgiel w szkole i woziłem go na sankach do domu oddalonego o 2 km. Do tak 
odnowionego malutkiego pudełka przeprowadziliśmy się z Miłkowa dnia 12 stycznia 1968 roku, po 2 
latach dojeżdżania pociągiem do pracy. Przewożący nas kierowca zakładowej ciężarówki, robił sobie 
z nas żarty, kto to widział aby książek było więcej niż mebli i ubrań.  
        Mimo że  byłem młodym nauczycielem,  bo miałem zaledwie  6 lat  praktyki,  jednak pani 
kierownik  szkoły  Irena  Dorożyńska  przydzieliła  mi  wychowawstwo w klasie  VIId.  W klasie  tej 
miałem większość przedmiotów, czyli uczniowie byli całkowicie zależni od wychowawcy. Uczyłem ich 
polskiego  –  głównie  czytania  na  głos,  pisania  wypracowań  i  opowiadania  tego  co  przeczytali, 
matematyki – 4 działania, ułamki, % i trochę geometrii, fizyki, chemii, biologii i geografii – w miarę 
możliwości wszystko praktycznie, namacalnie. Ponieważ byli to uczniowie przerośnięci 2 lub 3 lata, 
więc niektórzy mieli już po 16 lub 17 lat, dlatego i problemy z nimi były inne. 
       Wiele razy zamiast prowadzić zajęcia lekcyjne, szedłem do parku i szukałem ich, gdzie obecnie 
siedzą, co teraz robią, palą, grają czy może popijają. Dziewczęta były wyrośnięte i gotowe do pójścia 
za mąż dlatego nie w głowie była im nauka. Wywiadówki odbywały się wtedy tylko 4 razy w roku, 
więc z rodzicami rzadko się spotykaliśmy. 
Jak pojawiały się problemy to brałem dziennik, wsiadałem na rower i jechałem do rodziców.  Po 
takiej rozmowie uczeń przynajmniej miesiąc zachowywał się poprawnie. Klasę taką wymyślili sami 
nauczyciele  przy  poparciu  kierownika  szkoły  i  aprobacie  Wydziału  Oświaty  w  Jeleniej  Górze. 
Pozostali  nauczyciele  pozbyli  się  drugorocznych,  opornych,  źle  zachowujących  się  uczniów.  Byli 
wśród nich uczniowie bardzo grzeczni, kulturalni ale z nauką mieli wielkie kłopoty. 
         Dzisiaj uczniowie ci maja już po 50 lat, spotykając się często wspominamy tamte trudne czasy a 
oni swego opiekuna i wychowawcę. Dzisiaj uważam że tworzenie takiej klasy jest złym pomysłem na 
problemy wychowawcze. W klasie nie było wzorca, nie było z kogo brać przykładu, nawet nie było 
od kogo odpisać zadania. Uczniowie postawiony mieli jeden podstawowy warunek: musza chodzić do 
szkoły systematycznie, a wtedy nauczyciel stanie na głowie i coś ich nauczy, a oni ukończą szkołę 
podstawową. Po ukończeniu klasy 8 w większości poszli do pracy, tylko nieliczni skierowali się do 
szkoły  zawodowej.  Ponieważ  była  to najstarsza  klasa,  to  pani  kierownik często  nas  wysyłała do 
różnych prac fizycznych i społecznych, które na szkołę spadały. Chodziliśmy na wykopki do PGR, 
zbierania  kamienia  na  polach,  sadzenia  lasu,  grabienia  liści,  kopania  działki  szkolnej, 
porządkowania obejścia wokół szkoły. Uczniowie zawsze chętni byli do każdej pracy i wtedy nigdy 
nie sprawiali żadnych kłopotów wychowawczych.                                   
        Po dwóch latach nauki fizyki w klasie na II piętrze, udało mi się przekonać panią kierownik że 
pracownia fizyczna powinna mieścić się w dużej sali, gdzie zmieszczą się ławki i szafy z pomocami 
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naukowymi. Salę taką otrzymałem na I piętrze po języku polskim, pracownia mieści się tam do dnia 
dzisiejszego. Ustawiłem tam stare biurka, duże krzesło, stołek obrotowy i wywalczyłem dwie tablice 
(dzisiaj sa szklane). Z tymi tablicami to miałem wielki kłopot, bo inni nauczyciele uważali że jest to 
zbyt duży luksus jak na tamte czasy. Wreszcie miałem własną salę, do której nikt inny nie wchodził i 
nic mi nie ruszał.  W tej sali  odbywały się tylko lekcje fizyki i  zajęcia z klasą 7d a później z 8d. 
Przebywałem tam od godziny 8 do 15. Ławki ponownie ustawiłem w kształt litery C
        Oprócz lekcji każdy z nauczycieli zobowiązany był prowadzić bezpłatne zajęcia pozalekcyjne, 
minimum 2 godziny w tygodniu. Był to czas gdzie bardzo ważne było czy nauczyciel  udziela się 
społecznie. Ja też prowadziłem takie zajęcia w sobotę po lekcjach, bo wtedy uczniowie mieli więcej 
wolnego  czasu.  W  różnych  latach  były  to  różne  kółka:  majsterkowiczów,  radiotechniczne, 
techniczne,  operatorów  filmowych,  naprawy sprzętu  naukowego  czy  fizyczne.  Uczniowie  bardzo 
chętnie uczęszczali na takie zajęcia – była to dla nich doskonała rozrywka. Mieli wtedy dostęp do 
różnych urządzeń, przyrządów czy narzędzi. Dumni byli z tego że mogą coś zrobić dla siebie lub dla 
szkoły. 
        Gdy z początkiem lat 70 – tych pojawiły się wreszcie pieniądze na pomoce naukowe, wtedy kol. 
Stanisław Mandziarz i ja zgłosiliśmy się do pani kierownik że pojedziemy do Wrocławia do CEZASu 
na zakupy pomocy naukowych. Pani kierownik podzieliła pieniądze na poszczególne przedmioty, ale 
koleżanki bały się jechać tak daleko, no i jak przywieść te pomoce. Z Mysłakowic wyjeżdżaliśmy o 
godzinie 4,30 do Jeleniej Góry, a tam o godzinie 5,30 do Wrocławia. We Wrocławiu byliśmy już o 
godzinie 9. Z dworca głównego z plecakami i torbami, szliśmy pieszo do rynku na Plac Solny gdzie w 
pobliżu mieścił  się sklep zaopatrzenia  szkół  CEZAS. Tam stawaliśmy w kolejkę i  czekaliśmy do 
godziny 10 na otwarcie sklepu. 
       Po wejściu każdy otrzymywał aktualny wykaz pomocy naukowych do wszystkich przedmiotów z 
podaniem ceny. Po obejrzeniu propozycji i zasobności portfela robiliśmy zamówienie. Teraz znowu 
stawaliśmy do kolejki do kasy i około godziny 12 każdy miał w ręku zapłacony rachunek z wykazem 
pomocy. Teraz tylko jeszcze jedna kolejka do magazynu i już o godzinie 15 mieliśmy na dziedzińcu 
wszystkie zamówione pomoce w kartonach. Teraz trzeba tylko jeszcze przepakować do plecaka i 
torby i  powoli jak objuczony koń pociągowy szliśmy tym razem na dworzec Świebodzki gdzie o 
godzinie 16,30 odjeżdżał pociąg do Jeleniej Góry. Pewnego razu kupiłem barometr rtęciowy – rura 
szklana 1,5m wypełniona rtęcią! Który musiałem powiesić na sznurku i przywiązać do szyi. Można 
sobie wyobrazić jaka to rozkosz jechać z takim towarem przez 3,5 godziny na szyi. 
         Mam nadzieję że każdy z was się domyśla że w sklepie zawsze były tylko pomoce do fizyki i 
techniki, zaś do pozostałych przedmiotów tylko w śladowych ilościach. Dlatego otrzymane pieniądze 
od koleżanek, aby nie przepadły przeznaczaliśmy na swoje przedmioty, im kupowaliśmy drobne i 
tanie pomoce. Muszę przyznać że będąc 3 razy we Wrocławiu zakupiłem do pracowni, wszystkie 
potrzebne pomoce naukowe, służą one do dzisiaj ale niekiedy były bardzo ciężkie. 
      Po zapakowaniu towaru w plecaki szliśmy do baru aby wreszcie coś zjeść ciepłego, następnie 
szliśmy  na  dworzec  kolejowy.  W Jeleniej  Górze  byliśmy około  godziny  20,  skąd  o  godzinie  21 
mieliśmy pociąg do Mysłakowic. Przy dobrych połączeniach w Mysłakowicach byliśmy o godzinie 
21,30 a w domu o 22. Rano z plecakami i torbami szliśmy do szkoły gdzie należało się rozliczyć z 
kierownikiem szkoły z pobranych pieniędzy na zakup różnych pomocy naukowych. Prawda, że było 
to  bardzo proste,  tak że  każda pani  mogła  spokojnie  pojechać  i  przywieźć dla  siebie  potrzebne 
pomoce? 
       W miarę upływu lat,  w Jeleniej  Górze organizowano dla nauczycieli  fizyki szkolenia,  jak 
wykorzystywać ukazujące się nowe pomoce naukowe. W wakacje 1972 roku we Wrocławiu został 
zorganizowany  miesięczny  kurs  „radiotechniczny”.  Z  naszej  gminy  wytypowano mnie.  Spanie  i 
jedzenie opłacała oświata, a kurs odbywał się w technikum na ul. Kamiennej. W każdy dzień od 
godziny 8 do 15 mieliśmy zajęcia teoretyczne i praktyczne z różnych dziedzin. Tam nauczyłem się 
bardzo dużo, bo sam musiałem wszystko robić. Należało: ciąć, piłować, lutować, wiercić, układać 
przewody.  Wszystkie  wykonane i  sprawdzone  pomoce każdy zabierał  ze  sobą,  Później  w szkole 
wykorzystywałem je na lekcji lub zajęciach pozalekcyjnych. 
         Zajęcia były ciekawe, interesujące i bardzo przydatne. Po zajęciach do wieczora czas był wolny 
np. na zwiedzanie  miasta.  Trzeba powiedzieć że 35 lat temu Wrocław wyglądał trochę inaczej – 
skromniej, ale na człowieka ze wsi robił duże wrażenie. Zwiedzałem muzea, kościoły, mosty i sklepy. 
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Wieczorem  zmęczony  ale  pełen  wrażeń  wracałem  do  internatu  na  kolację.  Nasi  opiekunowie 
oprowadzali  nas  po  szkołach  średnich,  uniwersytecie,  politechnice  gdzie  oglądaliśmy prawdziwe 
pracownie  z  fizyki.  Wielu  z  nas  po  kilku  latach  spotkało  się  ponownie  ale  tym  razem  na 
uniwersytecie, ale tam już nie było tak ciekawie i interesująco. 
       Po utworzeniu Gminy Mysłakowice w grudniu 1973 roku, latem 1974 r. powołano Zbiorczą 
Szkołę Gminną z siedzibą w Mysłakowicach. Zgodnie z założeniem ministra oświaty, szkoła ta miała 
stać się 10 –latką na wzór ZSRR. Niestety, założenia nie pokryły się z późniejszą rzeczywistością a 
zwłaszcza w latach 80 – tych i cała reforma zakończyła się tylko na zmianach programowych. 
       Dyrektorem ZSG został mianowany przez naczelnika gminy młody nauczyciel matematyki z 
Technikum  Rolniczego  z  Bukowca,  pan  Mieczysław  Łais.  Zastępcą  GDS  została  wieloletnia 
nauczycielka  i  kierowniczka  szkoły  pani  Irena  Dorożyńska,  zaś  zastępcą  GDS  dla  szkoły  w 
Mysłakowicach  został  Emil  Pyzik.  Funkcję  tą  z  wielkim  zaangażowaniem  i  poświęceniem 
sprawowałem  przez  okres  2  lat,  ale  później  zrezygnowałem,  ponieważ  postanowiłem  zrobić 
specjalizację z fizyki. Zaś stanowisko to wiązało się z olbrzymią pracą i długim codziennym siedzeniu 
w szkole. 
        Wraz z utworzeniem ZSG, otrzymaliśmy sporo pieniędzy na doposażenie przyszłej 10 – latki i 
jej  pracowni  przedmiotowych.  Tym  razem  po  pomoce  naukowe  do  Wrocławia  jeździłem  już 
samochodem ciężarowym przydzielonym przez Urząd Gminy. 
    Po kilku takich wyjazdach zaopatrzyłem szkołę na wiele lat w różne pomoce naukowe. Teraz 
kupowaliśmy nie pojedyncze modele lecz po kilka – do pracy w przyszłych grupach uczniowskich. 
Podział  zajęć  obowiązywał z  fizyki,  chemii,  techniki  i  WF. Po utworzeniu ZSG dyrektor  znowu 
powołał  klasę  przysposobienia  zawodowego tz.  pz  dla  uczniów z  całej  gminy  Mysłakowice,  a  w 
późniejszym  czasie  byli  uczniowie  nawet  z  Karpacza.  Do  klasy  tej  przyjmowano  uczniów 
przerośniętych  najmniej  2  lata  i  mających ukończone 15 rok życia.  Klasy  takie  miały  specjalne 
nachylenie rolne lub budowlane. Przedmioty ogólne w okrojonej ilości godzin prowadzili nauczyciele 
z Mysłakowic, a zawodowe nauczyciele z Jeleniej Góry. Praktyki uczniowskie odbywały się w PGR 
lub pobliskich fabrykach. 
           Taki kurs trwał 3 lata i obejmował klasy 6,7 i 8. Po ukończeniu klasy 8 każdy miał już 18 lat i 
mogli iść do pracy w PGR lub fabryki. Warunkiem ukończenia takiej szkoły było systematyczne 
