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Wstęp 

Szkoła Podstawowa w Słupie leży na terenie gminy Lidzbark w województwie 

warmińsko-mazurskim na trasie Lidzbark-Grodziczno w kierunku Nowego Miasta 

Lubawskiego. Nie wiadomo skąd pochodzi nazwa wsi, być może związana była z żyjącymi tu 

braćmi Słupskimi, ale wiele wskazuje na to, że pochodzi ona od odnalezionego tu bożka 

pogańskiego, przedstawiającego głowę bóstwa na Słupie. Słup założono z inicjatywy kapituły 

chełmińskiej w końcu XV w. Przez długi okres czasu właścicielami wsi była polska rodzina 

Dworakowskich. Jednym z głównych źródeł wiedzy o historii szkoły jest kronika Szkoły 

Podstawowej w Słupie. Założona została w 1949r. przez ówczesnego kierownika szkoły- 

Feliksa Szostka. Dzięki niemu dowiadujemy się o początkach szkoły. Jest ona jednak przede 

wszystkim kopalnią informacji na temat działalności placówki po II wojnie światowej. 

Niezwykle trudne jest natomiast zdobycie jakichkolwiek dodatkowych informacji na temat 

szkoły sprzed roku 1945. Związane to było z wywiezieniem większości dokumentów 

dotyczących szkoły i wioski do Niemiec lub zaginięciu ich, podczas zawieruchy wojennej. W 

zasadzie zachowały się głównie dokumenty pracy szkoły z okresu od zakończenia II  wojny 

światowej do czasów współczesnych. Nieco informacji na tematy związane z oświatą 

znalazłem w opracowaniach Edwarda Klemensa1 i jego córki Magdaleny Zawackiej2. Z kolei 

w pracach autorskich Michała Dzimiry3 odnalazłem fragmenty historii szkoły przedstawione 

na tle wydarzeń w poszczególnych okresach historycznych Lidzbarka.  

Informacje na temat uczniów, kadry nauczycielskiej oraz liczebności klas ustaliłem na 

podstawie pozostałych dzienników lekcyjnych, ksiąg ewidencji uczniów, protokołów rad 

pedagogicznych. Bardzo cenne okazały się informacje ustne, które przekazywali mi 

mieszkańcy okolicznych wsi. Jednak, ze względu na brak merytorycznego potwierdzenia, 

większości z nich nie mogłem umieścić. Moim celem było w miarę dokładnego odtworzenie 

historii szkoły od roku 1920 do roku 2017.  Placówka od początku swego istnienia przez lata 

oddziaływała na kolejne pokolenia mieszkańców Słupa. To w szkole na przestrzeni lat 

dochodziło do wielu ważnych wydarzeń i uroczystości o charakterze lokalnym i 

                                                           
1 E. Klemens ur. 9.09.1939r. w Warszawie. Studia historyczne odbył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i na 
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3dr M. Dzimira - ur. 24.02.1970r. w Lidzbarku. Studia historyczne odbył na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w 
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państwowym. W niej odbywały się niezliczone ilości ciekawych lekcji, apeli, konkursów i 

wydarzeń szkolnych. Przez ponad wiek szkoła, razem z mieszkańcami okolicznych wiosek, 

przechodziła różne koleje losu. Placówka pobudowana w 1897r. w czasach zaboru pruskiego 

służyła jako bastion germanizacji. W czasach Drugiej Rzeczypospolitej spełniała rolę szkoły 

polskiej, realizując program czterech klas. Odbywały się w niej liczne wydarzenia związane z 

historią Polski. Bardzo dużo czasu poświęcano na patriotyczne wychowanie dzieci. W okresie 

okupacji placówka zostaje przekształcona w szkolę niemiecką, która znów stała się 

"narzędziem" dla okupanta faszystowskiego w walce z polskością. Z kolei po zakończeniu II 

wojny światowej, w okresie totalitaryzmu komunistycznego, nauczanie podporządkowano 

ukształtowaniu obywatela wiernego socjalizmowi i Polsce Ludowej. Dopiero od 1989 r. 

szkoła znów funkcjonowała w wolnej i demokratycznej III Rzeczypospolitej. Od roku 

szkolnego 2013/2014 jest ona zarządzana przez stowarzyszenie, specjalnie w tym celu 

zorganizowane przez nauczycieli i mieszkańców wsi, chcących uratować swoją szkołę, przez 

skazaniem jej na niebyt, ze względów ekonomicznych. Mimo, że w ciągu 120 lat istnienia 

szkoły zmieniali się kierownicy i dyrektorzy oraz nauczyciele, to nadal najważniejszą rolą 

szkoły jest przekazywanie wiedzy i wychowanie dzieci i młodzieży w duchu patriotyzmu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



W okresie międzywojennym na obszarze ziemi lidzbarskiej ważną rolę odrywały 

szkoły. „Zbudowano je w czasach panowania Cesarza Wilhelma w XIX lub na początku XX 

wieku."4 W Lidzbarku i pobliskich miejscowościach funkcjonowały szkoły powszechne. 

Oprócz nich działały w mieście: szkoła wydziałowa, prywatna, podstawowa, zawodowa oraz 

ochronka miejska- czyli przedszkole. W wyniku dewastacji wojenne placówki oświatowe 

poniosły liczne straty. „Po oficjalnym powrocie Lidzbarka i okolic do Drugiej 

Rzeczypospolitej w szkołach przystąpiono do nauki w języku polskim. Władze oświatowe 

zdawały sobie sprawę, że było to konieczne, ale mogło też rodzić wiele znaków zapytania. 

Wynikało to z faktu, że przez prawie 148 lat na ziemi lidzbarskiej istniały szkoły, w których 

uczono po niemiecku."5 

„W sierpniu 1919r. ukazała się ustawa sejmowa, która przewidywała, że byłe ziemie 

zaboru pruskiego przejmie tymczasowo Ministerstwo byłej Dzielnicy Pruskiej i przygotuje je 

do przekazania centralnym władzom Polski. Ponadto utworzono Departament Wyznań 

Religijnych i Oświecenia Publicznego, na mocy którego 16 stycznia 1920r. powstała Komisja 

do Spraw Wyznaniowych i Szkolnych Województwa Pomorskiego, która od 20 stycznia 

1920r. przyjmowała od władz niemieckich wszystkie instytucje oświatowe.”6 W myśl 

przypisów prawa oświatowego szkoły powszechne miały kończyć wszystkie dzieci 

podlegające obowiązkowi szkolnemu. W praktyce wyglądało to różnie. Często nie 

przestrzegano tych zarządzeń i wiele dzieci nie korzystało z edukacji. Sporo uczniów 

kończyło swą przygodę ze szkołą zaledwie po kilku klasach. Na wsiach istniały szkoły 

powszechne niepełne. Dzieci wiejskie po ukończeniu szkoły najczęściej nie podejmowały już 

dalszej nauki. 

„Pierwszą władzą szkolną na obszarze Pomorza była Komisja dla Spraw 

Wyznaniowych i Szkoły z siedzibą w Toruniu.  To dzięki niej uruchomiono wszystkie szkoły 

i wprowadzono pierwsze, polskie programy nauki. Komisja zorganizowała też Inspektoraty 

Szkolne. 20 stycznia 1921r. ministerstwo WR i OP wydało rozporządzenie, na mocy którego 

w miejsce Komisji utworzono Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego z siedzibą w 
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6 M. Dzimira, M. Zawacka, Historia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku, Lidzbark 2017, s. 
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Toruniu."7 Szkoły znajdujące się na ziemi lidzbarskiej podlegały pod kontrolę inspektora w 

Brodnicy oraz kuratorium okręgu Szkolnego Pomorskiego z siedzibą w Toruniu. 

Początki funkcjonowania Szkoły Powszechnej w Słupie były trudne. Opuszczając 

Pomorze, Niemcy pozostawili budynek szkolny ogołocony z najpotrzebniejszych pomocy 

szkolnych, które trzeba było natychmiast odtworzyć. Brak biblioteki i pomocy szkolnych był 

dotkliwy, ale znacznie gorzej, niemal rozpaczliwie, przedstawiała się sprawa z ilością 

nauczycieli. 10 kwietnia 1920r. do pracy w szkole powołano pana Markowskiego z Zalesia. 

Nowy rok szkolny 1920/1921 w słupskiej placówce rozpoczął się z rozporządzenia Komisji 

do Spraw Wyznaniowych i Szkolnych już 1 lipca 1920r. „Tuż po rozpoczęciu nastąpiły tzw. 

wakacje żniw, które trwały od 12 lipca, aż do 9 sierpnia 1920r. Z powodu wojny z 

bolszewikami przerwano zajęcia szkolne, które ponownie wznowiono po zwycięstwie nad 

wrogami 30 sierpnia."8 W listopadzie 1920r. poprawiła się sytuacja kadrowa, do szkoły 

zostaje skierowany pan Florian Janicki z Michałowa. Szkoła, jak wszystkie szkoły wiejskie 

realizuje program czterech klas szkoły. Uczono w niej następujących przedmiotów: religii, 

języka polskiego, historii, geografii, nauk o przyrodzie, arytmetyki z geografią, rysunku, robót 

ręcznych (zajęć praktycznych), śpiewu, gimnastyki (ćwiczeń cielesnych).  

Dnia 27 maja 1921r odbywają się w szkole wybory do rady szkolnej, w skład której 

weszli pan Antonii Fyszr i nauczyciel pan Janicki. „W szkole istniały stopnie awansu 

nauczycielskiego: nauczyciel mianowany, kontraktowy, tymczasowy i tzw. siła 

pomocnicza."9  Nauczyciele dokształcali się na różnych kursach i składali akt ślubowania w 

obecności inspektora i grona pedagogicznego. Zarobki pedagogów nie były imponujące i 

niektórzy z nich popadali w długi. Kierownik szkoły borykał się z licznymi problemami 

dotyczącymi remontu i doposażenia placówki. Szkoła spełniała swoją rolę w dostatecznym 

stopniu i potrzebowała dalszych inwestycji i remontów, warunki lokalowo-bytowe były 

skromne i często gmina nie dawała sobie rady z pozyskiwaniem środków finansowych na 

potrzeby szkolne np. zakup drewna. „Przykładem takiej sytuacji jest list Burmistrza 

Lidzbarka- pan M. Rochonia do województwa, w którym prosi o wyjaśnienie, co władze 

samorządowe muszą dostarczyć szkole i czy istnieje możliwość dofinansowania szkół z 

powodu szkód wojennych.  Z uzyskanej odpowiedzi z Kuratorium Okręgu Szkolnego 

                                                           
7 M. Dzimira, Lidzbark Welski. Dzieje miasta 1920-1939, Lidzbark 2014, s. 84 
8 ibidem, s. 87 
9 M. Dzimira, M. Zawacka, Historia Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Lidzbarku, Lidzbark 2017, s. 32 



Pomorskiego w Toruniu wynikało, że gminy są zobowiązane ponosić wszelkie ciężary 

rzeczowe dla szkół powszechnych."10  

W roku szkolnym 1925/26 zajęcia rozpoczęły się dopiero 5 października. Opóźnienie 

spowodowane było szalejącą szkarlatyną. Z polecenia starosty, w powiecie brodnickim, 

zamknięto wszystkie szkoły na trzy tygodnie.  

