
Z historii szkoły 
 

1. Początki  działalności  oświatowej 

 

Niewiele osób wie, że historia działalności oświatowej  w  Zrębicach sięga roku 1916! 

Nauczanie rozpoczęto  w listopadzie 1916 roku. Pierwszym nauczycielem szkoły ( jeszcze 

bez budynku) był pan Leonard Strzelecki. Lekcje odbywały się w prywatnym domu 

gospodarza Błażeja Pędzika. Szkoła posiadała dwa oddziały, do których uczęszczały dzieci w 

wieku szkolnym, oprócz tego prowadzone były  kursy wieczorowe dla dorosłych analfabetów                   

i półanalfabetów. W 1918 roku pan Strzelecki został przeniesiony do Przymiłowic.                               

W kolejnych latach w szkole pracowały panie: Maria Żbikowska, Gabriela Duchińska  i  Irena 

Wesołowska. W 1921 roku z inicjatywy ks. Ignacego Wesołowskiego  oraz ludzi Zrębic                    

i Krasawy zbudowano Dom Parafialny, w murach którego  znalazły swoje miejsce:  szkoła,  

przedszkole, spółdzielnia i mieszkanie dla miejscowego organisty. Liczba dzieci 

uczęszczających do szkoły zwiększała się  tak, że prowadzono już cztery oddziały.  

    W 1922 roku pracę  w  szkole  rozpoczęła  pani Helena Gembalska. W 1926 roku założyła 

ona bibliotekę szkolną, którą  wyposażyła  z dobrowolnych ofiar pieniężnych rodziców. 

Pierwszego września 1928 roku na stanowisko  dyrektorki  szkoły przyjęto Wandę Krauze. 

Do szkoły zapisano 129 dzieci, a naukę prowadzono w III i IV oddziale   w godzinach od 8-

11, w I i II od 12-15. Uporządkowano wówczas kancelarię szkolną i dbano o wzorową 

frekwencję dzieci. 

    W roku szkolnym 1930/1931 do szkoły w Zrębicach zapisano  aż 147 dzieci. Pozwoliło  to  

na  utworzenie oddziału V. Frekwencja  w tym czasie nie była najlepsza.  Dzieci   opuszczały 

zajęcia  dlatego, że  pomagały  rodzicom  w  gospodarstwie, ale był też inny,  bardziej 

prozaiczny powód. Dzieci nie miał butów. Rodzice za nie posyłanie dzieci do szkoły karani 

byli drobnymi kwotami pieniężnymi, za które zakupiono 4 pary butów dla najbiedniejszych 

dzieci. W  tym roku  szkolnym po raz pierwszy rozpoczęto akcję dożywiania najbiedniejszych 

dzieci. W 1933 roku założono przy szkole Koło Towarzystwa Popierania Budowy Szkół 

Powszechnych.  

      We wrześniu 1935 roku wybuchła w Zrębicach epidemia odry, na którą masowo 

zachorowały dzieci. Ponieważ zdarzyły się 2 przypadki śmiertelne, do szkoły przybył lekarz 



powiatowy, następnie badania przeprowadził lekarz rejonowy z Mstowa, dr Śliwar. Szkołę 

zamknięto na czas 2 tygodni.  

    Od 1936 roku rozpoczęto kurs dokształcający dla dorosłych. W latach 1936-1938 żadnych 

zmian w szkole nie zanotowano.  Istniały 4 oddziały szkolne, prowadzono spółdzielnię 

uczniowską i propagowano czytelnictwo. Trwała akcja dożywiania dzieci z funduszów 

Komitetu Powiatowego Pomocy Dzieci.  

    Od 1 września 1939 roku przyznano szkole w Zrębicach trzeci etat. Stanowisko 

nauczycielki objęła pani Jadwiga Krauze, a szkoła została przemianowana na szkołę 

powszechną  II stopnia. Klasę V prowadziła pani Wanda Krauze, klasę  II i III pani Wanda 

Pfabe (Mickunas), klasę II i IV pani Jadwiga Krauze, a religię prowadził ks. Józef Zebrała.  

W czerwcu odbyła się wycieczka dzieci do Częstochowy, podczas której zwiedzono klasztor 

Jasnogórski,   park i drukarnię Nagłowskiego.         

   Dnia 3 września 1939 roku w wyniku  działań  wojennych spłonął budynek szkolny.                

Nie zdołano uratować wyposażenia szkoły. Nauczycielki również straciły cały swój dobytek. 