uczęszczanie  do szkoły  i  na  praktykę.  Opiekunami takich klas  zostali  doświadczeni  nauczyciele. 
Dwie takie klasy przez 6 lat prowadziłem ja a jedna pani Eugenia Drzewiecka – chemik. W latach 80 
–  tych ze  względu na  zmniejszające  się  zapotrzebowanie  klasy  zostały  rozwiązane  a  pojedynczy 
uczniowie jeździli do OHP w Jeleniej Górze. 
       Jak z tego wynika, w ciągu 8 lat pracy oprócz fizyki, głównym moim zadaniem była praca z 
trudną młodzieżą. Wtedy to poznałem dokładnie całą gminę jeżdżąc na rowerze  do rodziców moich 
wychowanków,  którzy  bardzo  często  zapominali  o  chodzeniu  do  szkoły.  Rodzice  zawsze  ze 
zrozumieniem i troską odnosili  się do moich uwag na temat ich dzieci.  W pierwszym kursie,  po 
ukończeniu klasy 8 dwie uczennice w wakacje wyszły za mąż – miały już po 20 lat. Do dzisiaj ich 
wspominam bo byli dla mnie zawsze mili, grzeczni i chętni do wszelkiej pracy, choć z nauką mieli 
wielkie kłopoty. Dzisiaj mają po 40 lat i swoje dzieci.
         Po  reformie  oświaty  w  1974  roku,  minister  zobowiązał  wszystkich  nauczycieli  – 
przedmiotowców,  do  podnoszenia  swoich  kwalifikacji  do  poziomu  akademickiego  z  tytułem 
magistra. Dobrze pamiętam jak trudno było zorganizować zajęcia w piątki i soboty, gdy 2 razy w 
miesiącu 10 nauczycieli wyjeżdżało na zaoczne studia do Wrocławia, Opola czy Zielonej Góry. Z 
naszej gminy na zaoczne studia z fizyki skierowano 4 osoby, ale studia ukończyłem sam, pozostali z 
różnych przyczyn musieli zrezygnować. Władze oświatowe zwracały nam pieniądze za podróż, dietę 
i nocleg. Wyjeżdżaliśmy co 2 tygodnie na 3 dni przez cały rok oraz miesiąc w wakacje i 2 tygodnie w 
ferie zimowe. W lecie i zimie spaliśmy w internatach szkół średnich, a w pozostałe dni w specjalnych 
hotelach nauczycielskich – o bardzo niskim standardzie lub na kwaterach prywatnych w mieście, tak 
hotel jak i kwatery były płatne. 
         Studia na fizyce rozpocząłem rokiem 0 w celu wyrównania poziomu wiedzy z matematyki. Na 
studia kierowani byli nauczyciele w różnym wieku, stąd duża rozpiętość w wiedzy matematycznej. 
Na zakończenie  odbył  się  egzamin  kwalifikacyjny  z  matematyki  i  fizyki.  Kursantów było  120 z 
Dolnego Śląska, przyjęto na studia tylko 60 osób, pozostali startowali ponownie w następnych latach 
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znowu z różnym szczęściem. Podczas studiów a przed egzaminami, umawialiśmy się z kolegami na 
wspólną  naukę.  Chodziło  głównie  o  nabycie  umiejętności  w  rozwiązywaniu  zadań  z  fizyki  czy 
matematyki. Takie koleżeńskie 2 dniowe zjazdy były też w Mysłakowicach. Nasze żony zapewniały 
nam jedzenie i spanie, a my w sobotę i niedziele gdy sale lekcyjne były wolne i był swobodny dostęp 
do tablicy uczyliśmy się. Jeden drugiemu pomagał i tłumaczył, dzięki temu wszyscy skończyliśmy 
studia  w  wyznaczonym  czasie.  Największe  kłopoty  mieliśmy  z  ćwiczeniami  praktycznymi  – 
pracownią,  bo po wykonaniu ćwiczenia należało w domu wykonać setki  obliczeń a kalkulatorów 
jeszcze nie było. Przy takich obliczeniach zeszła noc a rano należało ponownie iść na zajęcia. 
W 1974 roku na jesieni w Mysłakowicach obok ul. Szkolnej wybudowano 2 bloki dla pracowników 
DZPL Orzeł. Bloki oddano w stanie surowym. Aby przyśpieszyć ukończenie budowy, młodzieżowa 
organizacja ZMS w fabryce, wzięła sprawę w swoje ręce obejmując patronacką opieką wykończenie 
mieszkań. 
       Dla władz osiedlowych i partyjnych był to cel wielce chwalebny. Specjalnie powołana komisja 
młodzieżowa z DZPL wyłoniła listę rodzin które otrzymają mieszkania. Na liście tej znalazła się też 
Czesława Pyzik jako pracownik Orła i  członek Spółdzielni  Mieszkaniowej w Jeleniej  Górze.  Po 
ogłoszeniu przydziału mieszkań, ustalono ile każdy lokator przyszłego mieszkania musi odpracować 
fizycznie  godzin  na  bloku  przy  wykończeniu  wszystkich  mieszkań.  Otrzymaliśmy  przydział  na 
mieszkanie M- 5 tj. 64 m kwadratowe w związku z tym należało odpracować 1500 godzin. 
        Rozpoczęte studia należało przerwać i starać się o uzyskanie urlopu dziekańskiego. Przez 1,5 
roku w każdy dzień, po powrocie ze szkoły, przebierałem się w roboczy mundur i szedłem do pracy 
na bloku na czas 5 godzin. Pracowałem jako pomocnik murarza, tynkarza, hydraulika, elektryka, 
jednak  najczęściej  to  kopaliśmy wielkie  i  głębokie  rowy na  różne  rury  i  przewody.  Praca  była 
niekiedy  bardzo ciężka  lecz  cel  chwalebny.  Za wykonaną pracę  +  zgromadzony wkład + % od 
wkładu mieszkaniowego miało wystarczyć na tzw. kaucję.  Zasiedlenie nastąpiło  w czerwcu 1975 
roku,  otrzymaliśmy  wypracowane,  wymarzone,  samodzielne  mieszkanie  z  bieżącą  wodą,  własną 
ubikacją i centralnym ogrzewaniem. Na usterki nikt wtedy nie patrzył, ale z biegiem lat na to nasze 
szczęście zaczęliśmy patrzeć krytycznym okiem. 
       Po przerwie wróciłem ponownie na studia, zostawiając bardzo często na kilka dni samą żonę z 3 
dzieci. Znowu było ciężko, a zwłaszcza żonie nauczyciela, której mąż ciągle gdzieś wyjeżdżał jak nie 
na kurs to na studia, ale taki to już nasz los. W czerwcu 1979 roku uzyskałem absolutorium na 
Uniwersytecie Wrocławskim, a w szkole wiązało się to z awansem zawodowym i podwyżką. Dnia 20 
listopada 1980 roku zdałem egzamin magisterski i wreszcie byłem wykształconym nauczycielem, ale 
jak długi okres? 
         W latach 80 – tych jeszcze raz pełniłem funkcję zastępcy dyrektora gminnego do spraw szkoły 
w Mysłakowicach gdy szefem był pan Bogdan Nowak z Sobieszowa. Jednak nie wytrzymałem tam 
długo i  już po 2 latach powróciłem do mojej  ukochanej  i  wymarzonej pracowni fizycznej  gdzie 
czułem się najlepiej, pracując bezpośrednio z młodzieżą. 
         Po zmianie ustroju w 1990 roku, postanowiłem startować na radnego Gminy Mysłakowice. 
Sporo mieszkańców na mnie glosowało. Funkcję radnego sprawowałem przez okres 4 lat. W wakacje 
1990 r. zostałem wytypowany na „warsztaty metodyczne z fizyki w Nowym Sączu”. Tam w ciągu 
miesiąca mieliśmy spotkania z autorami nowych podręczników do fizyki. Robiliśmy wspólnie wiele 
bardzo ciekawych i interesujących mnie doświadczeń. Wspólnie rozwiązywaliśmy różne problemy 
występujące na lekcjach fizyki. 
        Mając odpowiednie wykształcenie, duży staż pracy i dobrze wyposażoną pracownię z fizyki – 
wielokrotnie  prowadziłem  zajęcia  dla  początkujących  nauczycieli  z  terenu  powiatu.  Wiele  razy 
również  demonstrowałem  całe  działy  fizyki  pod  względem  doświadczalnym,  dla  wszystkich 
nauczycieli z fizyki z powiatu na zebraniach metodycznych które odbywały się w Mysłakowicach. 
       Od września 1990 roku zostałem powołany na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w 
Mysłakowicach, na zastępcę dobrałem sobie kol. Adama Srokę matematyka z którym działaliśmy 
razem przez 4 lata do 1994 roku. Zarabiałem więcej lecz w domu byłem teraz gościem, brak mi było 
rozmów z moimi dorastającymi dziećmi,  a żona znowu sama została ze wszystkimi problemami. 
Dużo zmieniliśmy w pracy i wyglądzie zewnętrznym szkoły. Trzeba było zaprowadzić dyscyplinę w 
pracy, wielu ludzi należało nauczyć odpowiedzialności za swoje czyny. W szkole zapanował wreszcie 
ład i porządek. Wraz ze zmianą ustroju wielu ludzi zaczęło inaczej patrzeć na swoją pracę. Wielkim 
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wyzwaniem  był  dla  nas  wystrój  szkoły,  wreszcie  koniec  z  obowiązkowymi  gazetkami 
okolicznościowymi.  Postanowiliśmy  że  na  korytarzach  będą  osiągnięcia  naszych  uczniów 
udokumentowane fotograficznie.  Po zakupieniu odpowiedniej aparatury sam wykonywałem setki 
zdjęć i tak powstawały kolejne gabloty które jeszcze wiszą i przyciągają oko uczniów i ich rodziców. 
Korytarz na parterze postanowiliśmy udekorować gablotami z historią najbliższych miejscowości 
ponieważ zaczęło do pałacu zaglądać coraz więcej turystów z kraju i zagranicy. 
        Szkoła zmieniła swoje oblicze, otwarła się dla ludności miejscowej i zaglądających turystów. 
Razem z kol. Jadwiga Tomaszewską – bibliotekarką, napisaliśmy kilka książek o Mysłakowicach i 
najbliższej okolicy z myślą o dzieciach i młodzieży która nie miała skąd się dowiedzieć się o historii 
swojej miejscowości. Książki przepisywała nam szkolna sekretarka pani Zygfryda Fila, odbijałem 
sam na szkolnej kserokopiarce  którą specjalnie  zakupiliśmy, w domu je składałem,  zszywałem i 
kleiłem. Książki rozprowadzane były w szkole, pod kościołem lub na różnych uroczystościach. 
        W czerwcu 1994 roku pani wójt Elżbieta Zakrzewska wydała naszą książkę pt. „Mysłakowice – 
dawniej  i  dziś” w ilości  1000 egzemplarzy.  Dzisiaj  już  nie  ma ani  1  sztuki  bo wszystkie  zostały 
rozdane  w ramach  promocji  Gminy  Mysłakowice.  We wrześniu 1995  roku  w szkole  odbyła  się 
wielka  uroczystość  jubileuszowa.  Z  tej  okazji  wydałem  również  książkę  pt.  „50  lat  Szkoły  w 
Mysłakowicach” do której materiały zbierałem przez kilka lat. Ponownie jak poprzednie została ona 
wydana  sposobem  chałupniczym  w  ilości  100  egzemplarzy  i  rozdana  zaproszonym  gościom  i 
nauczycielom. 
      Za  dobrą  i  sumienna  pracę  otrzymywałem  wiele  nagród  od  poszczególnych  dyrektorów, 
inspektorów,  kuratora  a  nawet  ministra  oświaty  oraz  różne  resortowe  odznaczenia  łącznie  z 
Medalem Komisji  Edukacji  Narodowej.  Za pracę w szkole każdy nauczyciel  otrzymuje ocenę co 
kilka lat,  takie  najwyższe oceny otrzymywałem przez wiele lat a  w 1994 roku ocenę szczególnie 
wyróżniającą za pracę dyrektora i nauczyciela fizyki. Podczas wieloletniej pracy w szkole, dwa razy 
po 2 lata pełniłem funkcję zastępców dyrektora szkoły i jeden raz dyrektora przez 4 lata. Jednak 
najbardziej  ceniłem  sobie  posadę  zwykłego  nauczyciela  fizyki  który  bezpośrednio  pracuje  z 
młodzieżą. 
         Na emeryturę przeszedłem po 40 latach pracy w zawodzie nauczycielskim 1961 – 2001, a ze 
szkołą pożegnałem się w 2004 roku po 43 latach pracy. Podczas swojej wieloletniej pracy w małych 
szkołach wiejskich uczyłem wszystkiego z wyjątkiem religii. W latach późniejszych uległo to wielkiej 
zmianie i zajmowałem się tylko jednym przedmiotem – fizyką. Dzisiaj gdy jestem już na emeryturze 
często wspominam swoją pracę w szkole, cieszę się że moi następcy tak na fizyce jak i w dyrekcji nie 
zniszczyli mojego dorobku. W dalszym ciągu dzieci, młodzież i nauczyciele mogą korzystać z mojej 
pracy. Obecnie zajmuję się tylko historią naszych miejscowości. Ich dzieje są tak pasjonujące jak 
niegdyś fizyka. Są one ciekawe, interesujące i bardzo pasjonujące, pochłania to wiele czasu, energii i 
pieniędzy emeryta. 
                      Emil Pyzik - nauczyciel fizyki w SP Mysłakowice w latach 1967 – 2003.      
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Wiersze o szkole. 