W szkole organizowano liczne uroczystości lokalne i państwowe. Najważniejsza z 

nich to obchody święta uchwalenia Konstytucji 3 maja, rocznica powrotu Lidzbarka do 

Macierzy, uroczyste obchodzenie imienin Prezydenta RP i Marszałka Polski, imprezy z okazji 

Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz inne święta okolicznościowe. Nauczyciele 

pracujący w szkole starali się wpoić swoim wychowankom nie tylko głęboki patriotyzm i 

szacunek do Ojczyzny. Wiele uwagi poświęcono na działania poprawiające zachowanie i 

kulturę osobistą uczniów. Niezwykle uroczyście obchodzono w szkole Dziesięciolecie 

Niepodległości Polski. Uczniowie śpiewali uroczyste pieśni i prezentowali deklamacje. „13 

stycznia 1929r w szkole w Klonowie Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej ze Słupa 

przedstawiło Sztukę "Na wymiarze"."11 Dnia 30 października inspektor szkoły pan L. 

Kozikowski polecił kierownikom szkół, aby rocznicę zwycięskiego odparcia, pod wodzą 

Marszałka Piłsudskiego, najazdu Rosji Sowieckiej wykorzystały dla celów wychowawczego 

oddziaływania na młodzież w duchu obywatelsko-państwowym, przez poświęcenie 1 godziny 

lekcyjnej na omówienie z dziećmi i młodzieżą znaczenia zwycięskiego odparcia 

bolszewików. Na dzień 1 grudnia 1930r w Szkole Powszechnej w Słupie uczyło się 84 

uczniów ze Słupa, Chełst i Kurojad. Grono pedagogiczne składało się z trzech nauczycieli- 

kierownika pana Hipolita Ostrowskiego, pana Rudolfa Pałkowskiego i pani Liszewskiej. 

Szkoła posiadała własną bibliotekę składającą się z 108 woluminów. 

W latach trzydziestych XX w. szkoła nadal borykała się z różnymi kłopotami. W 

szkole zabrakło niezbędnych materiałów, takich jak- karton, tektura, introligatorstwo, na 

skutek czego nie odbywały się zajęcia z robót ręcznych. "Kierownik szkoły- Hipolit 

Ostrowski pisał do inspektora szkolnego: „Wszystkie materiały piśmienne zmuszany byłem 

pokryć z własnych funduszów, za co również mi dotychczas nie zwrócono, prócz tego jest 

jeszcze wiele innych zaległości, jak prenumeraty czasopism opłacanych przez kasę szkolną i 
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11  Ibidem, s. 102 



inne".12 Dalej kierownik skarżył się, że subwencję otrzymaną na pokrycie budżetu szkolnego 

gmina zużyła na własne potrzeby. 8 marca 1932 Wydział Powiatowy przyznał szkole 

subwencje na cele oświatowe w wysokości 350zł. Z dniem 1 kwietni 1932r szkoła przeszła 

pod administrację szkolną w Działdowie. Szkołą zarządzał Obwodowy Inspektor Oświaty w 

Nowym Mieście Lubawskim, a inspektorem był pan Ryszard Kemfa. Placówka w tym 

obwodzie podlegała Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego z siedzibą w Toruniu. 25 

czerwca 1932 szkoła w Lidzbarku urządziła wycieczkę do Leśniczówki w Lidzbarku, w której 

udział wzięli także uczniowie ze szkoły w Słupie. Wszystkie dzieci otrzymały karmelki, 

bułki, chleb i herbatę. Wszyscy bawili się wesoło, a uczniowie z Lidzbarka przedstawili 

koncert. Sytuacja finansowa placówek oświatowych w roku 1937 na terenie powiatu była 

nadal trudna. Deficyt szkoły w Słupie wynosił 48,55 zł. W tym roku nowym kierownikiem 

szkoły został pan Jan Landowski. „Rok szkolny 1938/1939 decyzją MWP i OP, 

zainaugurowano  w poniedziałek 5 września nabożeństwem. Był to ostatni rok nauki przed 

wybuchem wojny. Władze oświatowe nakazały kierownikom placówek, aby podali 

miejscowym księgarzom potrzebną ilość podręczników i lektur szkolnych. Ponadto 

zachęcano do zapoznania się z twórczością A. Asnyka z okazji 100 rocznicy urodzin."13         

1 września 1939 roku żaden z uczniów i pedagogów nie poszedł do szkoły. Wybuchła II 

wojna światowa. 

Dnia 5 września oddziały hitlerowskie z grupy Armii Północ, dowodzonej przez 

generała pułkownika Teodora von Bocka, zajmują Lidzbark i rozpoczynają w nim swoje 

totalitarne rządy. W ramach akcji wyniszczenia polskiej inteligencji, okupant dokonał 

eksterminacji polskiego nauczycielstwa. Stosunek władz niemieckich do polskich nauczycieli 

został określony w tajnym Memoriale Urzędu Polityki Rasowej NSDAP z 25 listopada, który 

stwierdzał: „Ponieważ polski nauczyciel, a po części jeszcze bardziej polska nauczycielka są  

wybitnymi krzewicielami polskiego szowinizmu, z czym politycznie należy się bardzo 

poważnie liczyć, więc nie będzie ich można pozostawić w służbie szkolnej. Polskie 

nauczycielki należy od razu bezwzględnie wyłączyć z nauczania, ponieważ posiadają 

nierównie większy wpływ na polityczne wychowanie, niż nauczyciel".14 Następstwem 

memoriału było aresztowanie nauczycieli i osadzenie ich w obozach. Wielu z nich 

wywieziono w niewiadomym kierunku i zlikwidowano.  Resztę pozostałych pedagogów 

pozostawiono pod obserwacją okupanta. „Po przejściu oddziałów frontowych A. Foster  
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wydał zarządzenie "O obowiązku szkolnym w Prusach Zachodnich". Wprowadzono 

powszechny obowiązek szkolny dla wszystkich dzieci w wieku od sześciu do czternastu lat, 

który miał ułatwić włączenie w tryby niemieckiej szkoły jak największej liczby dzieci, w celu 

poddania ich regularnym wpływom ideologii narodowosocjalistycznej oraz germanizacji."15 

Nadzór nad wprowadzeniem niemieckiego modelu szkolnictwa na zajętym Pomorzu 

sprawował kierownik wydziału kultury i oświaty w Wolnym Mieście Gdańsku Adalbert 

Boeck. „Powołał on powiatowych pełnomocników, którzy w terenie czuwali nad otwieraniem 

szkół. W powiecie brodnickim funkcję tę sprawował Hoppe."16 Od połowy września 1939 na 

ziemi lidzbarskiej funkcjonowały tylko szkoły podstawowe "Volksschule", w których uczyli 

nauczyciele niemieccy przybyli z Rzeszy, krajów nadbałtyckich, Gdańska a także byli 

miejscowi nauczyciele niemieccy. „A Boeck w odzewie skierowanej do nauczycieli 

podkreślał, że nadrzędnym celem ich pracy jest "wychowanie młodzieży w duchu nowych 

Niemiec i uformowanie bojowników naszego przywódcy Adolfa Hitlera".17  

Lata nauki w czasie wojny doskonale pamięta mieszkaniec Słupa pan Edward 

Mierzyński. Z jego relacji dowiadujemy się: „Było to bardzo trudne, szczególnie pierwsze 

początki. Klasy były łączone, w pierwszej klasie dla początkujących podstawowym 

przyborem szkolnym była tabliczka po jednej stronie w linie i drugiej stronie w kratkę do 

rachunków. Przy tabliczce była gąbka do ścierania i rysik do pisania. Mieliśmy również 

niemiecki elementarz. Pamiętam, że były w nim rysunki, a na dole podpisy niemieckie. Nie 

wolno nam było rozmawiać po polsku, a języka niemieckiego nie znaliśmy. Nauka odbywała 

się tylko w języku niemieckim. Nauczycielką była Niemka- Szanycka, która z byle powodu 

uderzała uczniów cienką trzcinką. W klasie obowiązywały hitlerowskie powitanie: "Heil 

Hitler". Do szkoły uczęszczały również dzieci niemieckie. Początkowo dochodziło między 

nami do konfliktów, a później zaczęło im zależeć na nas i wspólnej zabawie".18  W roku 1944 

został rozstrzelany przez oddział SS, mieszkaniec wsi Słup pan Jan Szmidt za ukrywanie 

brata na terenie swojego gospodarstwa, który był ścigany przez władze niemieckie za 

uchylanie się od przymusowej pracy i rzekomą współpracę z oddziałem AK.                                                        

„W styczniu 1945r. Armia Czerwona zbliżała się do Lidzbarka i nauka w szkołach na terenie 

gminy została przerwana. Wieczorem 19 stycznia 1945 wojska pancerne generała pułkownika 
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W. Wolskiego, wchodzące w skład 5 armii pancernej gwardii, wyzwolił Lidzbark."19 W 

styczniu, po wyzwoleniu miasta i okolic przez Sowietów, przystąpiono do organizowania 

życia szkolnego. Znajdujące się na ziemi lidzbarskiej szkoły wiejskie podczas walki na 

tutejszych terenach, ucierpiały i poniosły szkody materialne. Na skutek działań wojennych 

oraz zajęcia szkoły przez wojsko radzieckie zostały zniszczone lub rozkradzione przez 

tutejszą ludność wszystkie pomoce naukowe, sale lekcyjne i mieszkania nauczycielskie. Akta 

szkolne zaginęły, sprzęt szkolny był zniszczony. Brakowało nauczycieli, podręczników i 

pomocy naukowych. Z końcem lutego przystąpiono do porządkowania i remontu szkoły. 12 

marca 1946r. wójt gminy Lidzbark- Wieś, popierając pismo sołtysa Słupa pana 

Wierzchołowskiego, prosił Zarząd Miejski o 80 m2 desek w gatunku od 25 do 40 milimetrów. 