Stało się to dlatego, że poświęciły czas na ratowanie dokumentacji szkolnej. To właśnie 

dzięki pani Wandzie Krauze ocalały księgi uczniów, które poświadczały uczęszczanie dzieci 

do szkoły. Dla nas są dzisiaj cenną pamiątką. Spaliła się też część Zrębic zwana 

„Podkościelem”, część Zrębic I, Grabie i kilka domów na Ciecierzynie, razem  63 

zabudowania. Kierowniczka szkoły pani Wanda Krauze starała się szukać budynku 

zastępczego lecz w całej wsi nie było miejsca. Wszystkie domy były przepełnione ludźmi ze 

spalonej części wsi. Obie nauczycielki opuściły Zrębice. Pani  Wanda Pfabe przeszła                       

do szkoły w Olsztynie, a pani Wanda Krauze do szkoły w Biskupicach. Pani Wanda Krauze 

mimo pracy w Biskupicach równocześnie starała się uruchomić i zorganizować szkołę                   

w Zrębicach.  

      16 marca 1940 roku szkoła w Zrębicach rozpoczęła ponowną działalność. Do Zrębic 

powróciła pani Jadwiga Krauze, a Wanda Krauze musiała pozostać jako kierownik szkoły             

w Biskupicach do czasu utworzenia w Zrębicach szkoły 2-klasowej. Salę szkolną wynajęto            

w czworaku przy folwarku na Ciecierzynie. Inwentarz wypożyczono ze szkół sąsiedzkich. 

Było to 15 ławek dwuosobowych  z Olsztyna, Biskupic i Przymiłowic, ½ tablicy, 1 liniał i 3 

oprawione obrazki, Było to całe wyposażenie szkoły. Do szkoły nie uczęszczały tylko dzieci  

z II Krasawy  i dzieci zupełnie pozbawione ubrania i obuwia. Z dniem 1 stycznia 1941 roku 



na mocy Dekretu z dnia 15.XII.1940 r. na stanowisko kierowniczki powróciła Wanda Krauze. 

Wówczas wynajęto drugą salę w tym samym budynku na Ciecierzynie. Wzbogacono szkołę       

o 13-ławek (nowych), 1tablicę, 2 krzesła, miednicę, wiadro i drugi piecyk żelazny.    

     W roku 1941 zmieniono lokal szkolny. Nie udało się odbudować spalonego budynku                

z powodu braku funduszy. Wynajęto jedną salę w Zapasiece u Franciszka Sadowskiego,           

a drugą w Krasawie w domu Faustyna  Kozła. Religii w szkole uczył ks. Franciszek 

Porczyński. Stan liczebny szkoły z dnia 31 października 1941roku wynosił 115 dzieci.                  

W 1942 roku pani kierownik Wanda Krauze otrzymuje półroczny urlop. Powierzono 

obowiązki kierownika szkoły nauczycielce, pani  Felicji Suchan. Prowadziła zajęcia                           

w 4 oddziałach przy dobrej frekwencji. Dzieci uczęszczały na naukę szkolną co drugi dzień             

z powodu pomieszczeń. Co ciekawe nauka odbywała się bez podręczników. 1 lipca 1944 roku 

pani Wanda Krauze odeszła z pracy. Poświęca się chorej matce, a później chorej siostrze. 

Wieś Zrębice zawdzięczała pani Wandzie Krauze szybki rozwój, oświatę, a dzieci wsparcie               

i kulturę. 

Rok szkolny 1944-1945  rozpoczął się dopiero 4 października z powodu udziału nauczycielki 

Felicji Suchan w pracy przy umocnieniach wojennych. Nauka odbywała się nadal u  pana 

Sadowskiego. Poszczególne oddziały nadal uczęszczały do szkoły co drugi dzień.  W styczniu 

1945 roku przerwano naukę na skutek działań wojennych. W tym czasie przez tereny powiatu 

częstochowskiego przechodził front działań wojennych. W lutym ponownie rozpoczęto 

naukę, a do programu nauki weszły następujące przedmioty: historia   i geografia. Nauka była 

bardzo utrudniona, gdyż dzieci nadal nie miały podręczników. Religii uczył  miejscowy  

proboszcz.. W czerwcu Inspektor szkolny pan Godkowicz uznał , że sala szkolna nie nadaje 

się do użytku. 

2. Lata powojenne 

 

W dniu 1 września 1945 roku pani Felicja Suchan opuszcza szkołę w Zrębicach, a powracają 

dawne nauczycielki pani Wanda i Jadwiga Krauze, które podczas okupacji niemieckiej 

musiały opuścić szkołę. Nauka odbywała się na dwie zmiany w domu Franciszka 

Sadowskiego. Z powodu braku mieszkania służbowego  obie nauczycielki wynajmowały  

mieszkanie u Karola Tomzika za minimalny czynsz. Mieszkańcy wsi Zrębic i Krasawy 

wiedzieli jak ważne jest posiadanie przez wieś własnej szkoły. Przystąpili do budowy nowej 

sali szkolnej w centrum wsi, przy domu Jana Pędzika. Kiedy budynek już stanął, inspektorat 



w Częstochowie przyznał szkole trzeci etat, który od lutego 1946 roku objął pan Włodzimierz 

Wolański. Wynajęto trzecią izbę lekcyjną w domu Antoniego Rozpędka.  W kolejnych latach 

naukę w szkole prowadzono w trzech izbach lekcyjnych przy ogólnej liczbie 188 uczniów. 

