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Rys historyczny

   Historia szkolnictwa na naszym terenie
rozpoczyna się tuż po I wojnie światowej. W 1918
roku pierwsi nauczyciele z narażeniem swojej
wolności, swojego życia zbierali wokół siebie
dzieci chętne do do czerpania wiedzy. Nauka
odbywała się wówczas w prywatnych domach w
Lipce, w Tule. Warunki były bardzo skromne, ale
serca i umysły szeroko otwarte. 
  Dzięki chęci i determinacji lokalnej społeczności
kilkanaście lat później, w 1935 roku, rozpoczęła się
budowa gmachu szkolnego, którego pierwsze
mury wciąż stoją i tworzą nieodłączną część
obecnego budynku szkolnego. W roku 1938
podpisany został akt otwarcia naszej szkoły.
  Wojna przerwała czas szybkiego rozwoju
szkolnictwa w Ostrówku. Przerwała, ale nie
zatrzymała. Ówcześni nauczyciele, tracąc spośród
swego grona pana Młyńskiego, który został
zamordowany w pobliskim lesie przez żołnierzy
niemieckich, zajmujących w tym czasie budynek
szkoły, podjęli heroiczny trud tajnego nauczania.
Szkoła, uwolniona w niedługim czasie spod
niemieckiego nadzoru, stała się z kolei radzieckim
szpitalem polowym. Czas wojny odcisnął znaczne
piętno na terenie szkolnym, okopy i liczne groby
uniemożliwiały normalną pracę edukacyjną.
Dopiero dokumenty z 1945 r. przynoszą informacje
o wznowieniu pracy szkoły. Grono pedagogiczne
wraz z 220 uczniami rozpoczęło naukę, która w
budynku szkoły przy ulicy Warszawskiej trwa
nieprzerwanie aż do dziś.
  Przez te kilkadziesiąt lat wiele się w naszej szkole
działo. Pomysłowi, odważni, zaangażowani całym
sercem w swoją pracę nauczyciele założyli drużynę
zuchową pod nazwą Wesołe Niedźwiadki, a później
także harcerską Żeńską Drużynę im. Tadeusza
Kościuszki, które pd wodzą nauczycielek przez
wiele lat krzewiły ducha patriotyzmu, nie tylko
ogólnonarodowego, ale taż i lokalnego,
propagowały aktywny tryb życia w zgodzie z
naturą, pokazywały i tłumaczyły świat. 
   Z biegiem lat Ostrówek się rozbudowuje,
przyjmuje coraz to nowych mieszkańców. W
niedługim czasie liczba uczniów szkoły wzrasta
prawie dwukrotnie w porównaniu z rokiem 1945.

W 1978 roku rozpoczyna się rozbudowa
pękającego w szwach budynku szkolnego.
Mieszkańcy z pełnym zaangażowaniem włączali się
w prace budowlane, ich rękami w ciągu 5 lat
powstał budynek, który dał ich dzieciom możliwość
nauki w coraz lepszych warunkach. 17 lat później
do użytku została oddana hala sportowa, która od
tego czasu jest miejscem nie tylko ćwiczenia
uczniowskiej tężyzny fizycznej, świadkiem
wszystkich szkolnych uroczystości, ale nierzadko
służy też lokalnej społeczności.
  2003 rok przynosi zmiany organizacyjne. W skład
powstałego Zespołu Szkół weszły: Publiczne
Gimnazjum, Szkoła Podstawowa oraz
Samorządowe Przedszkole. Przedszkole w
Ostrówku istnieje również od początku XX wieku.
Pierwotnie funkcjonowało w prywatnym domu przy
ulicy Lachmana, następnie w pobliżu szkoły przy
ulicy Kolejowej i obecnie w budynku szkoły.
Wyremontowana i dostosowana do potrzeb
maluszków parterowa część szkoły z wejściem od
ulicy Kolejowej i osobnym placem zabaw, jest
miejscem nauki i zabawy dla 75 przedszkolaków.
  W roku 2010 ponownie nasza szkoła ulega
powiększeniu. Uroczyście otwarte, mimo strug
deszczu, boisko sportowe Orlik, staje się od tej
chwili miejscem nieustannie tętniącym życiem.
Lekcje wychowania fizycznego, popołudniowe
treningi, wieczorne mecze piłki nożnej, duże
imprezy rekreacyjno-sportowe, obchody Dnia
Dziecka - te wszystkie wydarzenia odbywają się na
naszym Orliku. Od niedawna na terenie szkoły
znajduje się również siłownia na świeżym
powietrzu, która cieszy się wśród uczniów dużym
powodzeniem.
   Rozbudowy, remonty, a przede wszystkim czas
pozostawiały swe ślady na wyglądzie budynku
szkoły. Latem 2017 roku rozpoczął się generalny
remont elewacji. Ocieplona, odmalowana,
unowocześniona szkoła jest dziś miejscem nauki,
rozwoju zainteresowań i odkrywania talentów.