Materiał ten przeznaczony był dla szkoły w Słupie. „Jeszcze tego samego dnia uzyskano 

deski."20 Nowy rok szkolny 1945/46 rozpoczął się dnia 3 września 1945r. uroczystą mszą 

świętą w kościele w Boleszynie. Mimo niekorzystnych i skromnych warunków lokalowo-

dydaktycznych, uczniowie przystąpili do nauki i wypełniania codziennych obowiązków 

szkolnych. Każdy chciał odreagować miniony okres związany z wojną i niemieckim 

systemem oświaty. „24 września 1945 na skutek prośby Inspektora Szkolnego z Działdowa, 

starosta polecił przeprowadzić spis analfabetów i półanalfabetów. Ankietę mieli wykonać 

sołtysi w porozumieniu z miejscowymi nauczycielami. Termin nadesłania ankiety do 

starostwa wyznaczono na dzień 5 października 1945r."21 Pierwszymi nauczycielami 

pracującymi w szkole byli: pan Zawadzki Jan z żoną Kazimierą. W związku z ich odejściem 

w czerwcu 1946 roku rok szkolny 1946/47 rozpoczął się dopiero w lutym 1947 po przybyciu 

do szkoły nauczycielek: pani Stanisławy Rozentalskiej i pani Janiny Kamińskiej. "W dniu 25 

sierpnia 1948r. na zlecenie Inspektora Szkolnego z Działdowa- pana Piotra Przennego, 

stanowisko kierownika szkoły objął pan Feliks Szostek."22 Był to czas powojennej 

transformacji ustrojowej, której celem było wprowadzenie nowego ustroju- socjalizmu. 

„Ofensywa ideologiczna w oświacie skoncentrowana była między innymi na takich zadaniach 

jak: tworzenie ideałów i celów wychowania socjalistycznego oraz tworzenie jednolitego 

frontu wychowania według programu Heliodora Muszyńskiego."23 W każdej klasie wieszano 

portrety Marksa, Engelsa, Lenina i Stalina. Resort Oświaty PKWN w 1944 roku wydał 

rozporządzenie o przymusowym obowiązku nauki szkolnej, dając początek do likwidacji 
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analfabetyzmu. Nauka miała być źródłem i świadkiem "idei postępu". Pedagogikę 

sprowadzono do roli czysto ideologicznej. Świadczą o tym liczne zapiski w kronice szkolnej. 

Oto jeden z nich: „Dzisiaj w związku z rocznicą wybuchu Wielkiej Rewolucji Socjalistycznej 

w ZSRR zostały przeprowadzone we wszystkich klasach pogadanki na ten temat, w którym 

podkreślano wkład pracy ludów w Związku Radzieckim w dzieło budowy nowego ustroju na 

świecie, ustroju socjalistycznego".24 Przeszkodą w tak pojmowanej oświacie był Kościół 

katolicki, który był zakorzeniony w całym społeczeństwie. Pomimo walki ówczesnych władz 

z religijnością społeczeństwa oraz wypowiedzeniu konkordatu między Polską a Stolicą 

Apostolską, na mocy decyzji Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej w 1945r., nie udało 

się oderwać społeczeństwa od Kościoła. Słupianie nie poddali się, silnie pielęgnowali 

charakter religijny swojej Polskości. W placówce tej istniał także kurs wieczorowy dla 

dorosłych. W dniu 23 kwietnia 1948r. przez uczestników Kursu Oświaty Dorosłych została 

wystawiona w szkole sztuka T. Hołuja pt. "Dom pod Oświęcimiem", którego dochód 

przeznaczony został na zakup książek do biblioteki szkolnej i inne wydatki szkolne.  W roku 

szkolnym 1950 funkcję kierownika szkoły pełniła w zastępstwie pani Jaroszewska Janina, a 

były kierownik pan Feliks Szostek przebywał na rocznym kursie w Szczecinie. W dniu 1 

września 1951 r. na polecenie Wydziału Oświaty w Działdowie obowiązki kierownika szkoły 

objął pan Mielewski Kazimierz- nauczyciel szkoły w Kiełpinach. 

W roku szkolnym 1951/52 szkoła realizowała program pełnej szkoły siedmioklasowej. 

Pracowało  w niej trzech nauczycieli. Nauka odbywała się w klasach łączonych. Jedynie klasa 

siódma uczyła się oddzielnie. Do szkoły uczęszczało 101 uczniów ze Słupa, Zalesia, Chełst, 

Kurojad oraz młodzież szkolna z Wlewska od piątej klasy włącznie. „W roku 1952, dzięki 

dzianiu Komitetu Rodzicielskiego, którego przewodniczącym był miejscowy leśniczy pan 

Hajczuk Piotr, za pieniądze uzyskane z imprezy artystycznej i zabawy tanecznej zakupiono 

dla szkoły radio. W czasie choinki noworocznej nastąpiło uroczyste uruchomienie radia i 

większość dzieci po raz pierwszy usłyszała głos spikera z Warszawy."25 Do roku 1958 

kierownikiem szkoły był nadal pan Mielewski Kazimierz.  

„W latach pięćdziesiątych nastąpił intensywny proces dokształcania nauczycieli. Było 

to kształcenie kadry pedagogicznej w duchu ideologicznym. Preferowano treści wychowania i 

nauczania na zasadach marksizmu- leninizmu. Wszystkie programy spajała idea wychowania 
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człowieka uczestniczącego w budowie socjalistycznego państwa."26 W roku szkolnym 

1952/53 do szkoły przybył inspektor szkolny- Feliks Ruciński, wraz z przedstawicielem z KP-

PZPR.- Ziemlańskim, w celu dokonania kontroli.  „W tym czasie całe społeczeństwo Słupa 

interesowało się zbliżającymi się wyborami do Sejmu PRL. W szkole czynny był punkt 

dyskusyjny, na którym chłopi zapoznawali się z kandydatami na posłów. 26 X 1952 ludność 

Słupa pośpieszyła do lokalu wyborczego, który mieścił się w świetlicy. PGR.- Wlewsk, aby 

oddać swoje głosy na listę kandydatów Frontu Narodowego."27 W dniu 16 sierpnia 1953 r. w 

stodołę pana Fiszera, sąsiadującą z zabudowaniami szkolnymi uderzył piorun, który wywołał 

wielki pożar zagrażający zabudowaniom szkolnym. Jednak, dzięki akcji ochotniczej straży ze 

Słupa, Boleszyna i Lidzbarka, ogień został opanowany. W związku z dużą ilością dzieci, w 

roku 1954 uruchomiono czwartą salę lekcyjną utworzoną z pomieszczenia nauczycielskiego. 

 

 

 

 

 

 

Rysunek przedstawiający szkołę w roku 1954 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Słupie w roku szkolnym 1954/1955 
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 Szkoła posiadała wówczas dwie sale lekcyjne na dole i dwie duże na piętrze. „Przy szkole 

powstała drużyna harcerska, której drużynową była nauczycielka- pani Mielewska 

Kunegunda.  Drużyna na swojego bohatera wybrała Tadeusza Kościuszkę i przyjęła jego 

imię. Z jej inicjatywy 15 czerwca 1956r. zorganizowano biwak szkolny w lesie nad jeziorem 

w Piasecznie. Był to prawdziwy raj dla dzieci. Noce spędzone w namiotach, warty w obozie, 

wspólne ogniska i gotowanie posiłków na długo pozostały w pamięci młodzieży."28  

 

Zdjęcie z biwaku szkolnego 15.06.1956r. 

„W dniu 20 stycznia 1957r. mieszkańcy Słupa wzięli udział w wyborach do Sejmu PRL. 

Lokal wyborczy mieścił się w szkole. Głosowało 100% wyborców. Wyborcy poparli apel 

Władysława Gomułki i w 95% głosowali bez skreśleń."29 

 

         Telegram do mieszkańców Słupa, nadany z Warszawy 9.01.1957r. 
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W roku szkolnym 1957/58 do szkoły uczęszczało 138 uczniów. W listopadzie Słup i 

okolice nawiedziła epidemia grypy. Z jej powodu zamknięto szkołę na tydzień- od 4 XI do 9 

XI 1957. W dniu 2 II 1958 r. w szkole odbyły się wybory do miejscowej Gromadzkiej Rady 

Narodowej. Przewodniczącym Rady został pan Alfons Dymiński. „19 kwietnia 1958 r. szkoła 

w Słupie była gospodarzem konferencji rejonowej nauczycieli. Lekcję języka polskiego w 

klasie pierwszej prowadziła pani Maria Januszewska. Do rejonu konferencyjnego należały 

miejscowości: Słup, Wlewsk, Klonowo, Kolonia Bryńsk, Nowy Zieluń, Lidzbark, Cibórz, 

Jeleń, Wąpiersk, Kiełpiny, Ostaszewo, Trzcin."30 Nauczyciele i uczniowie często brali udział 

w różnych uroczystościach, które także sami przygotowywali. Co roku w szkole odbywała się 

akademia pierwszomajowa. Cała szkoła udekorowana była biało-czerwonymi flagami. 

Wystawiano część artystyczną i śpiewano piosenki, po czym uczestniczono w pochodzie 

pierwszomajowym w Lidzbarku. Co roku obchodzono w szkole Międzynarodowy Dzień 

Dziecka i choinkę noworoczną. Szkoła uczestniczyła także w uroczystościach poświęconych 

Rocznicy Rewolucji Październikowej, utworzenia Ludowego Wojska Polskiego, Odzyskania 

Niepodległości. W roku szkolnym 1958/59 kierownikiem szkoły został pan Feliks Kowalski. 

Liczba dzieci wynosiła 110. Z obwodu wyłączono uczniów ze wsi Zalesie, w której otwarto 

samodzielną szkołę jednoklasową. „Staraniem kierownika szkoły 4 listopada 1959 r. w 

budynku  powstała Szkoła  Przysposobienia Rolniczego, którego kierownikiem była- Irena 

Ropaczyńska z Olsztyna. Uczęszczało do niej 20 osób."31 W dniu 27 XII 1959 nowo wybrany 

Komitet Rodzicielski pod przewodnictwem pana Heronima Sadowskiego zorganizował 

zabawę taneczną, z której dochód przeznaczono na paczki dla dzieci i choinkę noworoczną. 

Od 19 listopada 1960r. w szkole prowadzony był kurs ogólnokształcący dla dorosłych. W 

Szkole Przysposobienia Rolniczego w miejsce dotychczasowego kierownika- inżyniera Ireny 

Ropaczyńskiej, pracę objął technik- Mirosław Świetlik z Gródek.                                           

W roku szkolnym 1961/62 w szkole nastąpiła zmiana kadry nauczycielskiej. Z powodu 

zaniedbywania obowiązków służbowych i przysporzeniu sobie szeregu przykrości w 

środowisku i na szczeblu powiatowym Kierownik Szkoły Feliks Kowalski został 

dyscyplinarnie przeniesiony do innego województwa . Kierownikiem szkoły został pan 

Kazimierz Długoński. Nowe grono pedagogiczne było bardzo młode, przeciętny wiek 

wynosił 24 lata. Atmosfera w szkole była przyjemna. Nauczyciele tworzyli zwarte grono, co 

wpływało na poprawę dyscypliny i wyników nauczania. W czerwcu zorganizowano 

wycieczkę nad jezioro w Piasecznie, gdzie odbyło się spotkanie z dziećmi ze szkoły Zalesie i 

                                                           
30 Kronika Szkoły Podstawowej w Słupie 1949-1980, s. 51 
31 ibidem, s. 57 



Wlewsk.                                                                                                                                         

„W sierpniu 1962r. społeczność Słupa przeżyła wielki szok. Absolwent VII klasy- Adam 

Kijowa popełnił samobójstwo, przez powieszenie się w lesie koło Zalesia."32                         

W roku szkolnym 1963/64 następuje zmiana w programie nauczania klasy piątej. Jesienią 

młodzież szkolna i całe społeczeństwo Słupa przeżyło wielką radość z powodu elektryfikacji 

wsi. Od tego czasu w szkole wiele się zmieniło. Szkoła Przysposobienia Rolniczego zaczęła 

pracować w lepszych warunkach. Prócz światła w szkole pojawiło się duże radio z adapterem, 

rzutnik, a na zajęciach z gospodarstwa domowego zaczęto stosować prodiże elektryczne.  