Kierownictwo w szkole pełniła Wanda Krauze prowadziła zajęcia   w klasie I, uczyła języka 

polski w klasie V i VI oraz języka  francuskiego w klasie VI. Jadwiga Krauze prowadziła 

klasę III i IV oraz uczyła śpiewu w klasie V i VI,  Włodzimierz Wolański objął klasę II. 

Inspektorat przekazał szkole artykuły do geometrii, książki do biblioteki, mapę Polski i 

Europy.  

Z dniem 1 września 1948 roku funkcję kierownika Szkoły Podstawowej  w Zrębicach  objął 

Eugeniusz Puczyński, a stanowisko nauczycielki obywatelka Helena Sterczewska. Szkoła 

realizowała program 6-ciu klas przy dwóch nauczycielach. Nauka odbywała się w oddziałach 

łączonych w małych i słabo oświetlonych pomieszczeniach. 15 października 1948 roku został 

wykończony i oddany do użytku budynek szkolny ( zdjęcie obok). Był to poniemiecki barak. 

Mieściły się w nim 4 sale, pokój nauczycielski, mieszkanie dla nauczycielki                   i 2 

pokoje z kuchnią dla dyrektora szkoły. W 

kronikach szkolnych nie odnajdujemy już 

zapisów o prowadzeniu nauki religii                

w szkole natomiast pojawiły się wzmianki 

o nowych uroczystościach obchodzonych      

w szkole tj. 31 Rocznicy Rewolucji 

Październikowej, Zjednoczenia Partii 

Robotniczych, Święta 1-go Maja wraz z 

zabawą ludową.   

Rok szkolny 1949-1950 szkoła realizowała 

program 7-klasowy, a uczyło w niej trzech                       

a potem pięciu nauczycieli. Nauka 

odbywała się w klasach łączonych. Szkoła 

uzyskała     nowy etat, który objęła p. Janina 

Ujma.  

  Zespół artystyczny  który  prowadziła p. 

Helena Puczyńska, występował  w Olsztynie i na wszystkich uroczystościach. W następnym 



roku szkolnym 1950 - 1951 przybył do szkoły kolejny nauczyciel, pani Sabina Kisiel. Teraz 

uczyło już czterech nauczycieli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

W ciągu roku szkolnego  prowadzono kurs dla analfabetów. Prowadzono lekcje przede 

wszystkim z języka polskiego i matematyki. Kurs z dobrymi wynikami ukończyło 

dziewiętnastu uczniów .  Młodzież brała udział  w wycieczkach i wyjazdach do teatru             

w Częstochowie. W 1951 roku  założono  w szkole Organizację Harcerską, której opiekunem 

został Mieczysław Oberzki. Zakupiono sztandar harcerski i 2 werble. W czasie zajęć 

świetlicowych przygotowywano dzieci do występów na akademiach.  

Dyrektor Eugeniusz  Puczyński opiekował się szkołą jak dobry gospodarz. W kolejnych 

latach szkoła została starannie ogrodzona. Zbudowano piwnicę  oraz  ozdobne wejście                

do szkoły. Założono ogród szkolny i posadzono drzewka owocowe. Na terenie placu 

szkolnego z inicjatywy dyrektora Eugeniusza Puczyńskiego powstało boisko sportowe, które 

zostało uroczyście otwarte w czerwcu 1952 roku. Otwarcia dokonał Ob. Bronisław Nabiałek  

Dawny pokój nauczycielski. Od lewej dyr. Puczyński. 

Dyr. Eugeniusz Puczyński w towarzystwie 

(prawdopodobnie) ks. Lucjana Kobińskiego 

W pokoju nauczycielskim: w środku p. Helena 

Puczyńska, z prawej p. Maria Pluta 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przedstawiciel gminy Olsztyn. Praca świetlicy szkolnej , którą prowadziła Helena Puczyńska 

zaowocowała w 1953 roku nagrodą w konkursie. Zespół artystyczny otrzymał komplet 

ludowych strojów do tańca. 

Piątego lipca 1956 roku w Zrębickich domach zapaliły się żarówki. Wieś została 

zelektryfikowana. Było to w dużej mierze zasługa dyrektora szkoły pana Puczyńskiego.  

3. Początki nowej szkoły 

     Prace przy wykopach nowej szkoły w Zrębicach rozpoczęto 30 czerwca 1959 roku.         

Rok szkolny 1959-1960  był ostatnim, w którym nauka odbywała się w baraku szkolnym 

wybudowanym w 1948 roku. W dniu 26 lipca 1959 roku założono kamień węgielny pod 

Szkołę Podstawową w Zrębicach oraz wmurowano tablicę pamiątkową. W dniu 1.09.1060 

roku odbyła się w Zrębicach uroczystość przekazania nowej szkoły, Pomnika Tysiąclecia. 