Na nauczyciela. 

Nauczyli mnie mnóstwo mądrości,
Logarytmów, wzorów i formułek.

Z kwadracików, trójkącików i kółek, 
Nauczyli mnie nieskończoności. 

Rozprawiali o cudach przyrody,
Oglądałem różne tajemnice:

W jednym szkiełku – życie w kropli wody,
W innym zaś – kanały na Księżycu. 

Mam tej wody zapis nieskończony,
2PIR i H2SO4

Jabłka, lampy, Crookesy i Newtony, 
Azot, wodór, zmiany atmosfery. 

Wiem o kuli, napełnionej jodem
O bursztynie, gdy się go pociera.

Wiem że ciało, pogrążone w wodę,
Traci tyle, ile ... et cetera.

Ach, wiem jeszcze, że na drugiej półkuli,
Słońce świeci, gdy u nas jest ciemno. 

Różne rzeczy do głowy mi wkuli.
Tumanili nauką daremną.

I nic nie wiem, i nic nie rozumiem.
I wciąż wierzę biednymi zmysłami,

Że ci ludzie na drugiej półkuli,
Muszą chodzić do góry nogami. 

I do dziś mam taką szkolną trwogę,
Bóg mnie wyrwie – a stanę bez słowa.

Panie boże odpowiadać nie mogę,
Ja wymawiam się, mnie boli głowa. 

Trudna lekcja. Nie mogłem od razu, 
Lecz nauczę się...po pewnym czasie.

Proszę! Zostaw mnie na drugie życie,
Jak na drugi rok w tej samej klasie 
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Na szkołę. 

Kiedy przyjdą postawić ci pałę
tę, której nie chcesz 

kiedy rzuca przed ciebie kredą,
kiedy podrą ci zeszyt

i przed tobą staną, i mocno
 za uszy cię wytargają

ty, ze zdumieniem podnosząc skroń, 
stań u drzwi.

Kreda w dłoń!
Trzeba tkwić.

Są w naszej szkole rachunki krzywd,
dyra dłoń ich też nie przekreśli,
ale śmiechu nie odmówi nikt:

wykrzyczymy go z trzewi i piersi.
Cóż, że nieraz smakował gorzko
Przypalony w stołówce naleśnik?
Za ten glos podniesiony na ucznia

kreda w dłoń!
Gąbka w dłoń! 