Szkoła w drugiej połowie lat sześćdziesiątych z powodu dużej ilości młodzieży (średnio 160) 

oraz reformy szkolnej wprowadzającej ośmioklasowe szkoły podstawowe borykała się z 

trudnymi warunkami lokalnymi. W roku 1966 likwidacji uległa Szkoła Przysposobienia 

Rolniczego. Z powodu braku sal lekcyjnych na terenie wsi mieściły się dwie izby lekcyjne u 

Roberta Pokojskiego i Janiny Szynaki. Szkoła posiadała razem sześć sal lekcyjnych, w 

których uczyło się 172 uczniów. „W roku szkolnym 1966/67 szkołę opuszczają pierwsi 

absolwenci klasy ósmej. Najzdolniejsi z nich to: Aleksandra Kroplewska, Jadwiga Karpińska 

i Elżbieta Leńdzińska."33 

 

Zdjęcie przedstawia uczniów klasy ósmej i nauczycieli: kierownika Kazimierza 

Długońskiego, Marię Długońską, Czesława Rogozińskiego, Elżbietę Majewską i Krystynę 

Szczygłowską. 
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W następnym roku szkolnym przy ciągle zwiększającej się liczbie uczniów 

kierownik szkoły podejmował działania zmierzające do przebudowy budynku szkolnego. Jest 

to czas, kiedy placówkę odwiedzały liczne komisje sprawdzające stan ówczesnej szkoły i 

możliwe sposoby jej przebudowy. Z informacji zawartych w kronice szkolnej wynikało, że 

„środowisko lokalne było często bierne, nieufne i zacofane w stosunku do wszelkich działań 

prowadzących do poprawy warunków lokalowych, do zwiększenia współpracy w zakresie 

działań dydaktyczno-wychowawczych, jak i organizacyjnych szkoły."34 Nauczyciele 

próbowali się zbliżyć do społeczności lokalnej poprzez uatrakcyjnianie wywiadówek, 

zachęcania do indywidualnych odwiedzin, organizowania większych wycieczek z udziałem 

rodziców. Słup w tym okresie był wsią typowo rolniczo-robotniczą. Brakowało w niej 

inteligencji. Ziemia była słaba, co wpływało na ogólny byt i poziom życia ludzi. Młodzież w 

tym czasie często kończyła edukację na szkole podstawowej. Tylko niewielki procent 

absolwentów szkoły podejmował dalszą naukę w szkołach średnich. Pod koniec lat 

sześćdziesiątych wieś powoli zaczęła się zmieniać. W sąsiedztwie szkoły powstała nowa 

zlewnia mleka. „Stare domy powoli giną, a na ich miejscu powstają nowe. Podnosi się 

również stopa życia ludzi. Rolnicy mechanizują swoją pracę, pojawiają się pierwsze 

telewizory. Coraz częściej mówi się o remoncie istniejącej, starej szkoły. W roku szkolnym 

1969/70, dzięki staraniom kierownika szkoły- Kazimierza Długońskiego, inspektora 

szkolnego- Zbigniewa Stodolnego oraz gospodarza terenu przewodniczącego GRN w 

Lidzbarku- Jana Sobótki dochodzi do skutku przebudowa szkoły. Remont jest przewlekły i 

męczący. Nauka odbywa się w czterech punktach na wsi."35 W remizie strażackiej mieściły 

się dwie klasy, u H. Karpińskiego dwie i u Pokojskiego i Szynaki po jednej. Po feriach 

zimowych w niezmiernie trudnych warunkach szkoła zaczyna częściowo funkcjonować. Ze 

względu na duże spadki temperatury, obfite opady śniegu prace wykańczające zostały 

wstrzymane do połowy kwietnia. Ostateczny odbiór szkoły nastąpił 11 sierpnia 1970r. Na 

miejscu dawnej szkoły z czerwonej cegły powstał nowy budynek szkolny. Nauczyciele już 

nie musieli chodzić z dziećmi po wsi do wynajętych izb. Cała nauka odbywała się w jednym 

budynku. "W czasie kapitalnego remontu budynku szkolnego pod dachem znaleziono 

dokument, który mówił o tym, kiedy ostatnio przeprowadzono remont tej szkoły. Był to rok 
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1929, a zapisu tego dokonano na karcie z niemieckiego dziennika lekcyjnego, który leżał na 

strychu, stając się małym fragmentem historii szkoły."36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta z dziennika niemieckiego odnalezionego podczas remontu dachu szkoły 1929 roku 

 

"Nowy rok szkolny 1971/72 rozpoczęto w nowym budynku szkolnym. Zamiast 

dawnych dwóch typowanych i dwóch nietypowanych klas lekcyjnych powstało sześć dużych, 

pięknych klas z dużym ogrzewanym holem na piętrze i powiększonym korytarzem na dole. 

Jedynym nieudogodnieniem był brak sali gimnastycznej. Szkoła w tym czasie liczyła 167 

uczniów i sześciu nauczycieli: Kazimierza Długońskiego, Marię Długońską, Stanisławę 

Szałkowską, Czesława Rogozińskiego, Elżbietę Majewską-Wysocką, Halinę 

Niewiadomską."37 W następnych latach coraz częściej słyszało się o utworzeniu na terenie 

gminy Lidzbark zbiorczych szkół gminnych. „Z dniem 1 stycznia 1973 roku w budynku 

Szkoły Podstawowej nr 2 powołano Zbiorczą Szkołę Gminną. W związku z tym obniżono 

stopnie organizacyjne niektórych szkół wiejskich."38 Zlikwidowano szkołę we Wlewsku, a 

Szkołę Podstawową w Słupie przekształcono na szkołę o klasach I-VI. Obowiązek miejsko-
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gminnego dyrektora szkół pełnił dyrektor- pan Józef Mastalerz, który również sprawował 

nadzór administracyjny nad placówkami oświatowymi w mieście i gminie Lidzbark.  

Do  końca czerwca 1976 roku w szkole  istniało osiem klas. W gronie 

pedagogicznym zaszły niewielkie zmiany. W miejsce nauczycielki pani Elżbiety Wysockiej, 

która przebywała na rocznym urlopie płatnym doszła pani Teresa Borzym. W roku szkolnym 

1976/77 uczniowie ze Słupa, początkowo z klasy siódmej i ósmej, zaczęli dojeżdżać do 

zbiorczych szkół gminnych w Lidzbarku. Koniec lat siedemdziesiątych i początek lat 

osiemdziesiątych to walka kierownika szkoły- pana Kazimierza Długońskiego i mieszkańców 

Słupa o zachowanie szkoły na dotychczasowym stopniu organizacyjnym. Obawiali się, że 

szkoła zostanie przekształcona w szkołę nauczania początkowego a później zostanie 

całkowicie zlikwidowana. Od roku szkolnego 1982/83 w szkole działał oddział przedszkolny, 

którego pierwszą nauczycielką była pani Maria Żach, a później pani Regina Czajkowska. „W 

1984 roku zbiorcze szkoły gminne zostały zlikwidowane, a zarządzaniem oświatą zajął się 

Urząd Miasta i Gminy Lidzbark, który powołał w 1984r. Referat Oświaty i Wychowania. Do 

1989 roku kierował nim pan Zygmunt Borowski, a po nim obowiązki te do 1994 roku pełnił 

pan Marek Ostrowski."39  

„Mimo likwidacji zbiorczych szkół gminnych praktycznie aż do końca lat 

osiemdziesiątych pełniły one nadal funkcję szkół zbiorczych, gdyż w dalszym ciągu 

dowożono do nich dzieci z okolicznych wsi- także ze Słupa."40  

W roku szkolnym 1985/86 nowym dyrektorem szkoły została pani Maria Długońska- żona 

byłego dyrektora, który odszedł na emeryturę. Pierwszy raz w historii szkoły nie dokonano 

naboru do klasy pierwszej z powodu braku dzieci. W tym roku w klasach II-VI uczyło się 58 

uczniów. Kadra pedagogiczna składała się z czterech nauczycieli: Marii Długońskiej, Marii 

Mierzyńskiej- Waruszewskiej, Marii Żach, Zbigniewa Rymera. 1 września 1986 roku ze 

szkoły odeszła pani Maria Waruszewska, a na jej miejsce zatrudniono panią Beatę Stodolską.  

„Poniższa tabela przedstawia ilość uczniów i nauczycieli w gminie Lidzbark na dzień 1 

września 1988 r."41 

                                                           
39 E. Klemens, 700- lecie Lidzbark Welskiego, Księga Pamiątkowa 1301-2001, Iława 2001, s.50 
40 E. Klemens, Lidzbark Welski, Dzieje miasta i gminy, Warszawa 1992, s. 153 
41  ibidem, s. 155 



Nazwa szkoły Ilość uczniów Liczba 

zatrudnionych 

nauczycieli 

1 2 3 

SZKOŁY MIEJSKIE  

Ponadpodstawowe  

Liceum Ogólnokształcące im.  Krzysztofa Kamila 

Baczyńskiego 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Króla Władysława Jagiełły 

Podstawowe 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  

Szkoła Podstawowa Nr  2 im. Wandy Wasilewskiej 

SZKOŁY WIEJSKIE 

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Dłutowie 

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Wąpiersku  

Szkoła Podstawowa w Kiełpinach  

Szkoła Podstawowa w Słupie 

Szkoła Podstawowa w Bryńsku 

Szkoła Podstawowa w Ciborzu 

 

 

 

250 

323 

 

520 

907 

 

192 

169 

126 

49 

41 

31 

 

 

 

 

14 

16 

 

27 

58 

 

 

10 

10 

4 

5 

3 

 

„W roku szkolnym 1988/89 podniesiono stopnie organizacyjne szkół w Bryńsku i Słupie do 

ośmiu klas."42 W czasie PRL szkoła realizowała politykę Polskiej Zjednoczonej Partii 

Robotniczej.  