Dzieci ze Zrębic na Przeglądzie Zespołów Artystycznych. Z lewej 

dyrygent – p. Helena Puczyńska. 

Zespół akordeonistów. 



Nowy rok  szkolny 1960-1961 rozpoczęto od otwarcia nowego budynku i symbolicznego 

przekazania kluczy panu Eugeniuszowi Puczyńskiemu. Uroczystość ta na pewno pozostała na 

długo w pamięci mieszkańców wsi. Zajęcia lekcyjne odbywały się teraz w bardzo dobrych 

warunkach. Działalność oświatowa została wzbogacona o zajęcia Uniwersytetu 

Powszechnego, którą opiekowała się Helena Puczyńska. Zorganizowano również Szkołę 

Przysposobienia Rolniczego. 

W roku szkolnym 1966-67 wprowadzono w życie reformę szkolną, która przedłużyła 

obowiązek szkolny do 8-klas. Jednak w tym czasie w szkole w Zrębicach nie utworzono klasy 

ósmej. Dzieci kończąc klasę siódmą musieli kontynuować naukę w szkole w Olsztynie.   

1 września 1974 roku, po śmierci dyrektora Eugeniusza Puczyńskiego, obowiązki po nim 

przejęła jego żona, Helena Puczyńska. W życiu szkoły nic się nie zmieniło. Dzieci brały 

udział w wielu konkursach, z dobrymi rezultatami. Tradycją szkoły były zabawy andrzejkowe 

połączone z wróżbami andrzejkowymi i choinki noworoczne. Klasy ósme kończyły pobyt w 

szkole zabawą pożegnalną.  Rok 1983 był ostatnim rokiem pracy dyrektor Puczyńskiej , która 

odeszła na zasłużoną emeryturę. 

     W roku szkolnym 1983-1984 stanowisko dyrektora objął  pan Grzegorz Olewiński.                 

W szkole wykonano wiele prac gospodarskich: postawiono nowe ogrodzenie, przebudowano 

wejście do szkoły- schody i poręcze, zabezpieczono salę gimnastyczną w kraty okienne. 

Przeprowadzono również wiele prac wewnątrz budynku, które w wyraźny sposób poprawiły 

komfort pracy nauczycieli i uczniów. W kolejnych  latach swojej pracy dyrektor Olewiński 

bardzo dbał o stan techniczny budynku i sal lekcyjnych. Zmodernizowano w tym czasie 

łazienki szkolne, wymieniono okna, wymieniono centralne ogrzewanie. Szkoła został 

ocieplona. Powstała nowoczesna pracownia komputerowa. Szkoła wzbogaciła się w wiele 

pomocy dydaktycznych, sportowych i sprzęt audiowizualny. Zakupiono też kserokopiarkę, 

która w wydatny sposób wspomogła proces dydaktyczny. Ruszyła w szkole akcja „szklanka 

mleka.” Dzieci brały udział w licznych wycieczkach. Uczniowie brali udział w konkursach                 

i zawodach sportowych. W roku szkolnym 1990/1991 po raz pierwszy po wieloletniej 

przerwie religia wróciła do programu szkolnego. W tym czasie ustabilizowała się również 

sytuacja dotycząca kadry nauczycielskiej. Do szkoły zatrudnieni zostali nauczyciele o pełnych 

kwalifikacjach pedagogicznych, większość z wyższym wykształceniem. Wszyscy chętnie się 

dokształcali. Kończyli dodatkowe kursy i studia podyplomowe, a ci którzy ich nie mieli- 

również wyższe studia. 



 Od października dzieci rozpoczęły kurs tańca prowadzony przez pana Rumina. Młodzież 

szkoły przygotowana przez nauczycieli wzięła udział w jubileuszu 30-lecia istnienia Koła 

Gospodyń w Zrębicach. Uczniowie sukcesywnie brali udział w pracy  Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy – akcji Jurka Owsiaka. Włączali się też chętnie w akcje charytatywne. 

Zbierano Pieniądze, które przekazano dla domu Małego Dziecka w Częstochowie. Dzieci 

podzieliły się również swoimi maskotkami.  

Udział w Zlocie Gmin Jurajskich w Olsztynie i w Rajdzie Hutników, zaowocował zdobyciem 

pucharu przewodniczącego Związków Zawodowych. 

Nauczyciele organizowali  również spotkania z ciekawymi ludźmi. Uczniowie mieli 

możliwość porozmawiać z byłym jeńcem obozu oświęcimskiego p. Bielawskim, który 

wspominał swoje obozowe przeżycia. 

Aby zwiększyć bezpieczeństwo dzieci na drodze podczas drogi do szkoły i powrotu do domu 

przeprowadzono kurs na kartę rowerową i motorowerową. Egzamin przeprowadzony został 

przez przedstawicielkę 

Wojewódzkiej Komendy 

Policji w Częstochowie. 

