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3 marca 1930 r.  

Organizacja wsi Duplice 

Wieś Duplice Duże należy do powiatu łowickiego, gm. Jeziorko. Urząd Gminny 

mieści się w Chąśnie i jest oddalony o 4 km. Odległość do kościoła parafialnego w Złakowie 

Kościelnym wynosi 5 km wyboistej drogi. Najbliższe miasto i stacja kolejowa, Łowicz,  

jest odległe o 10 km szosą Łowicz - Kiernozia, którym to traktem kursuje 2 razy dziennie 

autobus z Kiernozi do Łowicza, odległość do szosy stanowi 2 km - razem 12 km.  

Ludność jednakże częściej jeździ przez Świeryż, droga ta wynosi 8 km, jednak 

większą jej połowę stanowi droga polna. Sąsiadują Duplice od południa ze Świeryżem,  

od północy z Mastkami, od zachodu z Przemysłowem (dawniej Duplice Małe) i od wschodu  

z Chąśnem. Wszystkie te wsie należą do „Księstwa Łowickiego”. Ludność „Księżacy” 

zachowują kulturę księżacką, gwarę i stroje w postaci pasiaków dla mężczyzn i kobiet, 

kapeluszy naszywanych, spencerków itp. W czasie wojny europejskiej wieś ucierpiała bardzo 

od działań wojennych, większa jej część została spalona. Obecnie jest odbudowana.  

Domy prawie wszystkie są drewniane, malowane niebiesko lub olejno, kryte słomą, 

zabudowania w dobrym stanie. Grunt jest piaszczysty, średnio urodzajny.  

Małorolnych gospodarzy niewiele, większość stanowią gospodarstwa 20 morgowe.  

W roku bieżącym po raz pierwszy został założony sklepik spożywczy. Wieś jest o średnim 

poziomie kulturalnym. Są następujące organizacje: Straż Ogniowa, Związek Młodzieży 

Ludowej, Kółko Różańcowe, Koło Gospodyń Wiejskich. Koło Gospodyń posiada apteczkę, 

zaopatrzoną w najniezbędniejsze środki lecznicze, prowadzona przez R. Wieteskównę.  

Koło Młodzieży przygotowuje obecnie komedyjkę pt. „Łobzowianie” pod 

kierownictwem p. F. Kiebzakówny. Z własnej inicjatywy młodzież starsza prosiła 

nauczycielkę p. F. Kiebzakównę o prowadzenie wieczornych kursów rachunków, na co ta 

ostatnia się zgadza.  Kursy są trzy razy tygodniowo, po 2 godziny w miesiącach zimowych. 

 

3 marca 1930 r.  

Powstanie szkoły 

 Założenie szkoły w Duplicach datuje się od roku 1918. Przedtem dzieci uczęszczały 

do szkoły ludowej w Mastkach. Ponieważ nie wszystkie dzieci uczęszczały, część gospodarzy 

nie umie czytać ani pisać, reszta słabo pisze. Wśród ludności daje się odczuć potrzeba 

miejscowej szkoły, to też jeden z inteligentniejszych gospodarzy zaprowadza rodzaj szkoły.  

Co dzień dzieci schodziły się do mieszkania na lekcje. Nauka odbywała się według 

dawnych metod. W roku 1918 zostaje otwarta 1 - kl. Szkoła Powszechna w Duplicach, 

początkowo o 3 oddziałach, następnie czterech. Liczba dzieci 50.  

 

Nauczyciele 

Od roku 1919 do 1922 była nauczycielka p. Irena Marikowska,  

- w 1922 p. Z. Koryłkieiwczówna,  

- w 1923-1926 p. Kamila Kublikówna,  

- w 1926-1928 p. Irena Wędzińska,  

- w 1927-1928 p. Stanisława Wójcikówna,  

- w 1928-1929 p. Janina Rychlerówna, potem p. Aleksandra Korzeniowska,  

- w 1929-1930 pp. Franciszek Żyto, Franciszka Kiebzakówna, Czesława Pędzichówna. 