„Po roku 1989 w kraju nastąpiła transformacja ustrojowa i radykalne zmiany 

społeczne. Dotknęły one również i oświatę, obejmując sferę świadomości i zachowań 

społecznych, sposobów myślenia i oceniania rzeczywistości. System scentralizowanych 

ideologii dał  miejsce demokratycznej hybrydyzacji, związanej z pełnym otwarciem na 

wpływy zewnętrzne. Nauka stała się otwarta na potrzeby ucznia i jego zainteresowania. 2 

sierpnia 1990r. Rząd podjął decyzję o wprowadzeniu religii do nauczanych przedmiotów 

szkolnych."43 

                                                           
42 E. Klemens, Lidzbark Welski, Dzieje miasta i gminy, Warszawa 1992, s. 156 
43 M. Zawacka, Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Lidzbarku, Lidzbark-Działdowo 2007, s. 18 



Powoli działalność szkoły zaczęła skupiać się przede wszystkim na szczególnym 

rozwoju dziecka i jego zainteresowaniach. Zupełnie na bok odepchnięto szkolną 

schematyczność, a na pierwszym planie postawiono na kreatywność. Działalność nauczycieli 

Szkoły Podstawowej w Słupie przedstawiała się na czynnym zaangażowaniu w wyzwalaniu 

kreatywności swoich wychowanków. 

Początek lat dziewięćdziesiątych to powstanie na terenie szkoły i miasta Lidzbark 

nowego związku narodowego NSZZ Solidarność, którego założycielem był nauczyciel języka 

polskiego pan Wiesław Cieślak, pracownik Szkoły Podstawowej nr 2 w Lidzbarku.  Jednym z 

celów związku było odsunięcie od stanowisk kierowniczych w szkołach osób związanych z 

PZPR. W tym czasie w Szkole Podstawowej w Słupie nastąpiła częściowa zmiana kadry 

pedagogicznej. 1 września 1990 r. pracę w Szkole Podstawowej w Słupie rozpoczęły: 

Katarzyna Mróz, Grażyna Ciesielska, Krystyna Grześkiewicz, Iwona Wrzosek.  W roku 1992 

na emeryturę odeszła dyrektor szkoły- pani Maria Długońska. Nowym dyrektorem została 

pani Maria Żach, nauczyciel nauczania początkowego. W latach dziewięćdziesiątych nastąpił 

znaczący spadek uczniów w klasach. Jedną z przyczyn był fakt, że rodzice uczniów, który 

uczyli się w szkołach zbiorczych, zaczęli posyłać swoje młodsze dzieci do Szkoły 

Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 w Lidzbarku. Duże znaczenie miała również 

zmiana obwodów szkolnych. W skład obwodu Szkoły Podstawowej w Słupie od roku 1991 

wchodziły miejscowości: Słup, Zalesie i Wlewsk. Chełsty zastały przeniesione do obwodu 

Szkoły Podstawowej w Kiełpinach. Średnia liczba uczniów w szkole nie przekraczała w tym 

okresie 69 osób. Co roku w placówce odbywały się liczne uroczystości, takie jak:  Rocznica 

Odzyskania Niepodległości, Dzień Nauczyciela, Dzień Górnika, Wigilia, Dzień Kobiet, 

Święto Konstytucji 3 maja, Dzień Dziecka, na których uczniowie prezentowali efekty swojej 

pracy. Uczniowie uczestniczyli często w wycieczkach organizowanych nie tylko do 

pobliskich lasów, ale także do Gdańska, Torunia, Płocka oraz Olsztyna. 

W 1994 roku zarządzaniem szkołami zajął się Wydział Oświaty Urzędu Miasta i 

Gminy Lidzbark. Jego naczelnikiem do czerwca 1999 roku był nauczyciel wychowania 

fizycznego- pan Marek Roch. „W 1999 roku w związku z podporządkowaniem placówek 

oświatowych samorządowi gminnemu zlikwidowano wydział oświaty, powołując w jego 

miejsce Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół. Jego dyrektorem został pan Marek 

Roch, były naczelnik wydziału oświaty."44  

                                                           
44 E. Klemens, 700- lecie Lidzbarka Welskiego, Księga Pamiątkowa 1301-2001, Iława 2001, s. 50 



Z dniem 1 września 1995 roku, obowiązki dyrektora szkoły pełniła pani Anna 

Ponieważ. W maju 1996 roku uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem 

Lidzbarsko- Górznieńskiego Parku Krajoznawczego, na którym zapoznali się z florą i fauną 

oraz sposobami jej ochrony. W roku 1997 dzieci po raz pierwszy uczestniczyły w 

Rejonowym Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego w Lidzbarku, którego 

organizatorem był MEN. W ramach integracji szkoły ze środowiskiem lokalnym na terenie 

remizy strażackiej w Słupie zorganizowano Dzień Babci i Dziadka oraz Dzień Matki i Ojca, 

które stały się stałym elementem wydarzeń następnych lat. „Od 1 września 1999 roku w 

wyniku reformy Edukacji Narodowej na terenie miasta i gminy Lidzbark powstało 

Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Lidzbarku oraz Gimnazjum w Dłutowie, a pozostałe 

szkoły podstawowe z ośmioklasowych przekształcono na sześcioklasowe."45 Na początku 

roku szkolnego 1998/99 stanowisko dyrektora szkoły w Słupie objęła pani Krystyna 

Grześkiewicz- nauczyciel matematyki. Od roku 1999 nastąpił stopniowy wzrost liczby 

uczniów w szkole. Średnia liczba uczniów w latach 1999-2008 wynosiła około 80 dzieci. W 

latach 2008- 2012 Szkoła Podstawowa w Słupie uzyskiwała najwyższe średnie ze 

sprawdzianów szóstoklasistów w gminie, powiecie, województwie i kraju.  

 

Tabela wyników sprawdzianów szóstoklasistów w latach 2008-2012 

ŚREDNIE WYNIKI SPRAWDZIANÓW 

 

Rok Kraj 
OKE  

w Łomży 

Województwo 

warmińsko-

mazurskie 

Powiat 

działdowski 

Szkoła 

Podstawowa  

w Słupie 

2008 25,8 25,9 25,7 24,9 29,3 

2009 22,6 22,1 23,0 21,6 25,8 

2010 24,56 24,0 24,0 23,7 28,73 

                                                           
45 E. Klemens, 700- lecie Lidzbarka Welskiego, Księga Pamiątkowa 1301-2001, Iława 2001, s. 52 



2011 25,2 24,9 24,2 23,5 28,1 

2012 22,75 22,1 21,5 22,1 29,13 

 
 

W tych latach szkoła może poszczycić się również wieloma laureatami, finalistami, oto 

niektórzy z nich: 

Wojciech Czarnecki- laureat wojewódzkiego konkursu matematycznego - rok szkolny 

2003/2004 

Daria Stumska- laureat wojewódzkiego konkursu z języka polskiego - rok szkolny 2007/208 

Inga Czarnecka- finalistka wojewódzkiego konkursu z języka polskiego - rok szkolny 

2007/2008 

Patrycja Mierzyńska- finalistka wojewódzkiego konkursu z historii-rok szkolny 2008/2009 

Angelika Zalewska- finalistka wojewódzkiego konkursu z historii-rok szkolny 2008/2009 

Patryk Gadziński- finalistka wojewódzkiego konkursu z matematyki-rok szkolny 2009/2010 

 

W tym okresie w szkole działały koła zainteresowań dla uczniów z klas I-III: matematyczne, 

sportowe, informatyczne, miłośników książki, ortograficzne, wokalno-instrumentalne, dla 

uczniów klas IV-VI: humanistyczne, teatralno- polonistyczno- historyczne, wokalno- 

instrumentalne, informatyczne, sportowe, matematyczne, szkolne koło PCK.  Równocześnie 

w szkole prowadzono działania wspomagające uczniów z problemami edukacyjnymi. Były to 

kółka wyrównawcze z polskiego, matematyki. Duże znaczenie dla szkoły miała działalność 

ekologiczna, której głównym celem było prowadzenie wśród dzieci i mieszkańców trwałych, 

ekologicznych nawyków w życiu codziennym poprzez zmniejszanie emisji odpadów i 

marnotrawstwa surowców, niższe zużycie wody i energii oraz promowanie zdrowego 

odżywiania. W roku 2007 w szkole powstał Ekozespół, który w latach 2008-2010 otrzymał 

wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „Opiekunowie Planety- Detektywi i Liderzy 

Ochrony Środowiska”- dwie nagrody główne w VIII i IX edycji wojewódzkiego konkursu 

"Ekozespoły zmniejszają swój ślad ekologiczny” oraz otrzymały brązową statuetkę 

"Przyjaciel Ziemi" za trzyletnią realizację „Programu Ekozespołów w regionie Warmii i 

Mazur." W latach 2009-2011 szkoła nawiązała współpracę z Fundacją Ekologiczną Arka. 



Nauczyciele i uczniowie włączyli się w ogólnopolskie kampanie: "Kochasz dzieci- nie pal 

śmieci" oraz "Wypalanie- zabijanie", organizując happeningi mające na celu uświadomienia 

mieszkańcom Słupa i okolic tego, że palenie śmieci i wypalanie traw jest niebezpieczne dla 

zdrowia i środowiska. 

 

 

 

 

 

         Zdjęcia przedstawiają happening z kampanii: Kochasz dzieci- nie pal śmieci 

W tym okresie w szkole działała drużyna zuchowa skupiająca 10 uczniów, którą 

prowadziła pani Jolanta Kosman- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Zuchy uczestniczyły 

w zbiórkach, wycieczkach, pracach porządkowych na cmentarzu w Słupie i Lidzbarku, w 

Wolontariacie na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Głównym celem pracy 

drużyny było rozwijanie postaw patriotycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Od roku 

2004 w szkole działało też Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża , które prowadziła 

pani  Ewa Jendraszek- nauczyciel matematyki i informatyki, a od 1 września 2006 r. wspólnie 

z panią Grażyną Barszcz- nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej. Działalność organizacji 

skupiała się przede wszystkim na akcjach charytatywnych, promocji zdrowia oraz udziale w 

konkursach zdrowotnych. Szkoła współpracowała również z instytucjami działającymi na 

terenie gminy Lidzbark i powiatu działdowskiego: Filią Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej w Lidzbarku, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

działającą przy Urzędzie Miasta i Gminy Lidzbark, Komendą Powiatową Państwowej Straży 

Pożarnej, Komendą Hufca ZHP Lidzbark, Klubem Senior "Pogodna Jesień" w Lidzbarku, 

Towarzystwem Miłośników Lidzbarka, Parafią w Boleszynie. 