 

 

 

 

 

19 kwietnia 1999 zmarł po ciężkiej chorobie proboszcz ks. Roman Kuźmiński. W maju 

nowym proboszczem został ks. Włodzimierz Białek, który rozpoczął naukę religii w naszej 

szkole. W 2000 roku rozpoczęło funkcjonowanie gimnazjum. Szkoła w Zrębicach został filia 

szkoły w Olsztynie. Gimnazjaliści uczyli się nadal w tej samej szkole lecz na wszelkie 

uroczystości udawali się do Olsztyna. Tam również odbywały się wspólne dyskoteki a na 

koniec roku szkolnego – wręczenie świadectw.  Klasa I gimnazjum przeszła chrzest bojowy –

„otrzęsiny” wszystkich pierwszych klas odbyły się w Olsztynie na boisku sportowym.                  



Taki stan rzeczy nie trwał długo.  Rok 2003 powitał nas połączeniem szkoły podstawowej                

w Zrębicach i gimnazjum w jeden organ. Od 1 września zaistnieliśmy  w gminie jako Zespół 

Szkół w Zrębicach. 

 8 stycznia 2003 roku mieliśmy gości. Przybyły do nas nauczycielki z Litwy, z rejonu 

Solecznik, które przez tydzień gościły w domach nauczycieli. Byliśmy jedyną  szkołą  na 

terenie gminy , której nauczyciele gościli rodaków z Litwy. Organizatorem wizyty litewskich 

nauczycieli na terenie Częstochowy było Stowarzyszenie Inicjatyw Europejskich. Grono 

pedagogiczne na czele z dyrektorem wręczyło gościom drobne upominki: książki, słowniki, 

programy multimedialne. 

Od lutego 2004 roku w naszej szkole realizowany był „Program ekozespołów w mojej 

szkole”. W przedsięwzięciu pod hasłem „Przyjaciel Ziemi”, „ Z ekologią na Ty”  wzięła 

udział klasa I i III. Autorkami projektu były panie B. Florczyk i M. Matyja. Projekt wziął 

udział w II edycji ogólnopolskiego konkursu „Program ekozespołów w mojej szkole” 

organizowanego przez Fundację GAP Polska we współpracy z Narodowym Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Konkurs był objęty patronem Ministerstwa 

Środowiska. Projekt nasz otrzymał II nagrodę w kategorii „ kształcenia zintegrowanego”. 

Nagrodą rzeczową była kamera cyfrowa. Z nagrodą związany był nieprzyjemny incydent. 

Gdy  do szkoły dotarła paczka, przywieziona przez kuriera, okazało się ze w pudełku znajduje 

się,  nie cenny sprzęt, lecz zwykła cegła. Jednakże po interwencji dyrektora Olewińskiego 

prawdziwa nagroda trafiła do szkoły. 

Rok szkolny 2007-2008  był ostatnim rokiem czynnej  pracy dyr. Grzegorza Olewińskiego. 

Po 25 latach poświęconych Zrębicom przeszedł On na emeryturę. 

 

 

 

 

 

 

Pożegnanie dyr. Grzegorza Olewińskiego 



  W  wyniku  konkursu  na  dyrektora  gimnazjum, pracę w szkole na tym stanowisku 

rozpoczął nauczyciel i były absolwent szkoły,  Pan Grzegorz Trąbski. Okazał  się  on równie 

dobrym gospodarzem jak Jego poprzednik. Staraniem dyrektora  powstał w szkole nowy 

gabinet dla pedagoga szkolnego.  Szkoła wzbogaciła się w nowy sprzęt  nagłaśniający oraz 

nowoczesną kserokopiarkę. Wyremontowano górny korytarz i wymieniono wszystkie stare 

drzwi do sal lekcyjnych na nowe. Jedna najważniejszym sukcesem jest rozpoczęcie budowy 

nowoczesnej Sali gimnastycznej. Wmurowanie kamienia węgielnego wyznaczono na dzień 9 

maja 2010r. A to dopiero początek. 

4. Osiągnięcia dydaktyczne i sportowe 

   Uczniowie naszej szkoły  zawsze osiągali  wysokie wyniki nauczania. Na  egzaminach do 

szkół średnich otrzymywali wysokie oceny. Nie było przypadku, aby nasi absolwenci nie 

zostali przyjęci do wybranej przez siebie szkoły średniej. Z prowadzonych zestawień wynika, 

że bardzo wysoki procent absolwentów ukończył szkoły średnie i zdał maturę. Od czasu 

wprowadzenia gimnazjów nasza szkoła nadal przoduje w osiąganych wynikach. Sprawdziany 

po klasie 6 i egzaminy gimnazjalne pokazują, że nasi uczniowie są najlepsi w gminie.               

Ich średnia zawsze była lepsza niż średnia powiatowa a nawet wojewódzka. Śmiało można 

powiedzieć, że wynik ten jest owocem wspólnej pracy uczniów i nauczycieli. 