Na dyrektora. 

Czego chcesz od nas. Pani za twe hojne dary?
Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary?

Szkoła cię nie ogarnie, wszędy pełno ciebie,
I w stołówce, i w kuchni, na korytarzu, w basenie. 

Władzy też, wiem, nie pragniesz, bo to wszystko twoje.
Cokolwiek w tejże szkole uczeń mieni swoje.

Wdzięcznym ci tedy sercem, Pani, wyznawamy,
Bo nad to przystojniejszej ofiary nie mamy.

Tyś Pani szkoły całej, tyś porządek zrobiła,
I do kser drogę cierniami uwiła. 

Tyś firanki nowe w oknach zawiesiła,
I brązowymi obrusy stoły nakryła. 

Za twoim rozkazaniem, w basenie woda stoi,
A portier z dyżurki wyskoczyć się boi.

Lecz nauczyciele w klasach wielką hojność mają, 
Długa przerwa, krotka lekcja swoje czasy znają.
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Kwiaty dla nauczycieli  
(Tadeusz Śliwiak)

Za to że wiemy dokąd Wisła płynie
I gdzie się mieści Tatr najwyższy grzbiet

I jakie nosił król Sobieski imię
Że rzekę trzeba pisać przez er zet...

Za to, ze wiemy co Kopernik zdziałał.
I ile to jest siedem razy trzy...

Gdzie Rzym, Gdzie Krym, gdzie Niedzwiedzica Mała...
Że rok ma trzysta sześćdziesiąt pięć dni...

  Że tak dokładnie pamiętamy przecież
O tym, że woda przy stu stopniach wrze.
Że polskie statki płyną z portu Szczecin.

Że na wieży Mariackiej strażak w trąbkę dmie...

Za to wszystko, co jeszcze dla nas tajemnicą
Przed nami jeszcze sporo szkolnych lat.
Za to składamy Wam dziś wiele życzeń.
Z nimi jesienny, najpiękniejszy kwiat. 
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Nasza woźna  
(Maria Terlikowska )

Nasza woźna stoi w szatni.
Woźna lepiej wie niż pani.

Kto wszedł pierwszy.
Kto ostatni.

Kto najwięcej bałagani. 

Powie pani?
Nie, nie powie.

Choć jej czasem huczy w głowie.
  Chociaż watę wkłada w uszy.

By ją hałas nie ogłuszył...

Wczoraj rzekła z miną groźną:
Już nie będę waszą woźną!

Jak będziecie dla mnie tacy.
To poszukam innej pracy!

Więc my dziś we wspólnym liście
Przyrzekamy uroczyście.
Nasza klasa się odmieni.

Klasa nogi wytrze w sieni. 

Od dziś w szatni żadnych piasków.
Wrzaski tylko na boisku.

Niech nam żyje woźna nasza!
Cała klasa Cię przeprasza.

Szkoła, szkoła...

Szkoła, szkoła,
koniec świata,

każdy coś ode mnie chce...

Tu zeszycik,
tam ćwiczenia

i co jeszcze, któż to wie...

Jakaś składka,
Wywiadówka,

Chyba czasu braknie mi... 

Jak obskoczyć 
całą piątkę...

Boże, Boże pomóż mi...

Ratunku!!! Tylko nie pomyślcie, że narzekam...Ale mam piątkę dzieciaków i rok szkolny to dla mnie 
koniec świata...
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Nasz nauczyciel i my
(Hanna Łochocka ) 

Gdy kwiat w oknie zakwita,
gdy pogodny jest świat,

kiedy piątki w zeszytach, 
kiedy w głowach jest ład,

gdy na czystych pulpitach,
słońce tańczy i lśni – 

to się razem cieszymy :
nauczyciel i my. 

Gdy nam lekcja źle idzie, 
gdy pochmurny jest dzień,

kiedy dobrze się widzi, 
że ktoś nieuk, że leń, 

kiedy trzeba się wstydzić,
gdy są dwójki i łzy – 

to się bardzo martwimy :
nauczyciel i my. 

Czy na szkolną wycieczkę, 
nauczyciel wiedzie nas,

czy też wolniej troszeczkę,
w klasie schodzi nam czas,

wspólne płyną godziny, 
wspólne łączą nas dni,
bo się bardzo lubimy: 

nauczyciel i my.
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Imienny wykaz nauczycieli w poszczególnych latach, na 
przestrzeni 1945 – 2005. 

1945/46. 

1. Ludwik Morawa – kierownik szkoly.
2. Maria Strąkowska
3. Janina Morawa
4. Teofil Demczuk
5. Zofia Plutecka

1946/47.

1. Ludwik Morawa – kierownik szkoły.
2. Janina morawa
3. Zofia Plutecka
4. Maria Strąkowska
5. Teofil Demczuk
6. Janina Rukasz

1947/48.

1. Ludwik Morawa – kierownik szkoły.
2. Janina morawa
3. Maria Strąkowska
4. Teofil Demczuk – odszedł w listopadzie.
5. Zofi Plutecka
6. Janina Rukasz – odeszła w październiku.
7. ks. Józef Kotulak
8. Aleksander Rukasz.

1948/49.

1. Ludwik Morawa – kierownik szkoły.
2. Maria Strąkowska
3. Zofia Plutecka
4. Aleksander Rukasz
5. ks. Stanisław borowczyk
6. Janina Morawa
7. Stanisław Kasiński

1949/50.

1. Ludwik Morawa – odszedł w marcu.
2. Janina Morawa
3. Maria Leszczuk – Strąkowska – od marca 

kierownik szk.
4. Zofia Plutecka
5. Felicja Kostrubiec
6. Teofil Demczuk 
7. Aleksander Rukasz 
8. Stanisław Kasiński
9. ks. Stanisław Borowczyk

1950/51.

1. Maria Leszczuk – kierownik szkoły.
2. Zofia Plutecka
3. Aleksander Rukasz
4. Teofil Demczuk
5. Stanisław Kasiński
6. Felicja Kostrubiec
7. Wacława Zimka
8. ks. Stanisław Borowczyk

1951/52.

1. Maria Leszczuk – kierownik szkoły.
2. Zofia Plutecka 
3. Felicja Kostrubiec
4. Wacława Zimka 
5. Aleksander Rukasz
6. Stanisław Ksiński
7. Stefania Kaczmarczyk
8. Julian Kwaśniak – odszedł w listopadzie.
9. Irena Dorożyńska 
10. ks. katecheta.

1952/53.

1. Maria Leszczuk – kierownik szkoły.
2. Zofia Plutecka 
3. Felicja Kostrubiec
4. Irena Dorożyńska 
5. Wacława Zimka
6. Aleksander Rukasz
7. Ireneusz Cierpiał
8. Stefania Kaczmarzyk
9. ks. katecheta.

1953/54.

1. Maria Leszczuk – kierownik szkoły. 
2. Zofia Plutecka
3. Felicja Kostrubiec
4. Irena Dorożyńska 
5. Aleksander Rukasz
6. Bernard Antochewicz
7. ks. katecheta.
8. Zofia Kalisz – od grudnia
9. Marian Rogoziński – od marca

1954/55.

1. Maria Leszczuk – kierownik szkoły. 
2. Zofia Plutecka
3. Felicja Kostrubiec
4. Irena Dorożyńska 
5. Zofia Kalisz
6. Kazimiera Buczek
7. Zofia Sztabowska
8. Maria Lachman
9. Józef Szukalski
10. Jan Dziedzic – w październiku do wojska.
11. ks. katecheta. 

1955/56. 1956/57. 
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1. Ewa Walewska –kierownik szkoły. 
2. Zofia Plutecka
3. Felicja Kostrubiec
4. Irena Dorożyńska
5. Zofia Winiarska
6. Kazimiera Buczek
7. Zofia Sztabowska
8. Maria Lachman
9. Józef Szukalski

1. Ewa Walewska – kierownik szkoły. 
2. Aleksander Rukasz
3. Maria Gumprecht
4. Irena Dorożyńska
5. Kazimiera Buczek
6. Stefania Sobkowiak
7. Halina Kasicka
8. Marian Mróz
9. Zofia Sztabowska
10. Zofia Winiarska
11. Józefa Ilnicka – utlop zdrowotny.
12. Maria Łukaszuk – urlop zdrowotny.
13. ks. Stanisław Habrat

1957/58.

1. Piotr Kaczor – kierownik szkoły.
2. Maria Łukaszuk – zastępca kierownika.
3. Aleksannder Rukasz 
4. Zofia Winiarska
5. Irena Dorożynska
6. Józefa Ilnicka
7. Maria Gumprecht
8. Kazimierz Łużny
9. Zenon Wesołowski  - do wojska w październiku.
10. Zofia Sztabowska
11. Henryka Gutowska
12. Halina Kasicka
13. Jadwiga Stelmach – urlop.
14. Katarzyna Chorągwicka
15. ks. Stanisław Habrat.
16. Stefan Bałkowski
17. Ewa Walewska
18. Irena Czmielnik

1959/60. 

1. Romuald Juszkiewicz – kierownik szkoły. 
2. Maria Łukaszuk – zastepca kierownika.
3. Aleksander Rukasz 
4. Teresa Borowska
5. Katarzyna Chorągwicka
6. Irena Czmielnik
7. Anna Dobrochłop
8. Bronisława Gazda
9. Maria Gumprecht
10. Henryka Gutowska
11. Halina kasicka
12. Maria Lachman
13. Zdzisław Łukaszów
14. Maria Matuszewska
15. Jadwiga Stelmach
16. Zofia Winiarska 
17. Irena Dorożyńska
18. Zofia Sztabowska – odeszła w grudniu.
19. Anna Kwaśna – katechetka.
20. ks. Władysław Lupa.

1960/61.