Latem 2011r., dzięki staraniom radnego Miasta i Gminy Lidzbark- pana Pawła 

Ciesielskiego, na terenie szkoły powstał plac zabaw. Jego uroczyste otwarcie nastąpiło 

7.10.2011 r. W uroczystości wzięło udział wielu znakomitych gości, w tym: poseł 

Rzeczypospolitej- Stanisław Żelichowski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego- Piotr 

Żuchowski, Burmistrz Miasta i Gminy Lidzbark- Jan Rogowski, przewodniczący Rady 



Powiatu Działdowa- Władysław Kubiński, radny powiatu- Jan Raczyński, radni Rady Miasta 

i Gminy Lidzbark, proboszcz parafii Św. Marcina Biskupa w Boleszynie- Piotr Nowak. 

 

            

Zdjęcia przedstawiają uroczyste otwarcie placu zabaw 

W roku 2011 dyrektorem Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i 

Przedszkoli został pan Zygmunt Osmański. Od roku 2009 szkoły miasta i gminy Lidzbark 

zaczęły borykać się z postępującym niżem demograficznym. Szkoła Podstawowa w Słupie 

posiadała w roku szkolnym 2011/12  siedem oddziałów i liczyła 66 uczniów. 

Podporządkowanie placówek oświatowych samorządom lokalnym oraz zmiana prawa 

oświatowego spowodowały duże zmiany. Burmistrz miasta Lidzbarka- pan Jan Rogowski za 

zgodą  większości Rady Miasta i Gminy, podjął decyzję o likwidacji lub reorganizacji trzech 

szkół wiejskich. Dnia 5 stycznia 2012r. Burmistrz- Jan Rogowski udzielił wywiadu dla 

Gazety Działdowskiej, w którym poinformował o przekazaniu Szkoły Podstawowej w Słupie 

Społeczno- Oświatowemu Stowarzyszeniu „Edukator" z Łomży. Swą decyzję uzasadnił tym, 

że szkoła jest zbyt droga w utrzymaniu i jej dyrekcja nie zadbała o to, by zwiększyć liczbę 

dzieci. Dnia 12 stycznia nauczyciele przesłali komentarz do siedziby "Gazety Działdowskiej" 

w odpowiedzi na artykuł  z 5 stycznia 2012r. pt. „Co stanie się ze szkołą w Słupie?". Oto jego 

fragmenty: „Pan Burmistrz stwierdził, że nie chce zlikwidować szkoły w Słupie, a postanowił 

ją tylko zreorganizować. Chce ją oddać stowarzyszeniu.  Cała społeczność szkolna jest tym 

faktem rozgoryczona. Jest to początek końca szkoły w Słupie. Uczniowie naszej szkoły 

odnoszą sukcesy nie tylko w konkursach plastycznych, ale także w wojewódzkich i 

ogólnopolskich konkursach matematycznych, polonistycznych, historycznych, ekologicznych, 

o czym w odpowiednim czasie donosiła prasa lokalna. Za te osiągnięcia Pan Burmistrz- pan 

Jan Rogowski niejednokrotnie dziękował uczniom i ich opiekunom w trakcie uroczystych 

sesji.  Podejmowane działania spowodowały, że większość nauczycieli uzyskała status 

nauczyciela dyplomowanego, a połowa kadry nabyła uprawnienia egzaminatora po szkole 



podstawowej. Jest również ekspert do spraw awansu zawodowego nauczycieli. I co się 

okazuje teraz? Co na to Pan Burmistrz dzisiaj? Dobrze wykwalifikowana kadra pedagogiczna 

Szkoły Podstawowej w Słupie jest dla gminy za droga. Chcieliśmy się także odnieść do 

argumentów Pana Burmistrza, że szkoła nie zadbała o to, by zwiększyć liczbę dzieci. 

Podjęliśmy próbę pozyskania dzieci mieszkających w Klonowie. Niestety, Pan Burmistrz 

obostrzył ewentualną zgodę rodziców- "Albo wszyscy, albo nikt". Szkoda, że nie mogliśmy tu 

liczyć na wspierające decyzje Burmistrza. Przecież byłoby to z korzyścią dla całej gminy, 

gdyż subwencja państwa na ucznia w szkole wiejskiej wynosi 6 tysięcy, a w szkole miejskiej 

ok. 4 tysięcy złotych. A więc, gdzie tu ekonomia? Zastanawia również fakt, dlaczego przed 

laty, gdy likwidowano szkołę w Klonowie, nikt nie pytał rodziców o zgodę na przeniesienie 

dzieci do Lidzbarka, a władze gminne same dokonały reorganizacji obwodów szkolnych. 

Wówczas to do naszej szkoły trafili nauczyciele ze szkoły w Klonowie, a dzieci zabrano do 

Lidzbarka."46 

 Decyzja podjęta przez burmistrza Lidzbarka o przekazaniu szkół ze Słupa i Kiełpin 

obcemu stowarzyszeniu oraz likwidacja szkoły w Wąpiersku bez żadnych konsultacji z 

mieszkańcami wzbudziła fale protestów. Dnia 27 lutego 2011 r. przed Urzędem Miasta w 

Lidzbarku zgromadziły się tłumy ludzi domagających się pozostawienia szkół i dania im 

czasu na zorganizowanie własnych stowarzyszeń. Tak relacjonowała to Gazeta Działdowska: 

„Byli to przede wszystkim, delikatnie mówiąc, niezadowoleni rodzice, przedstawiciele 

społeczności wiejskiej i dzieci, które tego dnia nie poszły do szkoły. Potem tłum przeniósł się 

do sali widowiskowej Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie odbyła się sesja Rady 

Miejskiej. Takiej widowni na posiedzeniu RM nie było jeszcze ani w tej, ani w kilku 

poprzednich kadencjach. Nauczyciele, rodzice ze Słupa i sąsiednich miejscowości chcą sami 

stworzyć stowarzyszenie i przejąć szkoły. Okazuje się, że jest już na to za późno, takie 

stowarzyszenie musiałoby być zarejestrowane najpóźniej do kwietnia. Część radnych, 

podobnie jak nauczyciele i rodzice, uważa, że nie wiedzieli o planowanych zmianach, z czym 

nie zgadza się burmistrz Lidzbarka. Dalej czytamy- My mieszkańcy Wsi Słup, Wlewsk, 

Zalesie, zdecydowanie protestujemy przeciwko reorganizacji naszej Szkoły Podstawowej w 

Słupie. Nie zgadzamy się na popsucie dobrze funkcjonującej placówki, w której nasze dzieci 

czują się bezpiecznie i w której mają dobre warunki do nauki. Rzeczywiście to niewielka 

szkoła, ale z dobrymi wynikami. Ta szkoła, budowana przez naszych rodziców i dziadków, 

                                                           
46 Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Słupie, List nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Słupie, „Gazeta 
Działdowska", piątek- czwartek 17-23 lutego 2012, s. 7. 



wzrosła w naszą lokalną społeczność. Jesteśmy z niej dumni. Oburza nas fakt, dlaczego pan 

burmistrz i część Radnych Miasta i Gminy Lidzbarka szukają oszczędności tylko na wsi i to 

kosztem naszych dzieci. Dalej Radny Dzimira wnioskował o zdjęcie z porządku obrad punktu 

dotyczącego przekazania SP w Słupie Stowarzyszeniu "Edukator", aby społeczność lokalna 

miała szanse zorganizować się i utworzyć swoje stowarzyszenie. Wniosek ten jednak upadł 

"za" było sześć radnych, przeciw ośmiu, jeden wstrzymał się od głosu. Dzisiejszą uchwałę 

odbieram jako uchwałę przeciwko ludziom. Nieważne czy sześciu radnych będzie przeciw, a 

ośmiu za. Ludzie odbiorą to jako decyzję całej rady. Dajmy ludziom szanse. Chciałbym 

żebyśmy wszyscy wyszli usatysfakcjonowani z tej sali, bo wysłuchaliśmy głosu ludu- mówił 

radny Dzimira."47 Jednocześnie wyraził nadzieję, że Burmistrz poprosi o zdjęcie tego punktu 

z porządku obrad. Takiego samego zdania byli radni: Ewa Rzeszutko, Paweł Ciesielski, Paweł 

Mostowicz, Tadeusz Kosman. Padały argumenty „za", które przedstawiali Burmistrz 

Rogowski oraz dyrektor Zespołu Administracyjno- Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli- 

Zygmunt Osmański oraz "przeciw" ze strony opozycyjnych radnych i przedstawicieli 

środowiska wiejskiego. Dyskusja była pełna emocji. Po kilku godzinach ogłoszono przerwę, 

podczas której burmistrz rozmawiał z rodzicami uczniów ze Słupa i Kiełpin. Po wznowieniu 

obrad zapytał, kto podejmuje się powołania stowarzyszeń i prowadzenia tych szkół. 

Jednocześnie zasugerował, że powinni w tym uczestniczyć dyrektorzy tych placówek. Jeśli 

chodzi o Kiełpiny, chętni od razu się znaleźli. W przypadku Słupa trwało to trochę dłużej. 

Punkt dotyczący przekazania placówek Społeczno - Oświatowemu Stowarzyszeniu 

"Edukator" z Łomży wycofano. Burmistrz i Rada Miasta Gminy Lidzbark podjęła decyzję o 

daniu szkołom czasu do dnia 31 grudnia 2012r. na założenie własnych stowarzyszeń. „Dla 

dzieci ze Szkoły Podstawowej w Słupie końca świata na razie nie będzie. Placówka do końca 

roku szkolnego 2012/13 będzie nadal podlegać pod Zespół Ekonomiczno-Administracyjny 

Szkół i Przedszkoli."48  

16 marca 2012 roku w Szkole Podstawowej w Słupie odbyły się obrady walnego 

założycielskiego zebrania, na którym dokonano zapisów na członków Stowarzyszenia 

Społeczno- Oświatowego "Szansa" oraz powołano Zarząd i Komisję Rewizyjną. Pierwszym 

prezesem stowarzyszenia został pan Paweł Ciesielski -  radny miasta i gminy  Lidzbark. 

Mimo odroczenia przekazania szkoły stowarzyszeniu, każdy z nauczycieli zdawał sobie 

                                                           
47 A. Wółkowska, Zostawcie nam szkoły!, „ Tygodnik Działdowski", wtorek 28 lutego 2012, s. 2.  
48 A. Wółkowska, Szkoły wiejskie zostają,  „Tygodnik Działdowski", wtorek 6 marca 2012, s. 12. 



sprawę z trudnego położenia placówki. Jak bumerang wracało pytanie, czy otrzymane środki 

z subwencji oświatowej wystarczą na utrzymanie szkoły i płace dla nauczycieli.  

Do chwili przekształcenia Szkoły Podstawowej w Słupie w Stowarzyszenie Społeczno- 

Oświatowe „Szansa” w szkole pracowało 78 nauczycieli, 11 kierowników oraz 5 dyrektorów.  