Mamy też wiele sukcesów w różnych konkursach przedmiotowych i sportowych. 

Rok 1971 - Uczennica Małgorzata  Puczyńska została zakwalifikowana do wojewódzkiego 

konkursu recytatorskiego w Katowicach i zdobyła II miejsce.  

Rok 1972 - chór szkolny i zespół muzyczny pod kierunkiem pani Puczyńskiej  zajęły              

3 miejsce w eliminacjach powiatowych. 

Rok  1976 –  Bożena Kozieł zajęła I miejsce w gminie w zawodach saneczkowych. 

Rok 1978 - II miejsce Szkoły Podstawowej w Zrębicach w wiosennych biegach 

przełajowych. 

Rok 1979  – Szkoła zajęła I miejsce  w czwórboju lekkoatletycznym.  

Rok 1984 -  Jarosław Nowicki zajął IV miejsce w Biegu Przedszkola na 200 m w ramach 

Biegu Jurajskiego. 



Rok 1985 -  III miejsce chłopców w Wojewódzkich Igrzyskach Zimowych w narciarstwie 

klasycznym. 

                        III miejsce Mariusza Miszczyka w Woj. Igrzyskach Zimowych. 

  I miejsce Doroty Pali w Mistrzostwach  gminy w czwórboju. 

 II miejsce szkoły w turnieju piłki nożnej o puchar Naczelnika Gminy. 

Rok 1980  –    II  miejsce w wieloboju sprawnościowym ZHP. 

              III miejsce w wieloboju obronnym „ Sprawni jak żołnierze” 

Rok 1981  -     III miejsce w konkursie „Młodzież zapobiega pożarom.” 

Rok 1986  -  Adam Deptuła zajął I miejsce w gminie w olimpiadzie z języka rosyjskiego                  

i zakwalifikował się do etapu rejonowego. 

                         Elżbieta Pluta zajęła I miejsce w olimpiadzie z historii. 

                         Katarzyna Stępień I miejsce w olimpiadzie z biologii. 

Rok 1988  -  uczniowie:  Dorota Potępska i Rafał Olewiński zakwalifikowali się od II etapu 

olimpiady i matematyki. 

Rok 1989 -   do II etapu konkursów zakwalifikowali się: 

                   -Katarzyna Kulińska z historii, 

                   - Jacek Tomzik z języka rosyjskiego, 

                   - Sylwia Tomzik z języka polskiego. 

Rok 1994 -   Do II etapu konkursu z języka polskiego zakwalifikowała się Kamila Mizera. 

                    -  Do II etapu konkursu z języka rosyjskiego przeszła Agnieszka Michalik. 

                     - W 4-boju lekkoatletycznym chłopcy zajęli II miejsce.        

                     - w kolejnym etapie Gminnej Spartakiady chłopcy zajęli II miejsce                         

w rozgrywkach w piłkę nożną i III w sztafecie. 



                    -  W biegu na 600 m dzieci młodszych I miejsce zajęła Iza Mizera z kl. IV, a II 

Anna Sularz z kl. IV.    

                    - W pływaniu I miejsce - Anna Sularz  z kl. IV, II miejsce -  Bożena 

Pietruszewska,  III miejsce - Daniel Ceglarz kl. VI.   

Rok 1996 -    Wyniki Gminnej Spartakiady: 

                 - I miejsce i Puchar Wójta  w piłce nożnej, 

                 - I miejsce Sylwii Miszczyk w biegu ulicznym  i II miejsce w trójboju, 

                 - II miejsce Miłosza  Flaszy w biegu ulicznym na 1500 m, 

                 - II miejsce Łukasza Trąbskiego w czwórboju lekkoatletycznym, 

                 - I miejsce Iwony Dróżdż w biegu ulicznym na 600 m, 

                 - III miejsce Wojciecha Kuci w koku w dal, 

                 - II miejsce Izy Mizery i Anny  Sularz w pływaniu na 25 m –dziewcząt kl. V-VI. 

Uczeń Wojciech Kucia zajął I miejsce w województwie częstochowskim w skoku w dal, 

uzyskując wynik 5,51 m. Reprezentował szkołę w Regionalnych Mistrzostwach 

Lekkoatletycznych w Bielsko-Białej. 

Rok 1997 - Justyna Duda   zakwalifikowała się do finału konkursu z języka niemieckiego i do 

II etapu konkursu z języka polskiego.  

                  - Osiągnięcia uczniów w Gminnej Spartakiadzie :  

                      1. pływanie : I miejsce Jza Mizera,   III miejsce Anna  Sularz.   

                      2. Rzut piłeczka palantową: II miejsce Sylwia  Miszczyk 

Rok 2000 - Laureaci Gminnego Konkursu Plastycznego „Świąteczna Kartka 

Bożonarodzeniowa”,  gimnazjum: III miejsce Kamila Mizera, II miejsce Marta Jelonek, III              

miejsce Małgorzata Knapik.  