1. Romuald Juszkiewicz – kierownik szkoły. 
2. Maria Łukaszuk – zastępca kierownika. 
3. Aleksander Rukasz
4. Maria Gumprecht
5. Irena Dorożyńska 
6. Zofia Winiarska
7. Józefa Ilnicka
8. Halina Kasicka
9. Henryka Gutowska 
10. Irena Czmielnik
11. Katarzyna Chorągwicka
12. Bronisława Gazda 
13. Anna Dobrochlop
14. Maria Matuszewska 
15. Zenon Wesołowski
16. Lubomira Bogdańska
17. Jadwiga Tomaszewska
18. Eugenia Szczepanik
19. Alfreda Rękowska
20. ks. Władysław Lupa

1961/62.

1. Romuald Juszkiewicz – kierownik szkoły.
2. Maria Łukaszuk – zastępca kierownika. 
3. Maria Gumprecht
4. Irena Dorożyńska
5. Janina Bagińska
6. Krystyna Gancarek
7. Aleksandra Taranek
8. Maria Modzelewska
9. Zofia Winiarska
10. Maria Matuszewska
11. Anna Dobrochlop
12. Jadwiga Tomaszewska
13. Alfreda Rękowska
14. Eugenia Szczepanik
15. Józefa Ilnicka
16. Henryka Wesołowska
17. Zenon Wesołowski
18. Zofia Juszkiewicz
19. Bronisława Gazda
20. Katarzyna Chorągwicka
21. ks. Władysław Lupa

1962/63. 1963/64.
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1. Romuald Juszkiewicz – kierownik szkoły. 
2. Irena dorożynska – zastępca kierownika.
3. Józefa Ilnicka 
4. Danuta Sztaufer
5. Krystyna Garncarek 
6. Alfreda Rękowska
7. Aleksandra Taranek 
8. Bronisława Gazda
9. Anna Dobrochłop 
10. Maria Matuszewska
11. Anna Jeglińska 
12. Jadwiga Tomaszewska
13. Eugenia Kojder
14. Henryka Wesołowska
15. Zofia Nowak 
16. Katarzyna Chorągwicka
17. Janina Bagińska
18. Zofia Winiarska
19. Bolesław Krebs
20. Stanisław Mandziarz
21. Irena Myśliwczyk 
22. Aleksander Rukasz
23. Emil Piejko 
24. Zofia Juszkiewicz
25. Maria Łukaszuk – urlop zdrowotny. 

1. Irena Dorożyńska – kierownik szkoły. 
2. Zofia Winiarska – zastępca kierownika. 
3. Aleksander Rukasz
4. Maria Łukaszuk
5. Maria Gumprecht
6. Danuta Kaszuba
7. Henryka Wesolowska
8. Zenon Wesołowski
9. Sławomira Berczyńska
10. Jadwiga Tomaszewska
11. Anna Wolak
12. Anna Jeglińska
13. Mieczysława Bartkowiak
14. Katarzyna Chorągwicka
15. Bronisława Gazda
16. Stanisław Mandziarz
17. Alfreda Rękowska
18. Janina Bagińska
19. Emil Piejko
20. Barbara Prokopiak
21. Maria Matuszewska
22. Aleksandra Taranek

1964/65.

1. Irena Dorożynska – kierownik szkoły.
2. Zofia Winiarska – zastępca kierownika.
3. Janina Bagińska 
4. Mieczysława Bartkowiak
5. Krystyna Braulińska
6. Janina Cukiernik
7. Bronisława Gazda
8. Maria Gumprecht
9. Anna Gonet
10. Anna Jeglińska
11. Stanisław Mandziarz
12. Maria Matuszewska
13. Zdzisława Muszyńska
14. Aleksandra Taranek
15. Jadwiga Tomaszewska
16. Małgorzata Tylska
17. Alfreda Rękowska
18. Aleksander Rukasz
19. Henryka Wesolowska
20. Zenon Wesołowski
21. Anna Wolak
22. Katarzyna Ziółkowska
23. Emil Piejko

1965/66.

1. Irena Dorożynska – kierownik szkoły.
2. Zofia Winiarska – zastępca kierownika.
3. Janina bagińska
4. Mieczysława Bartkowiak
5. Janina Cukiernik 
6. Bronisława Gazda
7. Anna Gonet
8. Anna Jeglińska
9. Anna Wolak
10. Zdzisława Muszyńska
11. Maria Matuszewska
12. Stanisław Mandziarz
13. Aleksander Rukasz
14. Alfreda Rękowska
15. Aleksandra Taranek
16. Małgorzata Tylska
17. Henryka Wesołowska
18. Zenon Wesolowski
19. Krystyna Braulińska
20. Katarzyna Ziółkowska
21. Czesława Januszewska
22. Maria Gumprecht
23. Sławomira Berczynska

1966/67

1. Irena Dorożyńska – kierownik szkoły.
2. Zofia Winiarska – zastępca kierownika.
3. Stanisław Mandziarz
4. Alfreda Rękowska
5. Maria Matuszewska
6. Aleksander Rukasz
7. Anna Wolak
8. Janina Bagińska
9. Janina Cukiernik
10. Eugenia Muszyńska

1967/68.

1. 1.Irena Dorożyńska – kierownik szkoły.
2. Zofia Winiarska – zastępca kierownika. 
3. Stanisław Mandziarz
4. Alfreda Rękowska
5. Maria matuszewska
6. Aleksander Rukasz
7. Anna Wolak
8. Janina Bagińska
9. Janina Cukiernik
10. Eugenia Muszyńska
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11. Bronisława Gazda
12. Aleksandra Taranek
13. Małgorzata Tylska
14. Mieczysława Bartkowiak
15. Emil Piejko
16. Henryka Wesołowska
17. Zenon Wesołowski
18. Stanisława Gonet
19. Czesława Januszewska
20. Sławomira Berczyńska
21. Krystyna Braulińska
22. Katarzyna Ziółkowska
23. Anna Jeglińska
24. Irena Smolnik
25. Barbara Chmielnicka
26. Emil Pyzik 
27. Jadwiga Tomaszewska
28. Maria Gumprecht

11. Bronisława Gazda
12. Aleksandra Taranek
13. Małgorzata Tylska
14. Mieczysława Bartkowiak
15. Emil Piejko
16. Henryka Wesołowska
17. Zenon Wesolowski
18. Stanisława Gonet
19. Czesława Januszewska
20. Sławomira Berczyńska
21. Krystyna Braulińska
22. Katarzyna Ziółkowska
23. Anna Jeglinska
24. Irena Smolnik
25. Barbara Chmielnicka
26. Emil Pyzik    
27. Jadwiga Tomaszewska
28. Maria Gumprecht.  

1968/69.

1. Irena Dorożyńska – kierownik szkoły.
2. Zofia Winiarska – zastępca kierownika. 
3. Stanisław Mandziarz
4. Alfreda Rękowska
5. Anna Wolak 
6. Janina Bagińska 
7. Janina Cukiernik 
8. Eugenia Drzewiecka 
9. Bronisława Gazda 
10. Aleksandra Taranek 
11. Mieczysława Bartkowiak 
12. Andrzej Bira 
13. Wanda Buksińska 
14. Czesława Januszewska 
15. Teresa Król 
16. Jadwiga Ksepko 
17. Zenon Modny 
18. Emil Piejko 
19. Emil Pyzik 
20. Teresa Sulencka 
21. Barbara Sulińska 
22. Irena Smolnik 
23. Adam Sroka 
24. Jadwiga Tomaszewska 
25. Krystyna Witecka 
26. Włodzimierz Witecki 
27. Katarzyna Ziółkowska 

1969/70. 

1. Irena Dorożyńska – kierownik szkoły. 
2. Zofia Winiarska – zastępca kierownika.
3. Eugenia Drzewiecka 
4. Emil Pyzik 
5. Emil Piejko 
6. Katarzyna Witecka 
7. Włodzimierz Witecki 
8. Janina Mandziarz 
9. Zenon Modny 
10. Bronisława Gazda 
11. Stanisław Mandziarz 
12. Teresa Król 
13. Alfreda Rękowska 
14. Maria Lipińska 
15. Anna Wolak 
16. Jadwiga Tomaszewska 
17. Wanda Buksińska 
18. Irena Wójtkiewicz 
19. Irena Jurkiewicz 
20. Czesława Januszewska 
21. Katarzyna Ziółkowska 
22. Maria Matuszewska 
23. Adam Sroka 
24. Andrzej Bira 
25. Irena Pabiańczyk 
26. Janina Cukiernik 
27. Jadwiga Rękowska 
28. Irena Heleniak 
29. Barbara Sulińska 
30. Helena Dobrochłop 
31. Wiesława Woźniak 
32. Barbara Korzeniowska 

1970/71.

1. Irena Dorożyńska – kierownik szkoły. 
2. Zofia Winiarska – zastępca kierownika. 
3. Janina Mandziarz 
4. Danuta Sitek 
5. Wanda Buksińska 
6. Eugenia Drzewiecka 
7. Bronisława Gazda 
8. Czesława Januszewska 
9. Teresa Ziemińska 

1971/72. 

1. Irena Dorożyńska – kierownik szkoły. 
2. Eugenia Drzewiecka – zastepca kierownika. 
3. Zofia winiarska 
4. Danuta Sitek 
5. Wanda Buksińska 
6. Bronisława Gazda 
7. Czesława Januszewska 
8. Teresa Zieminska 
9. Jadwiga Rękowska 

121



10. Jadwiga Rękowska 
11. Stanisław mandziarz 
12. Emil Piejko 
13. Emil Pyzik 
14. Alfreda Rękowska 
15. Barbara Sulinska 
16. Adam Sroka 
17. Elżbieta Rzemińska 
18. Jadwiga Tomaszewska 
19. Krzysztof Pruszczak 
20. Danuta Dziedzic 
21. Anna Wolak 
22. Katarzyna Ziółkowska 
23. Janina Cukiernik 
24. Alicja Wójtkiewicz 
25. Irena Jurkiewicz 
26. Irena Dudra 
27. Maria Matuszewska 
28. Maria Lipińska 
29. Helena Paczkowska 
30. Mirosława Todorowska 
31. Barbara Korzeniowska
32. Wiesława Woźniak 

10. Stanisław Mandziarz 
11. Emil Piejko 
12. Emil Pyzik 
13. Alfreda Rękowska
14. Adam Sroka 
15. Elżbieta Rzemińska 
16. Jadwiga Tomaszewska 
17. Maria Paździor 
18. Danuta Dziedzic 
19. Anna Wolak 
20. Katarzyna Ziółkowska 
21. Janina Cukiernik 
22. Irena Dudra 
23. Maria Matuszewska 
24. Maria Lipińska 
25. Helena Paczkowska 
26. Mirosława Todorowska 
27. Barbara Sulińska 
28. Elżbieta Barańska 
29. Lucyna Gumola 
30. Barbara Opara 
31. Wiesława Czerwonka 
32. Barbara Sobuś 
33. Janina Mochoła. 