www.polskatimes.pl Polska The Times | Wydanie specjalne 11/2018 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Słówka z Ostrówka

.

Wycieczka do Kazimierza Dolnego 1991 r.

Żeńska Drużyna Harcerska im. Tadeusza Kościuszki, rok 1956

.
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1918-1919

Tuż po odzyskaniu niepodległości na naszym
terenie działają pierwsi nauczyciele. 
W prywatnych domach w Lipce lub w Tule
odbywają się tajne lekcje. Uczniów jest wtedy
niewielu - 20-30.

1938 r.

Do użytku zostaje oddany budynek szkoły. Nieduży
piętrowy budynek, który był w tamtym czasie
wielką dumą społeczeństwa.

1944 r.

Pod koniec wojny budynek szkoły pełnił funkcję
szpitala żołnierzy radzieckich. Po wojnie pozostały
znaczne zniszczenia terenu szkolnego.

1972 r.

Przy szkole wybudowany został budynek
gospodarczy. Znajdowała się w nim pracownia
zajęć praktyczno-technicznych oraz toalety.

1974 r.

W szkole rozpoczyna działalność drużyna zuchowa
"Wesołe Niedźwiadki", niedługo później również
harcerska drużyna żeńska.

1983 r.
Do użytku zostaje oddana dobudowana część
 budynku szkoły. 

1991 r.

Wprowadzono nową skalę ocen. Najniższą jest
ocena niedostateczna, najwyższą - celująca.

Ważne daty 
w historii szkoły

1998 r.

Szkoła odzyskała imię 
Polskiej Organizacji Wojskowej.

2000 r.

Otwarcie sali gimnastycznej wraz z zapleczem
i łącznikiem ze szkołą.

2003 r.

Powstanie Zespołu Szkół - Publiczne Gimnazjum,
Szkoła Podstawowa, Samorządowe Przedszkole.

2005 r.

Przedszkole Samorządowe zostaje przeniesione
 do budynku szkoły.

2010 r.

Otwarcie boiska sportowego "Orlik".

2017 r. 

Remont elewacji budynku szkoły 
wraz z jego termoizolacją i zmianą koloru budynku.

. Sztandar Szkoły Podstawowej im. POW
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p. Józefa Burno z uczennicami, rok 1955

wych. Alina Łubińska, rok 1974/75
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Wspomnienia...

   

     Był rok szkolny 1977/78. Pamiętam wyjątkowy
występ orkiestry wojskowej w naszej szkole z
okazji zakończenia roku szkolnego. Pierwszy raz
tak uroczyście rozpoczęliśmy wakacje. Wspaniale
grali. To był niezapomniany występ. 

Pani Jadwiga Stańczak, 
nauczycielka języka rosyjskiego

w naszej szkole od 1977 roku.

   Pamiętam pewne zawody szkolne w siatkówkę, to
była chyba 7 klasa, rok 1996. Graliśmy klasa na
klasę, kto będzie najlepszy - ja i moje koleżanki
doszłyśmy do finału, naprawdę dobrze grałyśmy,
niestety ostatni mecz przegrałyśmy. Nasz żal był
ogromny, szczególnie że wygraną była cała
skrzynka oranżady ze szkolnego sklepiku. 

Pani Anna Czuba
 (z domu Rosłon), rocznik 1982
nauczycielka języka polskiego
w naszej szkole od 2010 roku

  

    Jak zaczęłam chodzić do szkoły, to szkoła była
nowa, byliśmy pierwszymi uczniami. Najbardziej
pamiętam cukierki, które dostaliśmy po
wyświęceniu szkoły. To było jeszcze przed wojną. 
     Mój tata, Piotr Szymborski,  pomagał budować
szkołę. Opowiadał nam często, że sołtys dawał
przydział tym gospodarzom, co mieli wóz konny z
metalowymi kołami. Kogo sołtys wyznaczył, ten
musiał jeździć do Radzymina i przywozić swoim
wozem cegłę na budowę szkoły. Tata po dwa, trzy
razy dziennie nieraz jeździł. Ale szkołę piękną nam
zbudowali.