                         - Laureaci Gminnego Konkursu „Alkohol i papierosy szkodzą zdrowiu.”                    

I miejsce Anna Solecka, II miejsce Daria Suchecka, III miejsce Ewa Sularz, Wyróżnienie : 

Marcin Matyś, Ewelina Migdał. 

Rok 2002 - Zespół ze Zrębic brał udział  w I Przeglądzie Dziecięcych Zespołów 

Artystycznych powiatu częstochowskiego „Złota Lilia 2002.”   

Rok 2004  - Michał Kulpecki, Karolina Pokorna, Kamila Mizera wzięli udział w konkursie 

dla gimnazjalistów „ Czy znasz mity greckie?” w Częstochowie. Zajęli tam I miejsce. 

                   - Podsumowanie konkursu „Przyroda twój przyjaciel” zorganizowanego przez 

Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody i SP nr 1 w Częstochowie. W kategorii kl. I-III 

Marlena Cesarz, uczennica kl. I otrzymała wyróżnienie. 

                   - udział w II edycji ogólnopolskiego konkursu „Program ekozespołów w mojej 

szkole” organizowanego przez Fundację GAP Polska we współpracy z Narodowym 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Konkurs był objęty patronem 

Ministerstwa Środowiska. Projekt nasz otrzymał II nagrodę w kategorii „ kształcenia 

zintegrowanego”. Nagrodą rzeczową była kamera cyfrowa. 

                   - III międzyszkolnym konkursie „Mitologia i Biblia”- dwa źródła kultury 

europejskiej.” Wyróżnienie otrzymała Karolina Pokorna i Kamila Mizera. 

                   -  X Gminny Konkurs Recytatorski w kategorii klas gimnazjalnych I miejsce 

zdobyła Karolina Pokorna . 

Rok 2005 -   w Biskupicach odbył się konkurs „W świecie wierszy J. Brzechwy i J. Tuwima.” 

II miejsce zajęli uczniowie :Jarek Duda, Angelika Tomzik, Karina Zębik.   

                -   Kamila Mizera została laureatką konkurs przedmiotowego z matematyki 

               - W gminnym Konkursie Plastycznym „Pejzaż jurajski” I i II miejsce zajęły 

Małgorzata Knapik i Magdalena Martałek       

               - udział w projekcie Powiatowego konkursu Regionalnego „Narzędzia techniki 

naszych przodków” w Witkowicach . Dzieci zajęły III miejsce . 



               - Udział w   konkursie Wiedzy o ruchu drogowym”  , który odbył się w Kusiętach.                           

II miejsce zajął Jarek Duda    

              - Udział w konkursie „Dzieje Polski w twórczości Jana Matejki” w Częstochowie . 

Uczennica  Ewelina Jasińska zdobyła II miejsce        

Rok 2009 - Laureatką olimpiady z języka polskiego została uczennica Ewelina Kozieł. 

Rok 2010 - Do II etapu konkursu z języka polskiego zakwalifikowały się: Patrycja Tomzik, 

Radosław Strączyński, Arkadiusz Łyszczarz, Ewa Suchecka. 

                  - Iga Markowska zajęła II miejsce w powiatowym konkursie Poezji i Prozy 

Patriotycznej. 

                 - W historycznym konkursie „Czy znasz dzieje gminy Olsztyn” I miejsce zajęła 

Karolina Pabiasz (VI), IV miejsce – Klaudia Miszczyk (VI), I V miejsce Dominika Tomzik 

(VI).                        

5. Działalność artystyczna 

     Wśród uczniów naszej szkoły zawsze znajdowały się osoby uzdolnione czy to plastycznie, 

czy muzycznie czy w końcu aktorsko. W ciągu roku szkolnego młodzież  brała udział (chętnie 

lub mniej) w wielu akademiach ku czci. W latach powojennych były to obchody rocznicy 

wybuchu II wojny światowej, rocznicy Rewolucji Październikowej, Dnia Kobiet itp. 

Uczniowie uczyli się wierszy i piosenek, którymi umilali całej szkole świąteczny dzień. W 

naszej szkole, oprócz uczenia „obowiązkowych” wierszy,  kol. Maria Magiera a potem 

również Monika Hobot przygotowywały przedstawienia teatralne.  Były one smutne lub 

wesołe. Zawsze jednak dobrze dobrane do okoliczności i przygotowane z wielkim 

zaangażowaniem. Dzieci miały zawsze odpowiednio dobrane kostiumy i dobrze opracowane 

role. Widzieliśmy: Kopciuszka, 

Jasia i Małgosię, Kota w 

Butach, Krzesło, i wiele innych.                 