1972/73.

1. Irena Dorożyńska – kierownik szkoły. 
2. Eugenia Drzewiecka – zastępca kierownika. 
3. Maria Matuszewska 
4. Janina Mandziarz 
5. Stanisław Mandziarz 
6. Janina Cukiernik 
7. Maria Lipińska 
8. Katarzyna Ziółkowska 
9. Elżbieta Rzemińska 
10. Danuta Dziedzic 
11. Jadwiga Tomaszewska 
12. Alfreda Rękowska 
13. Wanda Buksińska 
14. Irena Jurkiewicz 
15. Emil Piejko 
16. Alina Wójtkiewicz 
17. Maria Woźniak 
18. Teresa Ziemińska 
19. Bronisława Gazda 
20. Emil Pyzik 
21. Irena Dudra 
22. Jadwiga Rękowska 
23. Danuta Sitek 
24. Helena Sroka 
25. Adam Sroka 
26. Czesława Januszewska 
27. Anna Wolak 
28. Anna Cyrek 
29. Anna Gawronek 
30. Elżbieta Barańska 
31. Barbara Opara 
32. Celina Sokołowska 
33. Zofia Winiarska 
34. Mirosława Todorowska 
35. Wiesława Woźniak 

36. Barbara Sobuś

1973/74. 

1. Mieczysław Łais – gminny dyrektor szkół. 
2. Irena Dorożyńska – vice dyr. gminnego 

dyrektora szkół.
3. Emil Pyzik – vice dyrektor szkoły w 

Mysłakowicach. 
4. Jadwiga Rękowska 
5. Katarzyna Ziółkowska 
6. Irena Jurkiewicz 
7. Anna Gawronek 
8. Irena Dudra 
9. Maria Lipińska 
10. Maria Matuszewska 
11. Elżbieta Rzemińska 
12. Danuta Sitek 
13. Anna Wolak 
14. Czesława Januszewska 
15. Adam Sroka 
16. Jadwiga Tomaszewska 
17. Teresa Ziemińska 
18. Janina Mandziarz 
19. Helena Paczkowska 
20. Danuta Dziedzic 
21. Janina Cukiernik 
22. Stanisław Mandziarz 
23. Józef Dudela 
24. Eugenia Drzewiecka 
25. Bogdan Kozłowski 
26. Alfreda Rękowska 
27. Zofia Winiarska 
28. Maria Woźniak 
29. Stanisław Nowak 
30. Henryka Łais 
31. Andrzej Czysz 
32. Wiktoria Czerwonka 
33. Barbara Sobuś 
34. Mirosława Rodorowska 
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35. Barbara Opara 
36. Celina Sokołowska

1974/75.

1. Mieczysław Łais – gminny dyrektor szkół. 
2. Irena Dorożyńska – vice dyrektor gminnego dyrektora 

szkół. 
3. Emil Pyzik – vice dyrektor szkoły w Mysłakowicach. 
4. Anna Gawronek 
5. Maria Lipińska 
6. Katarzyna Ziółkowska 
7. Janina Mandziarz 
8. Barbara Opara 
9. Maria Matuszewska 
10. Elżbieta Rzemińska 
11. Elżbieta Szabla 
12. Celina Sokołowska 
13. Helena Paczkowska 
14. Jadwiga Rękowska 
15. Danuta Nowalińska 
16. Janina Cukiernik 
17. Adam Sroka 
18. Maria Trocewicz 
19. Czesława Januszewska 
20. Eugenia Drzewiecka 
21. Teresa Ziemińska 
22. Stanisław Mandziarz 
23. Bronisława Gazda 
24. Andrzej Pawlak 
25. Jerzy Hyś 
26. Anna Cyrek
27. Danuta Sitek 
28. Wiktoria Czerwonka 
29. Barbara Sobuś 
30. Barbara Pawlak 
31. Jadwiga Tomaszewska 
32. Mirosława Todorowska 

1975/76.

1. Mieczysław Łais – gminny dyrektor szkół. 
2. Irena Dorożyńska – vice dyrektor gminnego dyr. 

szkół. 
3. Emil Pyzik – vice dyrektor szkoły w Mysłakowicach. 
4. Anna Gawronek 
5. Maria Lipińska 
6. Katarzyna Ziółkowska 
7. Janina Mandziarz 
8. Barbara Opara 
9. Maria Matuszewska 
10. Elżbieta Rzemińska 
11. Elżbieta Szabla 
12. Celina Sokołowska 
13. Hwlena Paczkowska 
14. Jadwiga Rękowska 
15. Danuta Nowalińska 
16. Janina Cukiernik 
17. Adam Sroka 
18. Maria Trocewicz 
19. Czesława Januszewska 
20. Eugenia Drzewiecka 
21. Teresa Ziemińska 
22. Stanisław Mandziarz 
23.  Bronisława Gazda 
24. Andrzej Pawlak 
25. Jerzy Hyś 
26. Anna Cyrek 
27. Danuta Sitek 
28. Wiktoria Czerwonka 
29. Barbara Sobuś 
30. Barbara Pawlak 
31. Jadwiga Tomaszewska 
32. Mirosława Todorowska 

1976/77

1. Mieczysław Łais – gminny dyrektor szkół. 
2. Irena Dorożyńska – vice dyr. gminnego dyrektora 

szkół. 
3. Janina Cukiernik – vice dyrektor szkoły w 

Mysłakowicach. 
4. Wanda Buksińska 
5. Anna Gawronek 
6. Czesława Januszewska 
7. Grażyna Kowalska. 
8. Henryka Łais 
9. Janina Mandziarz 
10. Stanisław Mandziarz 
11. Maria Matuszewska 
12. Danuta Nowalińska 
13. Barbara Opara 
14. Barbara Wolak 
15. Helena Paczkowska 
16. Emil Pyzik 
17. Elżbieta Rzemińska 
18. Celina Sokołowska 
19. Elżbieta Szabla 
20. Maria Trocewicz 
21. Anna Wolak 
22. Teresa Ziemińska 

1977/78.      1978/79. 

1. Jerzy Ziemiński – gminny dyr. szkół. 
2. Irena Dorożyńska – vice dyr. gminnego dyr. szkół. 
3. Janina Cukiernik – vice dyr. szkoły w 

Mysłakowicach. 
4. Eugenia Drzewiecka 
5. Bronisława Gazda 
6. Czesława Januszewska 
7. Henryka Łais
8. Maria Matuszewska 
9. Janina Mandziarz 
10. Stanisław Mandziarz 
11. Anna Madera 
12. Danuta Nowalińska 
13. Barbara Opara 
14. Barbara Pawlak 
15. Małgorzata Podyma 
16. Andrzej Pawlak 
17. Emil Pyzik 
18. Elżbietta Rzemińska 
19. Jadwiga Rękowska 
20. Celina Sokolowska 
21. Adam Sroka 
22. Elżbieta Szabla 
23. Maria Trocewicz 
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23. Katarzyna Ziółkowska 
24. Jadwiga Rękowska 
25. Mirosława Todorowska 
26. Maria Lipińska 
27. Barbara Sobuś 
28. Jadwiga Tomaszewska 
29. Wiktoria Czerwonka 
30. Bogusław Kozłowski 
31. Bogumił Nowak 

24. Teresa Ziemińska 
25. Katarzyna Ziółkowska 
26. Wiktoria Czerwonka 
27. Barbara Sobuś 
28. Maria Lipińska 
29. Jadwiga Tomaszewska
30. M. Todorowska  
31. E. Wajenerowska.

1979/80. 

1. Bogumił Nowak – Gminny Dyrektor Szkół. 
2. Eugenia Drzewiecka – vice dyr. gmin. dyr. szkół.
3. Emil Pyzik – vice dyrektor szkoły w 

Mysłakowicach. 
4. Helena Paczkowska 
5. Wiesława Czerwonka 
6. Maria Lipińska 
7. Zyta Niska 
8. Elżbieta Rzemińska 
9. Ewa Wajenerowska 
10. Adam Sroka 
11. Henryka Łais 
12. Maria Trocewicz 
13. Janina Mandziarz 
14. Celina Sokołowska 
15. Barbara Pawlak 
16. Elżbieta Szabla 
17. Katarzyna Ziółkowska 
18. Barbara Opara 
19. Czesława Januszewska 
20. Stanisław Mandziarz 
21. Jadwiga Rękowska 
22. Teresa Ziemińska 
23. Janina Cukiernik 
24. Bronisława Gazda 
25. Barbara Sobuś 
26. Maria Todorowska 
27. Jadwiga Tomaszewska 
28. Małgorzata Sosnowska 
29. Marian Niewodowski. 

1980/81. 