 

Lista nauczycieli uczących w Szkole Podstawowej w Słupie w latach 1920-2013: 

• Markowski 

• Florian Janicki 

• Hipolit Ostrowski 

• Rafał Pałkowski 

• Liszewska 

• Jan Landowski 

• Szanycka 

• Jan Zawadzki 

• Kazimiera Zwadzka 

• Stefania Rozentalska 

• Janina Kamińska 

• Feliks i Wanda Szostek  

• Jadwiga Wałdowska 

• Janina Jaroszewska 

• Kazimierz Mielewski 

• Kunegunda Mielewska 

• Zdzisław Lubieniecki 

• Jan Lewicki 

• Janina Czarnecka 

• Mieczysław Gniadkowski 

• Maria Januszewska (Długońska) 

• Maria Kostkiewicz 

• Maria Prusak 

• Feliks Kowalski 

• Helena Kowalska 

• Teresa Janik 

• Irena Ropczyńska 

• Mieczysława Rypińska 

• Kazimierz Długoński 

• Zbigniew Gawryś 

• Zdzisław Stanisławski 

• Maria Świetlik 

• Czesław Rogoziński 

• Elżbieta Majewska/ Wysocka 

• Krystyna Szczygłowska 

• Teresa Borzym 

• Wanda Gostuł 

• Maria Żach 

• Regina Czajkowska Abratkiewicz 

• Janina Zdunek 

• Krystyna Szczygłowska 

• Halina Kowalczyk 

• Halina Niewiadomska 

• Jerzy Wysocki 

• Stanisława Szałkowska 

• Irena Kalisz 

• Stanisława Żach 

• Roman Dyngosz 

• Maria Mierzyńska Warnuszewska 

• Krystyna Stankiewicz 

• Zbigniew Rymer 

• Beata Stodolska 

• Katarzyna Mróz 

• Grażyna Ciesielska 

• Krystyna Grześkiewicz 

• Iwona Wrzosek 

• Anna Ponieważ 

• Jadwiga Raszkowska 

• Małgorzata Iżycka 

• Beata Kozłowska 

• Dorota Browarska 

• Michał Dzimira 



• Jolanta Kosman 

• Aldona Kordalska 

• Mirosława Stankowska 

• Ewa Jendraszek 

• Danuta Sobul 

• Wojciech Nowiński 

• Maria Markowska 

• Magdalena Turała 

• Robert Karda 

• Ewa Smoluk 

• Grażyna Barszcz Kacprowicz 

• Dariusz Jagielski 

• Piotr Kołakowski 

• Katarzyna Jagodzińska 

• Bożena Buttner Zakrzewska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Grono Pedagogiczne, 1983r.                                                         

 



Lista kierowników i dyrektorów Szkoły Podstawowej w Słupie w latach 1920-2013: 

• Markowski (1920-1924) 

• Florian Janicki (1924-1929) 

• Hipolit Ostrowski (1929-1937) 

• Jan Landowski (1937-1939) 

• Jan Zawadzki (1945-1946) 

• Stanisława Rozentalska (1946-1947) 

• Janina Kamińska (1947-1948) 

• Feliks Szostek (1948-1950) 

• Janina Jaroszewska (1950-1951) 

• Kazimierz Mielewski (1951-1958) 

• Feliks Kowalski (1958-1961) 

• Kazimierz Długoński (1961-1985) 

• Maria Długońska (1985-1992) 

• Maria Żach (1992-1995) 

• Anna Ponieważ (1995-1998) 

• Krystyna Grześkiewicz (1998-2013) 

 

 

Lata 2012-2013 były czasem poświęconym na opracowanie działań zmierzających 

do uzyskania dodatkowych, zewnętrznych środków finansowych dla szkoły oraz 

wynegocjowania jak najlepszych warunków przekazania szkoły Stowarzyszeniu Społeczno- 

Oświatowemu "Szansa". Ze względu na zbliżającą się reorganizację placówki dnia 

01.04.2013r. dyrektor szkoły - pani Krystian Grześkiewicz wraz z nauczycielami - Mirosławą 

Stankowską, Ewą Jendraszek i Bożeną Buttner, podjęły decyzję o rezygnacji z pracy w szkole 

z dniem 31.08.2013r. Dnia 11.07.2013r. nastąpiło przekazanie przez Gminę Lidzbark Szkoły 

Podstawowej w Słupie wraz z oddziałem przedszkolnym Stowarzyszeniu Społeczno-

Oświatowemu "Szansa". W roku szkolnym 2013/2014 dyrektorem szkoły została pani Beata 

Kozłowska. Jej pierwszym zadaniem było uzupełnienie składu nauczycieli. Z dniem  

1 września 2013r. w szkole zostali zatrudnieni Ks. Piotr Nowak i pan Marian Borowski na 

stanowisko nauczycieli religii w klasach I-III i IV-VI, pani Justyna Bartnicka na stanowisko 

nauczyciela matematyki oraz pani Jolanta Jonowska na stanowisko nauczyciela języka 

angielskiego oraz bibliotekarza. Księgową została pani Alicja Stachewicz, a pracownikiem 

obsługi mieszkanka Słupa pani Ewa Fiszer. Liczba uczniów w tym czasie wynosiła 69 osób. 



Cieszył  fakt, że ta liczba w następnych latach stopniowo wzrastała, by w roku szkolnym 

2016/2017 osiągnąć 83 uczniów.  

W roku szkolnym 2013/2014 szkoła po raz pierwszy przystąpiła do programów: 

"Szklanka mleka" i "Owoce w szkole", które były finansowane przez Unię Europejską, a nad 

realizacją czuwała Agencja Rynku Rolnego. Celem programów było zachęcenie dzieci do 

spożywania mleka, przetworów mlecznych i owoców. W sierpniu 2015 roku, dzięki 

staraniom radnego - pana Pawła Ciesielskiego w szkole dokonano częściowej wymiany 

stolarki drzwiowej. W latach 2013-2014 nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Słupie, którzy 

byli jednocześnie członkami Stowarzyszenia Społeczno- Oświatowej "Szansa", uczestniczyli 

w licznych konkursach dofinansowanych z funduszy WFOŚIGW. Ich efektem było 

zorganizowanie ECO - andrzejkowej zabawy, EKO - konkursu "Można inaczej", 

Ekologicznego Konkursu Szkolnego Ochrony Fauny i Flory Warmii i Mazur, Festynu 

Rodzinnego "Bezpieczne wakacje w czystym lesie". Pozyskane fundusze pozwoliły na zakup 

środków dydaktycznych dla szkoły oraz zorganizowanie wycieczek do Nadleśnictwa Kudypy 

i Leśnictwa Napromek. 

W latach 2013-2017 szkoła rozwijała swą współpracę z następującymi instytucjami:  

• Filią Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lidzbarku poprzez prowadzenie 

indywidualnych rozmów nauczycieli z pedagogiem, psychologiem, logopedą; 

wizytach nauczycieli w poradni; wizytach pedagoga, psychologa i logopedy w szkole, 

oraz kontynuowanie prac zespołu do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia; 

• Urzędem Miasta i Gminy Lidzbark przez współpracę przy realizacji zadań 

publicznych "Dzień bez uzależnień: Odmawiam- żyję bez nałogu", "Ochrona  

i promocja zdrowia: Dla każdego coś zdrowego", "Żyję dla siebie i innych- dbam  

o zdrowie", "Festyn rodzinny", oraz udziale w programie „Czwarta godzina języka 

angielskiego”; pozyskane środki z przeprowadzonych działań przyczyniły się  

do realizacji ciekawych, aktywnych zajęć dla uczniów, doskonalenia języka obcego, 

ale także doposażenia szkoły w sprzęt audio-wizualny oraz laptopy; 

• Zarządem Rejonowym PCK w Działdowie poprzez uświetnianie przygotowanymi 

akademiami uroczystości obchodów Polskich Honorowych Dawców Krwi , udział w 

Rejonowych Olimpiadach Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK oraz akcjach 

profilaktycznych: "Nie daj się nabrać. Tytoń zabija!", "Dzień zdrowej żywności", 

"Rzuć palenie razem z nami"; 



 

 

 

 

 

                  Uroczystość Polskich Honorowych Dawców Krwi w Działdowie 

• Komendą Policji w Lidzbarku poprzez prowadzenie pogadanek na temat bezpiecznej 

drogi dziecka do szkoły oraz bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych i w czasie 

wakacji; 

 

 

 

 

 

                Spotkanie uczniów z policjantem na temat bezpiecznych ferii i wakacji 

• Komendą Hufca ZHP Lidzbark w związku z działalnością gromady zuchowej "Leśne 

ludki", która co roku uczestniczyła w Wolontariacie na rzecz Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy oraz Powiatowym Festiwalu Piosenki Harcerskiej w Lidzbarku; 

 

 

 

 

 

 



Drużyna zuchowa „Leśne Ludki” na Powiatowym Festiwalu Piosenki Harcerskiej w 

Lidzbarku 

• Przedszkolem Miejskim w Działdowie poprzez udział w akcjach "Pomagamy Braciom 

Mniejszym" na rzecz Fundacji dla psów niechcianych i maltretowanych "EMIR"; 

 

 

 

 

 

                           

Wizyta uczniów SP. Słup w Przedszkolu Miejskim w Działdowie w związku z 

podsumowaniem akcji „Pomagamy Braciom Mniejszym” 

• Klubem Seniora "Pogodna Jesień" w Lidzbarku- poprzez występy z montażem 

słowno-muzycznym związanym z rocznicą 11 listopada oraz Jasełka 

Bożonarodzeniowe; 

 

 

 

 

 

                          Uczniowie klasy V z wizytą w Klubie Seniora „Pogodna Jesień” 

• Parafią Św. Marcina Biskupa w Boleszynie- poprzez coroczne występy uczniów na 

świątecznych przedstawieniach bożonarodzeniowych, organizację rekolekcji 

wielkopostnych i zabaw andrzejkowych oraz kiermaszy wielkanocnych dla 

mieszkańców, z których dochód w całości przekazany jest dla szkoły. Współpraca 

była możliwa dzięki życzliwości proboszcza tej parafii- księdza Piotra Nowaka; 



 

 

 

 

 

   Boleszyn, sprzedaż ozdób wielkanocnych      „Opowieść wigilijna” w wykonaniu uczniów                                               

klas IV- VII w Boleszynie 

• Parafią Św. Wojciecha w Lidzbarku, której proboszcz Stanisław Grzywacz w latach 

2014-2016 pomógł w organizacji koncertów charytatywnych zespołu ForestBrass z 

Nadleśnictwa Lidzbark, którego założycielem i członkiem jest leśniczy Paweł 

Ciesielski; 

 

 

 

 

 

 

 Występ zespołu ForestBrass w kościele św. Wojciecha w Lidzbarku 

• KRUS-em w Działdowie- poprzez udział w spotkaniach z jego przedstawicielem na 

temat bezpiecznego zachowania się dzieci podczas zabaw w czasie wakacji oraz 

udziale uczniów w konkursach plastycznych; 

  

           Spotkanie uczniów z przedstawicielem   

            KRUS- u w Słupie 

 

 



• Państwową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Działdowie, poprzez udział 

nauczycieli w konferencjach oraz organizowanie prelekcji dla rodziców na tematy 

profilaktyki zdrowotnej; 

W roku 2015 szkoła uczestniczyła w konkursie "Baterie na wagę czystego 

środowiska", ogłoszonej przez samorząd województwa warmińsko- mazurskiego, zajmując w 

województwie w kategorii szkół podstawowych III miejsce. Nagrodą była tablica 

multimedialna.  

