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Szkoła Podstawowa nr 1 im. Lu dow ego  Wojska Polsk iego 

w  G n iew kow ie (Zarys dz ie jów  1920-1970). Oprać, zesp.: 

Jan Bojanowski, Zb ign iew  Górski, O lga Sekulska, Jakub 

Sekulski, Eugeniusz Suwiński pod red. Jakuba Sekulskie

go. W yd. Centrum Doskonalenia N auczycie li im. W łady

sława Spasowskiego w  W arszaw ie, O ddział w  Toruniu, 

Toruń 1990, s. 175.

Roczn ice zakładania szkół i innych instytucji ośw iatowych zawsze pobudzały ich 

wychow anków , byłych i aktualnych nauczycieli, lokalne w ładze oświatowe i administracyjne 

oraz m iejscow e społeczeństwo do organizowania różnego rodzaju uroczystości jub ileuszo

wych. Bardzo często stałym elementem  tych uroczystości są różnego rodzaju publikacje. 

Podobnie postąpiono w  G n iew kow ie. Zespół pracowników  toruńskiego oddziału C D N  p rzy 

gotow a ł pod kierunkiem J. Sekulskiego m onografię szkoły jubilatki. Pom oc finansowa w ładz 

miasta i gm iny G n iew kow o um ożliw iła je j opublikowanie tzw. małą poligrafią . Składa sie ona 

ze wstępu zaw ierającego zarys oświaty w  dziejach Gniewkowa i trzech rozdzia łów : struktura 

i organizacja szkoły w  latach 1920-1939; kadra pedagogiczna i działalność dydaktyczno-w y

chowawcza szkoły  w  latach 1939-1990 i rozdział trzeci - spisy, wykazy, notki b iograficzne, 

fotografie  oraz w ykazy  wykorzystanych źródeł i b ib liografii.

Au torzy w ybrali w ięc  bardzo tradycyjny sposób przedstawiania d z ie jów  szkoły  w  

układzie chronologicznym . W ie le  m onografii szkół, zw łaszcza opracowanych w  ostatnim 

ćw ierćw ieczu , preferow ały układ problem owy. W  recenzowanej książeczce w  ramach układu 

chronololg icznego zostały opracowane podstawowe zagadnienia jak organizacja szkoły, kadra 

nauczycielska, nauczanie i wychow anie, współpraca z  rodzicam i i środowiskiem . W ie le  uwagi 

pośw ięcili autorzy m onografii gn iew kow sk iej szkoły je j działalności pozalekcyjnej, pracy na 

rzecz m iejscow ego społeczeństwa, rozlicznym  kontaktom z  zakładami opiekuńczym i i m iej

scow ym i instytucjami kulturalnymi. Zagadnienia te często byw ają  pom ijane w  w ielu  m ono

grafiach szkół. Toruńscy autorzy starali się opracować wszystkie problemy, które były istotne 

dla rozw oju  gn iew kow sk iej szkoły. Starali się pisać o każdym  z relacjonowanych zagadnień 

zw ięź le , zgodnie z  wym aganiam i stawianymi obecnie autorom przez w ydaw ców . W  niektó

rych przypadkach zastosowano zbyt daleko idące skróty, jak  np. przy omawianiu w izytacji 

szkoły (s. 88), które zakończyli na roku 1971. C zyżby  po tym roku przez następne 19 lat szkoła 

nie była odwiedzana przez w izytatorów ?
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Na w yn ik i pracy szkoły mają też duży w p ływ  rodzice jej uczniów. Oddziałują na swoje 

dziec i poprzez pom aganie im  w  odrabianiu lekcji, zachęcanie do starannego uczenia się, 

czasam i nawet organizują pom oc w  postaci korepetycji i dodatkowych kursów. Marzenia 

rodziców  o przyszłej pracy i karierze życ iow e j ich dzieci powodują podejm owanie lub też nie 

pracy na rzecz w łasnego potomstwa i szkoły, do której ono uczęszcza. Cała problematyka 

związana z uczniami została opracowana bardzo skrótowo. Au torzy nawet nie w spom inajądo 

jakich szkół byli kierowani absolwenci gn iew kow skiej szkoły  nr 1. Brak nawet wzm ianki o 

działalności szkoły w  zakresie tzw. preorientacji zaw odow ej.

Znaczna część ksiaŁżki (str. 89-174) została przeznaczona na spisy uczniów: uczestników 

strajku szkolnego z 1907 roku i w ykazy  absolwentów  szkoły z lat 1920-1990, listy nauczycieli, 

p racow ników  administracyjnych i obsługi, oraz krótkie biogram y najbardziej zasłużonych 

pedagogów . Tego rodzaju w ykazy  zaw ierają prawie wszystkie m onografie szkół. Zachęcają 

one czyte ln ików  do kupowania książki o szkole, ale nie przyczyniają się do lepszego poznania 

je j dziejów . K on ieczność przeznaczenia sporej liczby arkuszy (w  recenzowanej książce prawie 

po łow a ) na w ym ien ione w yże j wykazy, zmusza do ograniczenia stron przeznaczonych na 

w łaściw e opracowanie i zaprezentowanie działalności szkoły. W szystk ie trzy rozdziały nie są 

sygnowane nazwiskami osób, które je  p rzygotow ały  i napisały. Jest to chyba niedopatrzenie 

redaktora. Czyteln ik  pow in ien w iedzieć , kto opracował czytany przez niego w iększy fragment 

książki.

M im o  wym ien ionych  w yże j braków  i usterek recenzowana książka wszechstronnie 

pokazuje pnsm iany  zachodzące w  ciągu 70 lat pracy gn iew kow sk iej szkoły nr 1. Autorzy 

starali się napisać książkę poprawną polszczyzną, a wydawca postarał się o staranną szatę 

graficzną. Powinna w ięc  znaleźć w ielu czyte ln ików  wśród byłych i obecnych m ieszkańców 

Gniewkowa.

Marian Pawlak