1. Bogumił Nowa – Gminny Dyrektor Szkół.
2. Eugenia Drzewiecka – vice dyr. gminnego dyr. szkół. 
3. Emil Pyzik – vice dyrektor szkoły w Mysłakowicach. 
4. Celina Sokolowska 
5. Barbara Opara 
6. Zyta Niska 
7. Barbara Sobuś 
8. Mirosława Sokołowska 
9. Elżbieta Szabla 
10. Katarzyna Ziółkowska 
11. Małgorzata Sosnowska 
12. Anna Madera 
13. Maria Trocewicz 
14. Elżbieta Rzemińska 
15. Adam Sroka 
16. Teresa Ziemińska 
17. Helena Paczkowska 
18. Czesława Januszewska 
19. Janina Mandziarz 
20. Jadwiga Rękowska 
21. Janina Cukiernik 
22. Ewa Wajenerowska 
23. Stanisław Mandziarz 
24. Irena Marczak 
25. Danuta Nowalińska 
26. Henryka Łais 
27. Elżbieta Kowalska 
28. Jadwiga Tomaszewska 
29. Barbara Pawlak 
30. Zygmunt Kazimierczuk 
31. Stanisława Kazimierczuk 

1981/82. 

1. Bogumił Nowak – Gminny Dyrektor Szkół. 
2. Eugenia Drzewiecka – vice dyr. gmin. dyr. szkół. 
3. Maria Trocewicz – vice dyr. szkoły w 

Mysłakowicach. 
4. Elwira Miller – vice dyr. szkoły w Wojanowie. 
5. Anna Madera 
6. Elżbieta Kowalska 
7. Katarzyna Ziółkowska 
8. Henryka Łais 
9. Stanisława Kazimierczuk 
10. Zyta Niska 
11. Barbara Sobuś 
12. Celina Sokołowska 
13. Ewa Wajenerowska 
14. Barbara Pawlak 
15. Irena Marczak 
16. Jan Gazda 
17. Janina Cukiernik 
18. Czesława Januszewska 

1982/83

1. Bronisław Nowacki – Gminny Dyrektor Szkół. 
2. Zofia Ptak – vice dyr. gmin. dyr. szkół. 
3. Jadwiga Rękowska – vice dyrektor szkoły w 

Mysłakowicach. 
4. Danuta Nowalińska – vice dyr. szkoły w 

Mysłakowicach 
5. Irena Marczak 
6. Alfreda Rękowska 
7. Adam Sroka 
8. Emil Pyzik 
9. Henryka Łais 
10. Helena Paczkowska 
11. Stanisława Kazimierczuk 
12. Zygmunt Kazimierczuk 
13. Bronisława Grobelna 
14. Barbara Odelga 
15. Barbara Sobuś 
16. Janina Cukiernik 
17. Celina Sokołowska 
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19. Adam Sroka 
20. Emil Pyzik 
21. Janina Mandziarz 
22. Helena Paczkowska 
23. Teresa Ziemińska 
24. Danuta Nowalińska 
25. Jadwiga Rękowska 
26. Alfreda Rękowska 
27. Anna Cyrek 
28. Bronisława Grobelna 
29. Maria Lipińska 
30. Barbara Odelga 
31. Jadwiga Tomaszewska
32. Zygmunt Kazimierczuk
33. Ewa Kurylczyk.

18. Małgorzata Sosnowska 
19. Ewa Kurylczyk 
20. Teresa Ziemińska 
21. Jadwiga Tomaszewska 
22. Maria Trocewicz 
23. Eugenia Drzewiecka 
24. Czesława Januszewska 
25. Grażyna Januszewska 
26. Mirosława Sokolowska 
27. Anna Odelga 
28. Maria Lipińska 
29. Janina Mandziarz 
30. Irena Lipnik 
31. Dorota Mesjasz 
32. Anna Cyrek 
33. Katarzyna Ziółkowska 
34. Jan Gazda 
35. Anna Madera 
36. Barbara Pawlak 
37. Ireneusz Chorążyczewski 
38. Lechosław Mikulicz

1983/84

1. Bronisław Nowacki – Gminny Dyrektor Szkół. 
2. Zofia Ptak – vice dyrektor gminny. 
3. Jadwiga Rękowska – dyrektor szkoły w 

Mysłakowicach.
4. Danuta Nowalińska – vice dyr. szkoły w 

Mysłakowicach. 
5. Barbara Sobuś 
6. Barbara Pawlak 
7. Kazimierczuk Stanisława 
8. Barbara Odelga 
9. Grażyna Mesjasz 
10. Anna Madera 
11.  Ewa Kurylczyk 
12. Anna Cyrek 
13. Maria Lipińska 
14. Elżbieta Kowalska 
15. Katarzyna Ziółkowska 
16. Henryka Łais 
17. Grażyna Januszewska 
18. Czesława Januszewska 
19. Grażyna Odelga 
20. Helena Paczkowska 
21. Celina Sokołowska 
22. Alfreda Rękowska 
23. Eugenia Drzewiecka 
24. Janina Cukiernik 
25. Zygmunt Kazimierczuk 
26. Emil Pyzik 
27. Janina Mandziarz 
28. Maria Trocewicz 
29. Jan Gazda 
30. Adam Sroka 
31. Teresa Ziemińska 
32. Piotr Kruk 
33. Lechosław Mikulicz 
34. Ewa Lipnik 
35. Irek Chorążyczewski 
36. Krystyna Siwik 
37. Grzegorz Werłos 

1984/85.

1. Zofia Ptak – dyrektor szkoły. 
2. Maria Wójcik – vice dyrektor szkoły. 
3. Krystyna Siwik 
4. Barbara Opara 
5. Teresa Ziemińska 
6. Adam Sroka 
7. Helena Paczkowska 
8. Lechosław Mikulicz 
9. Celina Sokołowska 
10. Alfreda Rękowska 
11. Janina Cukiernik 
12. Zygmunt Kazimierczuk 
13. Emil Pyzik 
14. Janina Mandziarz 
15. Danuta Nowalińska 
16. Jan Gazda 
17. Piotr Kruk 
18. Elżbieta Lipnik 
19. Małgorzata Pieczyńska 
20. Ireneusz Chorążyczewski 
21. Barbara Gąsiorek 
22. Miroslawa Sokołowska 
23. Katarzyna Ziółkowska 
24. Henryka Łais 
25. Elżbieta Kowalska 
26. Barbara Sobuś 
27. Barbara Pawlak 
28. Maria Lipińska 
29. Anna Madera 
30. Ewa Kurylczyk 
31. Anna Cyrek 
32. Celina Radomska 
33. Beata Szczepańska 
34. Grażyna Dusińska 
35. Jadwiga Tomaszewska 
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1985/86. 

1. Zofia Ptak – dyrektor szkoły. 
2. Maria Wójcik – vice dyrektor szkoły. 
3. Ewa Kurylczyk 
4. Renata Sosińska 
5. Anna Cyrek 
6. Katarzyna Ziółkowska 
7. Henryka Łais 
8. Elżbieta Kowalska 
9. Barbara Sobuś 
10. Barbara Pawlak 
11. Maria Lipińska 
12. Danuta Nowalińska 
13. Janina Mandziarz 
14. Anna Madera 
15. Waldemar Szwaja 
16. Barbara Opara 
17. Teresa Zemińska 
18. Czesława Januszewska 
19. Adam Sroka 
20. Helena Paczkowska 
21. Grzegorz Werłos 
22. Celina Sokolowska 
23. Alfreda Rękowska 
24. Janina Cukiernik 
25. Władysław Dec 
26. Emil Pyzik 
27. Lechosław Mikulicz 
28. Zygmunt Kazimierczuk
29. Jan Gazda 
30. Irena Marczak 
31. Elżbieta Lipnik 
32. Elżbieta Jędrzejczak 
33. Jacek Pawłowski 
34. Barbara Gąsiorek 
35. Lucyna Przybył 
36. Beata Szczepańska 
37. Grażyna Dusińska 
38. Maria Widuchowska 
39. Jadwiga Tomaszewska 
40. Bogdan Hozakowski 

1986/87. 

1. Zofia Ptak – dyrektor szkoły. 
2. Maria Wójcik – vice dyrektor. 
3. Anna Madera 
4. Elżbieta Kowalska 
5. Barbara Sobuś 
6. Anna Cyrek 
7. Ewa Kurylczyk 
8. Renata Sosińska 
9. Dorota Szura 
10. Henryka Łais 
11. Barbara Opara 
12. Emil Pyzik 
13. Janina Cukiernik 
14. Bogdan Hozakowski 
15. Janina Mandziarz 
16. Danuta Nowalińska 
17. Waldemar Szwaja 
18. Teresa Ziemińska 
19. Czesława Januszewska 
20. Adam Sroka 
21. Helena Paczkowska 
22. Bogdan Ćwiszewski 
23. Celina Sokolowska 
24. Alfreda Rękowska 
25. Lechosław Mikulicz 
26. Andrzej Werłos 
27. Celina Lipiec 
28. Jerzy Dziedzic 
29. Irena Marczak 
30. Jan Gazda 
31. Elżbieta Lipnik 
32. Jadwiga Tomaszewska 
33. Grażyna Dusińska 
34. Barbara Gąsiorek 
35. Małgorzata Stępkowska 
36. Beata Szczepańska 
37. Aneta Dziewiszewska 
38. Elżbieta Żaba 

1987/88.

1. Zofia Ptak – dyrektor szkoły. 
2. Maria Wójcik – vice dyrektor. 
3. Małgorzata Kazimierczuk 
4. Henryka Łais 
5. Anna Madera 
6. Dorota Szura 
7. Elżbieta Wólkiewicz 
8. Barbara Sobuś 
9. Ewa Kurylczyk 
10. Anna Cyrek 
11. Renata Gajos 
12. Alfreda Rękowska 
13. Helena Paczkowska 
14. Emil Pyzik 
15. Janina Cukiernik 
16. Jacek Pawłowski 
17. Grażyna Sochoń 
18. Janina Mandziarz 

1988/89

1. Anna Wolak – dyrektor szkoły.
2. Ewa Kurylczyk – vice dyrektor. 
3. Anna Cyrek 
4. Renata Gajos 
5. Dorota Szura 
6. Małgorzata Kazimierczuk 
7. Henryka Łais 
8. Anna madera 
9. Elżbieta  Wólkiewicz 
10. Barbara Sobuś 
11. Barbara Gąsiorek 
12. Małgorzata Stępkowska 
13. Maria Bródka 
14. Adam Sroka 
15. Barbara Opara 
16. Alfreda Rękowska 
17. Helena Paczkowska 
18. Małgorzata Gerono 
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19. Danuta Nowalińska 
20. Waldemar Szwaja 
21. Barbara Opara 
22. Celina Sokołowska 
23. Czesława Januszewska 
24. Adam Sroka 
25. Jerzy Dziedzic 
26. Bogdan Hozakowski 
27. Jan Gazda 
28. Irena Marczak 
29. Janusz Darasz 
30. Elżbieta Żaba 
31. Małgorzata Sosnowska 
32. Stefania Fuławka 
33. Małgorzata Gerono 
34. Irena Dorożyńska 
35. Janina Słabędzka. 