13 marca 2015 r. ze stanowiska Prezesa Stowarzyszenia Społeczno-Oświatowego 

„Szansa”  zrezygnował pan Paweł Ciesielski. Nowym prezesem została pani Grażyna 

Ciesielska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej SP w Słupie. 

W latach 2015/16 szkoła uczestniczyła w ogólnopolskich projektach edukacyjnych 

uzyskując certyfikaty: Polskiego Towarzystwa Dysleksji- Program Wsparcia Uczniów w 

nauce czytania i pisania metodą Ortografii, Lepszej Szkoły- mierzący poziom wiedzy i 

umiejętności uczniów, Akademii Bezpiecznego Puchatka, Szkoły dbającej o czytelników. 

 

Ważną rolę w życiu szkoły odgrywały liczne konkursy i turnieje organizowane na terenie 

szkoły, gminy i powiatu, a były to: 

• Konkursy matematyczne- Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur, Mini 

Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Matematyczna Jednorożec 

• Konkursy przyrodnicze- Kuratoryjny Konkurs Przyrodniczy, Konkurs Przyrodniczy 

"Mali przyjaciele natury" 

• Konkursy języka angielskiego- Wiedzy o Wielkiej Brytanii, Języka Angielskiego 

Master of English, Projekt kostiumu lub maski na Halloween, Kuratoryjny Konkurs z 

Języka Angielskiego 

• Konkursy polonistyczne- Szkolny i Gminny Konkurs Ortograficzny, Mały Mistrz 

Ortografii, Szkolny i Gminny Konkurs Recytatorski, Kuratoryjny Konkurs z Języka 

Polskiego 

• Konkursy Poetyckie- Złote Piórko, Krajobrazy Słowa 

• Konkursy czytelniczo- plastyczne- "Moja ulubiona postać z książki", "By czytać się 

chciało, zakładkę zrób wspaniałą", "Kartka Walentynkowa" 



• Konkursy plastyczne- Ozdoba Bożonarodzeniowa, Ozdoba Wielkanocna, Palma 

Wielkanocna, Karty Wielkanocne, Karty na Boże Narodzenie, Wesoła bombka, 

Wędkarska przygoda 

• Konkursy muzyczne- Powiaty Konkursu Piosenki Gama, Festiwal Piosenki 

Harcerskiej  

• Konkursy religijne- "Wszystko, co chrześcijanin powinien wiedzieć o Wielkanocy 

• Konkursy PCK w Działdowie- Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia, 

Olimpiada Wiedzy PCK 

• Turnieje Wiedzy Pożarniczej, Turnieje Bezpieczeństwa o Ruchu Drogowym, 

Turnieje Tenisa Stołowego w Kiełpinach,   Ruchu Drogowego o Puchar Starosty 

Powiatu i inne. 

Na szczególną uwagę zasługują osiągnięcia uczniów i szkoły zdobyte w konkursach 

wojewódzkich i ogólnopolskich, takie jak: 

I miejsce Natalii Kiempisty w XXII Wojewódzkiej Olimpiadzie Zdrowego Stylu Życia- 

zorganizowanej przez PCK, Olsztyn 2014r. 

I miejsce Natalii Kiempisty w XXIII Wojewódzkiej Olimpiadzie Zdrowego Stylu Życia- 

zorganizowanej przez PCK, Olsztyn 2015r. 

III miejsce w konkursie Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego "Baterie na 

wagę czystego środowiska", Olsztyn 2015r. 

I miejsce Mai Szmit i III miejsce Oskara Janowicza w swych kategoriach wiekowych w VI 

Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci pt. "Bezpiecznie na wsi - niebezpieczne 

atrakcje", przeprowadzonym przez PTKRUS Działdowo, 2016r. 

Zdobycie tytułu laureata przez Janusza Ostrowskiego w Wojewódzkim Konkursie 

Przedmiotowym z Historii, Olsztyn 2016r. 

Te bardzo dobre wyniki dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze potwierdziła 

przeprowadzona w roku szkolnym 2016-2017 ewaluacja zewnętrzna szkoły.  

Od momentu przekazania Szkoły Podstawowej w Słupie przez gminę Stowarzyszeniu 

„Szansa”: 

• wymieniono meble w czterech salach lekcyjnych i bibliotece szkolnej; 



• dokonano wymiany oświetlenia w dwóch salach lekcyjnych na energooszczędne; 

• zakupiono 11 laptopów, 2 telewizory 50-calowe, dwie tablice interaktywne, 2 

monitory interaktywne, sześć tablic ceramicznych suchościeralnych; 

• zamontowano monitoring zewnętrzny z trzema kamerami; 

• zainstalowano rolety we wszystkich pomieszczeniach szkolnych; 

• założono stronę internetową szkoły i profil na fanpage'u. 

Z rezerwy 04% subwencji oświatowej doposażono świetlicę szkolną, pomieszczenie do nauki 

dzieci 6-letnich oraz stołówkę szkolną w sprzęt i pomoce dydaktyczne.  W ramach 

współpracy z Burmistrzem Maciejem Sitarkiem w lipcu 2017r. urząd miasta dokonał 

przebudowy części korytarza, adaptując go na salę lekcyjną. Dnia 1 września 2017r. w 

wyniku reformy oświaty Szkoła Podstawowa w Słupie została przekształcona z sześcioletniej 

w ośmioletnią. Spowodowało to konieczność zatrudnienia nauczyciela biologii, chemii, 

fizyki, geografii i języka niemieckiego.  

Wykaz nauczycieli pracujących w SP w Słupie w okresie istnienia Stowarzyszenia 

Społeczno-Oświatowego „Szansa”: 

Nauczyciele uczący w Szkole Podstawowej w Słupie od dnia 1 września 2013r. do 31 

grudnia 2017r. 

Lp. Nazwisko i imię 

nauczyciela 

Nauczany przedmiot 

1 Bartnicka Justyna matematyka, informatyka, świetlica 

2 Borowski Marian religia 

3 Ciesielska Grażyna edukacja wczesnoszkolna, przyroda 

4 Ciesielska Patrycja pomoc nauczyciela 

5 Jagielski Dariusz wychowanie fizyczne 

6 Janowska Jolanta język angielski, bibliotekarz 

7 Kacprowicz Grażyna edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, świetlica 

8 Kosman Jolanta edukacja wczesnoszkolna, informatyka 

9 Kozłowska Beata muzyka, plastyka, technika, informatyka 

10 Marcinkowska Gabriela geografia, język niemiecki 

11 Mróz Katarzyna język polski, historia, wychowanie do życia w rodzinie 

12 Nowak Piotr religia 

13 Surdykowski Edmund chemia, fizyka 

14 Żach Maria edukacja wczesnoszkolna, świetlica 

15 Żurek Natalia biologia 

 

 



Pracownik administracji: Alicja Stachewicz. 

Pracownik obsługi: Fiszer Ewa. 

Pracownik służby zdrowia: Komoszyńska Krystyna. 

 

Od roku szkolnego 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Słupie jest uczestnikiem 

rządowego Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury oraz Kompetencji Uczniów i 

Nauczycieli w Zakresie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych na lata 2017-1019 

„Aktywna tablica". W ramach programu szkoła w grudniu została wyposażona w projektor i 

dwa interaktywne monitory dotykowe. Jest to niewątpliwie zasługa obecnej dyrektor szkoły 

pani Beaty Kozłowskiej, która za swoje działania została doceniona przez władze miasta i 

gminy Lidzbark, otrzymując dnia 14 października 2017r. tytuł Dyrektora Roku.                                                                                                                                                                  

Jak widać szkoła może poszczycić się wieloma sukcesami. Są one wynikiem rzetelnej pracy 

uczniów, nauczycieli i rodziców, którzy w swej pracy dydaktyczno-wychowawczej i 

społecznej postawili na pierwszym miejscu dobro dziecka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie przedstawia uczniów Szkoły Podstawowej w Słupie z nauczycielami. 

 



 

Podsumowanie: 

Szkoła Podstawowa w Słupie była, jest i pozostanie instytucją o doniosłym 

znaczeniu dla wielu pokoleń mieszkańców Słupa i okolic. Przez ponad 120 lat 

funkcjonowania jej mury opuściło ponad tysiąc uczniów różnych narodowości, pracowało w 

niej około 100 nauczycieli, a także wielu pracowników obsługi. Nie sposób jest ustalić 

dokładnych danych dotyczących tych zagadnień. W niniejszej pracy starałem się przedstawić 

najistotniejsze wydarzenia związane z historią placówki. Zdaję sobie sprawę, że nie wszystkie 

postacie i problemy zostały w niej dokładnie poruszone i przedstawione. Wymagają więc 

dalszej pracy nad przeszłością i teraźniejszością szkoły. Przez wiele lat funkcjonowania 

szkoły zmieniały się granice państwowe, ustroje polityczne, władze gminne, dyrektorzy 

placówki i nauczyciele. Szkoła zmieniała swój wygląd zewnętrzny i wewnętrzny w ostatnich 

latach. Zakupiono wiele pomocy dydaktycznych do wszystkich przedmiotów. Sale lekcyjne 

wyposażono w tablice interaktywne, telewizory i komputery, dzięki czemu podniesiono 

jakość kształcenia. W dobie Internetu, portali społecznościowych, innowacji 

technologicznych nauczanie wygląda zupełnie inaczej, niż kilkadziesiąt lat wcześniej. Praca 

współczesna nauczyciela wiąże się z ogromną odpowiedzialnością za zdrowie, 

bezpieczeństwo oraz wszechstronny rozwój dzieci. Cieszymy się z każdego sukcesu. 

Przeżywamy też wspólnie z uczniami ich porażki i sukcesy szkolne. Wspieramy i pomagamy 

wszystkim naszym wychowankom, dając im swoją postawą godny wzór do naśladowania.  

Ustalenie dziejów tej placówki pozwoliło na docenienie roli, jaką pełni ta mała 

szkoła w lokalnym środowisku. Jest ona nie tylko centrum edukacji, ale i kultury. 

Nauczyciele, uczniowie i rodzice, wsparci w swych działaniach przez lokalne władze, 

stanowią główną siłę zmierzającą do rozwoju placówki. Jest to możliwe dzięki integracji 

całego środowiska wokół szkoły, która dla wielu z nich stała się drugim domem. 
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