Szewczyk Dratewka - 2005, 

(reżyseria Maria Magiera) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraina palaczy -  2001 – przedstawienie dla rodziców 

Przedział dla ludożerców – 2007 (z okazji Dnia Nauczyciela) 

Świniopas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ostatnich latach uczniowie zaczęli bawić nas również występami kabaretowymi. 

Gimnazjaliści : Iga Markowska i Radek Strączyński oraz ich koledzy nie są wcale gorsi od 

swoich wielkich pierwowzorów występujących w znanych kabaretach. Pamiętamy również 

uczniów, którzy brali udział w występach Mini Playback Show. Naśladowali oni wielkie 

gwiazdy lub zespoły estradowe. Wspaniałe były przebrania i makijaże a ruch sceniczny 

Kicia w opałach - 2008 

Jasełka  - 2006 



sprawiał, że śmialiśmy się do łez. Szczególnie 

gdy chłopcy naśladowali kobiety lub zespoły 

żeńskie (mini spódniczki, peruki, sztuczne biusty                       

i makijaże). 

 

 

 

 

    6. Inne  imprezy szkolne  

Nasza  szkoła  to również tradycja. Staramy się aby nasi uczniowie wiedzieli i zapamiętali na 

swoje dalsze życie, że pamięć o dniach ważnych jest potrzebna. Kształtuje ona bowiem nas 

jako ludzi i obywateli.  Uroczyście obchodzimy wszystkie święta ważne dla szkoły, jej 

pracowników i uczniów. W kalendarzu imprez znajdują się więc: Uroczyste rozpoczęcie             

i zakończenie roku szkolnego ( pewnie to drugie jest radośniejsze dla uczniów), Dzień 

Chłopca, Dzień Kobiet, dzień Matki, Dzień Babci i dziadka, Pasowanie na ucznia, Dzień 

Edukacji Narodowej, święta państwowe ( 11 Listopada, 3 Maja). Dzieci i młodzież pod 

opieka nauczycieli przygotowują okolicznościowe akademie, występy teatralne.                                 

Jesień to Dzień Nauczyciela i Pasowanie na Ucznia. Pierwszoklasiści składają w tym dniu 

przyrzeczenie, że będą wzorowymi uczniami.  

 

 

 

 

 

Rok 2007, dyr. Grzegorz Olewiński pasuje pierwszoklasistów na uczniów.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Również Jesieni obchodzimy bardzo lubiane przez uczniów Święto Pieczonego Ziemniaka. W 

tym dniu rodzice naszych uczniów przygotowują garnki z pieczonkami. Pieczonki z każdego 

garnka smakują inaczej. Ale wszystkie są rewelacyjne. Można śmiało powiedzieć, że jest to 

dzień ogólnoszkolnego obżarstwa. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Rok szk. 2008-2009. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Małgorzata Potempska 

składa gratulacje „pierwszakom”.  



W grudniu klasy szkoły podstawowej odwiedzane są przez Mikołaja. Prezenty i słodycze 

ukryte  w paczkach zadowalają zawsze nawet najwybredniejszego łasucha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W klasach ubiera się  w tym czasie choinki i zawiesza ozdoby świąteczne. W przeddzień 

przerwy świątecznej cała szkoła ogląda Jasełka. W styczniu szkołę odwiedzają seniorzy. 

Maluchy z „zerówki” oraz klas 1-3 piosenkami i wierszykami dziękują swoim babciom                      

i dziadkom za ich dobroć, miłość i pomoc  w wychowaniu.  

Mikołajki 2006 

Mikołajki 2006 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tym czasie odbywają się również dyskoteki i zabawy karnawałowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bez  pani zabawa jest nudna. W głębi wraz z dziećmi p. Halina Bielka. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W marcu staramy się tradycyjnie pożegnać zimę topiąc Marzannę. Klasy wykonują wspaniałe 

kukły symbolizujące mroźna porę roku i kolorowym korowodem idą utopić ją w pobliskim 

stawie. Niestety czasami zbyt mroźne zimy nie pozwoliły nam dokonać tego obrządku, gdyż 

Zabawa karnawałowa klas młodszych 

Dyskoteka klas starszych 



staw był zamarznięty lub padał śnieg. Maj to miesiąc zieleni ale przede wszystkim czas kiedy 

pamiętamy o naszych mamach, mamusiach, mateńkach.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień  Dziecka jest dniem wspólnej zabawy. Jeśli tylko pogoda dopisuje, dzień ten spędzamy 

w plenerze. Organizowane są konkursy i zwody sportowe, w który udział biorą również 

nauczyciele.     Nie zawsze jest to dla nas łatwe. Z trudniejszych zadań sportowych, które były 

do wykonania wspomnieć należy choćby jazdę na rowerze po desce w kształcie równoważni  

czy bieg w płetwach. Pieczemy też kiełbaski. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rok szkolny kończymy pożegnaniem gimnazjalistów, którzy startują w dorosłe życie. 

 

Pożegnanie 2008 

Czerwiec  2008 