 

 

 

 



Stan szkoły 

Jednym z niedoborów szkoły jest niski jej stopień organizacyjny. Dzieci zapisanych 

45. W sąsiedniej wsi Przemysłowie zredukowano etat i połowę Przemysłowa przyłączono  

do obwodu szkolnego w Duplicach, drugą połowę do Mastek. Jednakże ludność Przemysłowa 

nie pozwoliła zabrać sprzętów szkolnych i dzieci nie posyła do szkoły zupełnie.  

Sąsiednia szkoła w Mastkach jest odległa o 3 km z powodu braku odpowiedniej  

i krótszej drogi, przeto komasacja staje się niemożliwą. Szkoła w Duplicach mieści się 

dotychczas w wynajętym u Jana Tarkowskiego lokalu, zupełnie na szkołę nieodpowiednim, 

gdyż klasa jest niska i dość ciemna i budowie starego typu. Piec zastępuje kaflana kuchnia  

do gotowania, która ogrzewa słabo. Brak  boiska dla dzieci, które biegają po drodze.  

Pomocy szkolnych, prócz globusa, zniszczonej mapy i kilku obrazków, nie ma.  

W roku bieżącym zostało zakupione liczydło „Laya” w zakresie 20. Biblioteczka składa się  

ze 112 książeczek broszurowanych, starych i zniszczonych, nienadających się do 

katalogowania.  W roku bieżącym ma stanąć w Duplicach „Dom Ludowy”, który będzie 

wynajęty na szkołę. Składać ma się z sali wymiarów około 30 m
2 

 i 2 izb mniejszych, które 

mają stanowić mieszkanie nauczyciela. Obecnie są gromadzone materiały na zaprojektowaną 

budowlę. 

 

Rok 1930 

Podczas ferii Bożego Narodzenia p. F. Kiebzakówna urządziła choinkę dla dzieci. 

Dnia 29 stycznia w rocznicę powstania był wygłoszony odczyt dla starszych. 14 marca  

p. inspektor Benedykciński wizytował w szkole oddział III i IV.  Dnia 1 marca nauczycielką 

w Duplicach została  p. Czesława Pędzichówna. 7 kwietnia wizytował oddział III p. inspektor 

Curyłło. 4 maja Koło Młodziezy odegrało komedyjkę „Łobzowianie”.  

Rolę Zosi wykonywała p. Kiebzakówna, pozatem brali udział: Franciszek Strach, 

Agnieszka Tarkowska, Rozalia Wieteskówna, Stanisław Wieteska, Piotr Tarkowski, 

Kochankówna, Józef Jaraźny i inni. Przedstawienie odbyło się w stodole u Jana Szczapy. 

Stroje krakowskie wypożyczono z Łowicza. Odegrane zostało dobrze, jednak udział ludności 

mierny z powodu  rozdźwięku, jaki istnieje między Strażą Ogniową i Kołem Młodzieży, 

obecnych tylko trochę kobiet i dzieci, mimo niskiej ceny biletów 30 gr. Dnia 30 maja dzieci 

szkolne były obecne w Złakowie na powitaniu p. Prezydenta, Ignacego Mościckiego.  

Podczas maja i czerwca jest prowadzone z dziećmi przygotowanie do I spowiedzi. 

Dzieci winny uczęszczać na katechizację do księdza do Złakowa Kościelnego. Jednak  

z powodu zbytniej odległości rodzice nie chcą posyłać dzieci do Złakowa, tylko umawiają  

się z nauczycielami, by poza lekcjami przygotowywali dzieci. Nauczycielka Pędzichówna 

odmówiła rodzicom początkowo, jednak z powodu nalegania rodziców i oświadczeń,  

że w dni katechizacji dzieci będą opuszczać lekcje, zgodziła się wreszcie na uczenie 

pozaprogramowe. Dnia 27 czerwca odbyło się zakończenie roku szkolnego.  

Promocję do oddziałów wyższych otrzymują: 

  

Z oddziału I do II:  Jan Kołaczek, Stefania Skiekierzanka, Ewa Strachówna,  

                                           Natalia Bogucka, Maria Żaczkówna, Julian Perzyna. 

Z oddziału II do III: Ewa Bogucka, Zofia Lisówna, Władysław Łopata,  

                                             Aniela Tarkowska, Stanisław Kołaczek. 