Pani Teresa Rosłon 
(z domu Szymborska) 

rocznik 1931

Piotr Szymborski, urodzony w 1903 roku. Brał
udział jako żołnierz służby zasadniczej w
przewrocie majowym w 1926 r. - 7 Pułk Ułanów
Lubelskich. Dwa razy osobiście rozmawiał z
Józefem Piłsudskim. Żołnierz wojny obronnej w
1939 roku. Jeniec obozu sowieckiego, 200
kilometrów za wschodnią granicą Polski. Po
powrocie z obozu był żołnierzem AK obwodu
Rajski Ptak - Burak. Mieszkał w Tule. Ojciec
czworga dzieci, najstarsza córka - Teresa.

   

   W Szkole Podstawowej w Ostrówku pracowało
mi się bardzo dobrze. Pracowałam w tej szkole 41
lat, a dzieci uczyłam w sumie 49 lat. Niestety z racji
choroby musiałam wszystko zostawić i pójść na
emeryturę.

Pani Kazimiera Cholewska, 
wieloletnia nauczycielka, 

w rozmowie z naszymi uczniami 
w 2018 roku. 

. .
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Komunia Święta w roku 1951.

   
   [...] Po roku pracy ożeniłem się. Żona
nauczycielka (Alicja Piwko). Pracujemy obecnie na
dwie zmiany: rano ja, a żona pilnuje dziecka, po
południu zaś, kiedy żona w szkole, ja spełniam rolę
niańki i gospodyni domowej. [...] Stosunki w szkole
miłe, przyjemne. [...]

Pisał Pan Bogusław Piwko w roku 1962, 
w artykule "Ze zwierzeń nauczyciela"

opublikowanym w tygodniku Kierunki;
nauczyciel języka polskiego 

w naszej szkole w latach 1959-1991.

   W 1951 roku przystępowałam do I Komunii
Świętej. Pamiętam do dziś ten dzień. Najbardziej
zapadło mi w pamięć to, że po Komunii szliśmy do
sióstr na poczęstunek, którym był kubek kakao i
drożdżówka. Kakao było wtedy praktycznie
niedostępne, więc było to duże przeżycie dla nas,
małych dzieci. 

Pani Alicja Cichocka 
(z domu Baran), rocznik 1943.

  
  

   Bardzo dobrze wspominam naukę w naszej
szkole. Najmilsze moje wspomnienia związane są z
panią Aliną Łubińską. To była moja najmilsza,
najpiękniejsza i najlepsza pani. Chciałam być taka
jak ona i chyba dlatego zostałam nauczycielką.
   Zaprzyjaźniłyśmy się i nasza przyjaźń przetrwała
lata. Ogromną niespodziankę sprawiła mi Pani Ala,
gdy pojawiła się z życzeniami po moim ślubie, a
później odwiedziła mnie, gdy urodziłam córkę.
   Wielu nauczycieli wspominam ciepło, ale Pani Ala
była dla mnie wyjątkowa.
   

Marzena Michalska 
(z domu Sobczak) 

rocznik 1966
nauczycielka nauczania początkowego

w naszej szkole od 1993 roku

.
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Budynek szkoły w latach 1938-1983

Budynek szkoły w latach 2000-2017
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	Gazetka rocznicowa wydana 16 listopada 2018 roku
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	2003 rok przynosi zmiany organizacyjne. W skład powstałego Zespołu Szkół weszły: Publiczne Gimnazjum, Szkoła Podstawowa oraz Samorządowe Przedszkole. Przedszkole w Ostrówku istnieje również od początku XX wieku. Pierwotnie funkcjonowało w prywatnym domu przy ulicy Lachmana, następnie w pobliżu szkoły przy ulicy Kolejowej i obecnie w budynku szkoły. Wyremontowana i dostosowana do potrzeb maluszków parterowa część szkoły z wejściem od ulicy Kolejowej i osobnym placem zabaw, jest miejscem nauki i zabawy dla 75 przedszkolaków.
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