19. Emil Pyzik 
20. Janina Cukiernik 
21. Jacek Pawłowski 
22. Zofia Dudkowska 
23. Janina Mandziarz 
24. Danuta Nowalińska 
25. Waldemar Szwaja 
26. Celina Sokołowska 
27. Elżbieta Żaba 
28.  Jan Gazda 
29. Janusz Darasz 
30. Jarzy Dziedzic 
31. Irena Dorożyńska 
32. Jacek Panek 
33. Beata Konieczna 
34. Małgorzata Sosnowska 
35. Lechosław Mikulicz 
36. Danuta Słabędzka 
37. Jadwiga Tomaszewska 
38. Zofia Winiarska 
39. Zofia Ptak

1989/90.

1. Anna Wolak – dyrektor szkoły.
2. Mariola Szybalska – vice dyrektor.
3. Maria Bródka 
4. Janina Cukiernik 
5. Irena Dorożyńska 
6. Jerzy Dziedzic 
7. Janina Mandziarz 
8. Jadwiga Nieśpielak 
9. Danuta Nowalińska 
10. Helena Paczkowska 
11. Jacek Panek 
12. Jacek Pawłowski 
13. Zofia Ptak 
14. Emil Pyzik 
15. Alfreda Rękowska 
16. Adam Sroka 
17. Celina Sokołowska 
18. Teresa Ziemińska 
19. Małgorzata Gerono 
20. Dorota Bojanowska 
21. Janusz Darasz 
22. Jan Gazda 
23. Waldemar Szwaja 
24. Elwira Żaba 
25. Barbara Gąsiorek 
26. Joanna Renfleisz 
27. Barbara Opara 
28. Elżbieta Wólkiewicz 
29. Barbara Sobuś 
30. Anna Cyrek 
31. Dorota Szura 
32. Renata Gajos 
33. Małgorzata Kazimierczuk 
34. Henryka Łais 
35. Anna Madera 
36. Bronisława Gazda 
37. Maria Wójcik 
38. Jadwiga Tomaszewska 
39. Zofia Winiarska 

1990/91     1991/92.

1. Emil Pyzik – dyrektor szkoły. 
2. Adam Sroka – vice dyrektor.
3. Celina Sokołowska 
4. Dorota Bojanowska 
5. Barbara Pawlak 
6. Ewa Kurylczyk 
7. Janina Mandziarz 
8. Maria Bródka 
9. Małgorzata Gerono 
10. Czesława Januszewska 
11. Danuta Nowalińska 
12. Janina Cukiernik 
13. Jacek Pawłowski 
14. Helena Paczkowska 
15. Kazimierz Dyl 
16. Alfreda Rękowska 
17. Ewa Zdzienicka 
18. Jacek Panek 
19. Teresa Ziemińska 
20. Jan Gazda 
21. Elwira Żaba 
22. Janusz Darasz 
23. Waldemar Szwaja 
24. Barbara Gąsiorek 
25. Joann Renfleisz 
26. Małgorzata Kazimierczuk 
27. Henryka Łais 
28. Anna madera 
29. Barbara Opara 
30. Elżbieta Wólkiewicz 
31. Barbara Sobuś 
32. Anna Cyrek 
33. Dorota Szura 
34. Renata Gajos 
35. Jadwiga Nieśpielak 
36. Jadwiga Tomaszewska 
37. Zofia Winiarska 
38. Maria Wójcik 
39. Beata Konieczna 
40. ks. Tadeusz Grabiak
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41. ks. Janusz Barski 
42. katechetka Zuzanna Sulik 

1992/93. 
 

1. Emil Pyzik – dyrektor szkoły.
2. Adam Sroka  - vice dyrektor. 
3. Celina Sokołowska 
4. Dorota Bojanowska 
5. Maria Bródka 
6. Małgorzata Gerono 
7. Ewa Kurylczyk 
8. Janina Cukiernik 
9. Danuta Nowalińska 
10. Teresa Ziemińska 
11. Jacek Panek 
12. Jacek Pawłowski 
13. Jadwiga Tomaszewska 
14. Janina Mandziarz 
15. Czesław Wąsik 
16. Zofia Winiarska 
17. Ewa Zdzienicka 
18. Jan Gzada 
19. Janusz Darasz 
20. Edyta Pawińska 
21. Barbara Opara 
22. Elżbieta Wólkiewicz 
23. Maria Wójcik 
24. Renata Gajos 
25. Dorota Szura 
26. Anna Cyrek 
27. Henryka Łais 
28. Anna Madera 
29. Małgorzata Kazimierczuk 
30. Jadwiga Chałupka 
31. katechetka Zuzanna Sulik 
32. ks. Janusz Barski 
33. ks. Tadeusz Grabiak 
34. Barbara Gąsiorek 
35. Joanna Renfleisz 
36. Beata Konieczna 

1993/94.

1. Emil Pyzik – dyrektor szkoły. 
2. Adam Sroka – vice dyrektor. 
3. Celina Sokołowska 
4. Dorota Bojanowska 
5. Sylwia Wiśniewska 
6. Maria Bródka 
7. Sławek Wiśniewski 
8. Ewa Awdziej 
9. Helena Paczkowska 
10. Ewa Kurylczyk 
11. Janina Cukiernik 
12. Danuta Nowalińska 
13. Teresa Zieminska 
14. Jacek Panek 
15. Jacek Pawłowski 
16. Janina Mandziarz 
17.  Jadwiga Chałupka
18. Czesław Wąsik 
19. Ewa Zdzienicka 
20. Kazimierz Łojko 
21. Jan Gazda 
22. Janusz Darasz 
23. Edyta Pawińska 
24. Małgorzata Kazimierczuk 
25. Henryka Łais 
26. Barbara Opara 
27. Elżbieta Wólkiewicz 
28. Maria Wójcik 
29. Renata Gajos 
30. Dorota Szura 
31. Anna Cyrek 
32. Beata Konieczna 
33. Joanna Panek 
34. Barbara Gąsiorek 
35. Anna Madera 
36. ks. Tadeusz Grabiak 
37. ks. Janusz Barski 
38. katechetka Zuzanna Sulik 
39. Alicja Jankowska 
40. Waldemar Szwaja.

1994/95.

1. Sylwester Urbański – dyrektor szkoły. 
2. Adam Sroka – vice dyrektor. 
3. Jan Gazda 
4. Piotr Sekulski 
5. Janusz Darasz 
6. Jacek Panek 
7. Teresa Ziemińska 
8. Celina Sokołowska 
9. Maja Wesołowska 
10. Sylwia Wiśniewska 
11. Anna Madera 
12. Danuta Nowalińska 
13. Janina Cukiernik 
14. Jacek Pawłowski 
15. Emil Pyzik 
16. Helena Paczkowska 
17. Maria Bródka 

1995/96.

1. Sylwester Urbański – dyrektor szkoły.
2. Adam Sroka – vice dyrektor.
3. Ewa Kurylczyk
4. Elżbieta Wólkiewicz
5. Celina Sokołowska
6. Dorota Bojanowska
7. Sławek Wiśniewski                                         
8. Anna Madera
9. Maria Bródka 
10. Sylwia Wiśniewska
11. Danuta Nowalińska
12. Jacek Pawłowski
13. Sylwia Bieniek 
14. Emil Pyzik 
15. Joanna Panek 
16. Teresa Ziemińska 
17. Jacek Panek 
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18. Sławek Wiśniewski 
19. Renata Gajos 
20. ks. Tadeusz Grabiak 
21. ks. Tranciszek Woźniak  
22. katechetka Zuzanna Sulik 
23. Anna Cyrek 
24. Dorota Szura 
25. Henryka Łais 
26. Małgorzata Kazimierczuk 
27. Barbara Opara 
28. Elżbieta Wólkiewicz 
29. Barbara Gąsiorek 
30. Bożena Dudzińska 
31. Kazimierz Łojko 
32. Ewa Zdzienicka 
33. Janina Mandziarz 
34. Jadwiga Chałupka 
35. Beata konieczna 
36. Waldemar Szwaja 
37. Maria Wójcik 
38. Ewa Kurylczyk 
39. Dorota Bojanowska 
40. Joanna Panek

18. Elżbieta Szostak 
19. Jan Gazda 
20. Janusz Darasz 
21. Ewa Zdzienicka 
22. Kazimierz Łojko 
23. Henryka Łais 
24. Anna Cyrek 
25. Barbara Opara 
26. Dorota Szura 
27. Renata Gajos 
28. Małgorzata Kazimierczuk 
29. Barbara Gąsiorek 
30. Bożena Dudzińska
31. Jadwiga Chałupka 
32. Helena Paczkowska  
33. ks. Tadeusz Grabiak
34. ks. Franciszek Woźniak
35. katechetka Zuzanna Sulik
36. Beata Konieczna 
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Fotografie i materialy ilustracyjne (w wyborze)1

1 Wielu innych fotografii i materialów historycznych dotyczacych Szkoly  nie umieszczono w  tej publikacji, można do 
nich dotrzeć kontaktując się z autorem.
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