Z oddziału III do IV: Aniela Kołaczkówna, Maria Tarkowska, Aniela Murasówna,  

                                   Maria Rorożanka, Zofia Kochankówna, Zofia Lisówna. 

Kończą szkołę: Felicja Szczapówna, Antoni Chlebny, Zofia Kołaczkówna,  

                                                 Józef Sobiecki. 

Z dniem 1 września stanowisko nauczyciela szkoły objął p. Antoni Król.  

Obecnie szkoła mieści się już w nowo wybudowanym budynku „Domu Ludowym”. 



Urządzenie higieniczne szkoły odpowiednie. Sala jest widna, ponieważ posiada aż 4 okna. 

Rok szkolny rozpoczął się nabożeństwem w Złakowie. W dniu 8 września zwiedził szkołę 

inspektor Stiasny z wizytatorem szkół powszechnych p. Kostuchem.  

Staraniem nauczyciela p. Króla została w okresie wyborów do Sejmu i Senatu  

9-16 listopada zmieniona nazwa wsi Duplice Duże na Wyborów. 

Wieś w Przemysłowie dzięki staraniom gospodarzy uzyskała w roku bieżącym etat 

wskutek tego dzieci z połowy Przemysłowa przestają należeć do obwodu szkolnego  

w Wyborowie.  

 

Rok 1931 

3 maja dzieci były na nabożeństwie w Złakowie. 19 czerwca odbyła się wizytacja 

oddziałów III - IV przez inspektora L. Stiasnego. Dnia 28 czerwca odbyło się zakończenie 

roku szkolnego.  

Promocję otrzymują:  

 

Z I oddziału do II: Zofia Białkowska, Józef Bogucki, Stefania Jaraźna, Jan Koza,   

                              Stanisław Kołaczek, Józef Lis, Jan Lis (syn Ignacego),  

                                          Czesław Motyl, Józef Muras, Stanisław Roróg, Bolesław Szczapa,   

       Józef Tomczak, Maria Tarkowska. 

Z II oddziału do III: Natalia Bogucka, Jan Kołaczek, Stefania Siekierzanka,  

                                             Józefa Tokarska, Maria Żaczkówna. 

Z III oddziału do IV: Ewa Bogucka, Maria Bogucka, Marian Kołaczek,  

                                              Stanisław Jaraźny.  

 

11 listopada odbył się obchód imienin Marszałka. W dniu 9-13 grudnia był 

powszechny spis ludności. Spis ludności w Wyborowie przeprowadził p. Król z sołtysem 

Świdrowskim. W roku bieżącym istnieje nadal Związek Młodzieży Ludowej, Straż Ogniowa  

i przysposobienie rolnicze. Nauczyciel p. Król prowadzi Związek Młodzieży Ludowej  

w liczbie 14 osóbbrałó udział w „dożynkach” w Spale oraz w święcie sportowym.  

W roku szkolnym 1930-1931 trzech gospodarzy wyprowadziło się na parcele  

w Kiernozi, sprzedawszy swe grunty gospodarzom miejscowym. Ponieważ wszyscy mieli 

liczne rodziny, spowodowało to ubytek dzieci w szkole. Budynek szkolny okazuje się bardzo 

zimny. Na żądanie nauczyciela zrobiono dubeltowe okna i oszalowano szkołę, pomimo to 

lokal zostaje nadal zimny.  

 

Rok 1932 

23 kwietnia odbyła się w Wyborowie konferencja rejonowa. Lekcję praktyczną  

z gimnastyki w oddziale I - II przeprowadził p. Król.  

28 czerwca promocje do oddziałów wyższych otrzymują:  

 

Z I oddziału do II: Jan Chlebny, Józefa Kołaczkówna, Zofia Kołaczkówna,  

                                          Zofia Kołaczkówna, Ewa Kołaczkówna, Natalia Łopata,  

                                          Jan Lis(syn Jana), Stanisława Kołaczkówna, Józef Strach,  

                              Stefania Sobiecka, Maria Sobiecka. 

Z II oddziału do III: Józef Bogucki, Zofia Białkowska, Stefania Jaraźna,  

                                             Stanisław Kołaczek, Jan Koza, Stanisław Strach,  

                                 Ewa Strachówna, Maria Tarkowska, Józef Tomczak.   

Z III oddziału do IV: Stanisław Kołaczek, Maria Lisówna, Władysław Łopata,  

                                              Józefa Tokarska. 

 



Z dniem 1 września została mianowana w drodze zamiany ponownie p. Czesława 

Pędzichówna. 11 listopada odbył się wieczorem obchód rocznicy Odzyskania Niepodległości.   

Obchód rozpoczął się hymnem „Boże, coś Polskę…”, następnie po przemówieniu 

nauczycieli był śpiew, deklamacje dzieci historyczne i okolicznościowe oraz deklamacja 

chóralna „Fanfary”. Zgromadzonym rodzicom najbardziej podobał się jednak wiersz 

humorystyczny „Mnie lepiej się zdarzyło”, którym obchód zakończono.  

 

Rok 1933 

1 lutego w przerwie między I i II zmianą był poranek z okazji imienin p. Prezydenta. 

Po streszczeniu życiorysu były deklamacje dzieci, śpiew. 19 marca odbyła się wieczorem  

w przepełnionej klasie komedyjka „Róża z zaczarowanego ogrodu”, w której brało udział  

4 dzieci: St. Kołaczek – ojciec, M. Tarkowska  i J. Tokarska – córki,  Wł. Łopata – potwór. 

Potem były deklamacje okolicznościowe, wiersz humorystyczny ‘ A to mi się 

zdarzyło” deklamacja chóralna „Golono, strzyżono”, piosenki itp. Akademia ta, która 

wszystkim bardzo się podobała, była bezpłatna. Jednak z powodu  natłoku złamano 

doszczętnie jedną ławkę szkolną. 3 maja szkoła była obecna na nabożeństwie w Złakowie  

i pochodzie. 21 maja III i IV oddział był w Różycach na „święcie wychowania fizycznego”.  

W maju była zabawa taneczna „Koła młodzieży” i komedyjka „Kajcio”, prowadzona 

przez Fr. Stracha, w której brało udział 5 osób: Wł. Jachimek – Kajcio, Kołaczek – 

gospodarz, A. Zaczkówna – córka, L. Kowalczykówna – służąca, J. Strach – parobek. 

Przedstawienie odbyło się w stodole u Fr. Szczapy, bilety po 15 gr. na straż ogniową.  

Udział ludności dość liczny. Komedyjka wypadła dobrze, tym bardziej że uczono jej 

się tylko tydzień.  

Wobec święta przypadającego 15/VI  rok szkolny kończy się w tym roku 14/VI. 

Promocje otrzymują: 

 

Z oddziału I do II: Józef Kołaczek, Henryk Koza, Tadeusz Muras, Józefa Rorożanka,  

                              Stanisława Rorożanka, Stanisław Tomczak, Bolesław Żaczek,  

                              Józefa Kołaczkówna,. 

Z oddziału II do III: Jan Chlebny, Ewa Kołaczkówna, Józefa Kołaczkówna,  

                                 Stanisława Kołaczkówna, Zofia Kołaczkówna, Jan Lis, Józef Lis,  

                                 Stanisław Roróg, Józef Strach, Bolesław Szczapa,  

                                            Aniela Tarkowska (opuszcz.). 

Z oddziału III do IV: Stanisław Kołaczek, Jan Kołaczek, Maria Żaczkówna. 

Kończą szkołę: Aniela Żaczkówna, Maria Rorożanka.  

Opuszcza szkołę również Aniela Tarkowska, ukończywszy trzy oddziały,  

            Stanisław Strach nie kończy trzeciego oddziału.  

 

Podczas wakacji został założony ponownie sklepik spożywczy we wsi przez 

Franciszka Murasa. Ostatnio w ciągu dwóch lat sklepu nie było. Od 22/IX – 29/IX w okresie 

kopania kartofli była przerwa tygodniowa z powodu wyjazdu nauczycieli na kurs 

programowo – ustrojowy w Łowiczu. Sala szkolna okazuje się za szczupła gdyż ma tylko  

28 m
2
, a powinna mieć minimum 30 m

2
. Z tego powodu  Dozór szkolny kładzie nacisk  

na opiekę szkolną o powiększenie lokalu. Ma być odsunięta szczytowa ściana o  2½  m
2
.  

Sala wynosiłaby 40 m
2
. Jednakże z powodu braku funduszów opieka uzyskuje 

odroczenie jeszcze na rok. We wrześniu p. Antoni Król, który pracuje w Chaśnie i jest też 

Komendantem  Oddz. Zw. Strzeleckiego, zakłada pododdział również w Wyborowie. 

Pododdział liczy początkowo 9 członków, następnie wzrasta do 15. Instruktorem wyszkolenia 

strzeleckiego został p. Franciszek Strach, wychowanie obywatelskie objęła nauczycielka  

Cz. Pędzichówna. Zbiórki odbywają się w szkole we wtorki o godz. 7 wieczorem.  



11 listopada odbył się jak corocznie obchód w szkole z udziałem rodziców 15-letniej 

rocznicy Odzyskania Niepodległości. Wieczorem były okna w szkole iluminowane.  

W Kole Młodzieży daje się odczuć pewna dezorganizacja z powodu ustąpienia 

prezeski, Róży Wieteskówny, która od wielu lat Koło prowadziła. R. Wieteskówna po 

wyjściu za mąż wyprowadziła się ze wsi. Janina Surmówna czyni starania, żeby na nowo 

Koło ożywić wreszcie po przyjeździe instruktora p. Libery powstaje zespół Przygotowania 

Rolniczego, złożony z 11 członków oraz zostaje wybrany nowy zarząd: Prezes – Roch 

Żaczek, wiceprezeska – L. Kowalczykówna,  skarbniczka – Z. Kochankówna, sekretarka – 

Janina Surmówna, bibliotekarka – naucz. Cz. Pędzichówna. Członków 20. Koło posiada 

biblioteczkę złożoną z 20 książek nieoprawionych i zniszczonych, znajduje się również od 

kilku miesięcy lotna biblioteczka Sejmikowa, składająca się przeważnie z książek rolniczych, 

które jednak nie cieszą się takiem powodzeniem, jak pozostałe książki. W roku bieżącym 

została ukończona budowa szosy do Złakowa. Budowę szosy uskuteczniły wsie: Wyborów, 

Przemysłów. W związku z nową ustawą samorządową 9 listopada odbyły się wybory do  

Rady Gromadzkiej. Zebrani głosowali na listę, ułożoną przez p. A. Latochę.  

Sołtysem został Tomasz Świdrowski. Do Rady Gminnej weszli: Stanisław Wieteska 

oraz Jan Łopata jako zastępca. Jeden z b. wychowanków szkoły, Józef Tarkowski zapisał się 

do szkoły rolniczej im. Kościuszki w Łowiczu otrzymawszy z Sejmiku stypendium. Janina 

Surmówna starała się o bezpłatne przyjęcie do szkoły żeńskiej w Zduńskiej Dąbrowie, lecz 

stypendium nie uzyskała. 

 

Rok 1934 

W styczniu powstało Koło Ligi Morskiej i Kolonialnej gm. Jeziorko.  

Oddział w Wyborowie liczy 30 członków. Prezesem jest Józef Tarkowski, Skarbnikiem – 

Józef Golis, Sekretarką – Cz. Pędzichówna. Dnia 16 stycznia odbyła się w szkole wizytacja 

oddziału I i II przez p. inspektora F. Gliwicza. W lutym Związek Młodzieży Ludowej  

w Wyborowie przechodzi na Koło Młodzieży Wiejskiej „Siew”.  Dnia 18 marca odbyła się  

w szkole komedyjka: „Jaś i Małgosia”, w której brało udział 7 dzieci: Stanisław Kołaczek – 

ojciec, Stefania Jaraźna – matka, Maria Tarkowska – Małgosia, Tadeusz Muras – Jaś, 

Władysław Łopata – diabeł, Maria Kołaczyńska – anioł, Józefa Kołaczkówna – czarownica. 

Po przedstawieniu był śpiew, wiersze, niektóre inscenizowane oraz monolog żydowski:  

„Hotel w Łowiczu”. Całość zrobiła na słuchaczach wrażenie bardzo udatne. Wstęp dla dzieci 

5 gr dla dorosłych 10 gr na Tow. Pop. Bud. Szk. Powsz. Klasa  była szczelnie zapełniona. 

Następnego dnia dzieci były na nabożeństwie w Złakowie. Stan gospodarzy szkoły uległ 

pewnej poprawie, gdyż w r. b. zostały wyremontowane ławki, szkoła otrzymała od Dozoru 

Szkolnego 2 portrety, z ryczałtu gospodarczego zostało oprawione godło, 2 obrazy 

historyczne Matejki, 2 obrazy Hryjeńskiej. W r. ub. Zostało zakupione z oszczędności 

budżetowych seryj Ilustracji Szkolnej do nauki historii i do pogadanek z języka polskiego. 

Jest biblioteczka złożona z 26 książek, zakupionych częściowo z oszczędności, częściowo od 

Dozoru Szkolnego. Od Dozoru Szkolnego otrzymała szkoła piłkę i siatkę do gry w siatkówkę. 

Jednakże okazuje się zbyt szczupłe, jak i cały zresztą budynek szkolny. W związku z nową 

organizacją sieci szkolnej wyłonił się projekt utworzenia szkoły powszechnej o 2-3 

nauczycielach po komasacji 3 wsi: Wyborów – Przemysłów – Retki. Nowa szkoła byłaby 

wybudowana przy szosie: wiodącej do Złakowa, za mostem, między Wyborowem  

i Przemysłowem. Odległość wynosiłaby:  

- do Wyborowa: najbliżej 1 km szosą, najdalej 1km szosą + 2½  gościńcem = 3½ km, 

- do Przemysłowa: najbliżej 1km szosą, najdalej 1 km szosą + 2km gościńcem = 3km, 

- do Retek: najbliżej 2 km drogą polną, najdalej 2km drogą polną + 2km gościńcem = 4km. 

Projekt ten nie ma szans powodzenia ze względu na dużą odległość i brak dobrej drogi do 

Retek, które wolą przyłączyć się do Złakowa. Jedynie Wyborów zgadza się przystąpić do 



budowy wyżej wspomnianej szkoły. Niektórzy gospodarze z Wyborowa posyłają dzieci do 

wyższych oddziałów w Złakowie. Dnia 7-V dwóch gospodarzy: F. Muras, i T. Świdrowski 

pojechało na wycieczkę do Gdyni organizowaną przez L.M. i K. Wrócili z wycieczki bardzo 

zadowoleni. W dniu 15 czerwca zostają promowani do wyższych oddziałów następujący 

uczniowie: 

 

Z oddziału I do II: Bogucki Marian, Białkowski Piotr, Kołaczek Antoni,  

                                          Sobiecka Józefa, Strach Władysław, Szczapa Jan, Tokarski Jan,  

      Woźniak Stanisław, Kołaczkówna Zofia, Żaczej Józef,  

      Żaczek Józef.   

Z oddziału II do III: Kołaczek Józef, Lis Jan, Łopata Natalia, Muras Tadeusz,   

          Rorożanka Józefa, Rorożanka Stanisława, Sobiecka Maria,   

          Sobiecka Stefania, Koza Henryk. 

Z oddziału III do IV: Białkowska Zofia, Bogucki Józef, Dzionek Józef,  

                                               Jaraźna Stefania, Kołaczyńska Maria, Kośmider Kazimiera,   

                                   Koza Jan, Płuska Stanisław, Strachówna Ewa, Tarkowska Maria,   

                                   Tomczak Józef, Tomczak Józef. 

Kończą szkołę: Władysław Łopata i Józefa Tokarska.  

 

Projekt komasacji szkoły z Przemysłowem i Retkami upadł z powodu odmowy Retek.  

Również komasacja z Chąśnem i Mastkami nie jest aktualna. Organizacja więc szkoły  

w Wyborowie na rok 1934/1935 nie ulega zmianie. Jednakże lokal szkolny liczy tylko 28 m
2
  

i wymaga powiększenia przez odsunięcie ściany szczytowej o 2 - 2,5 m. Opieka Szkolna 

czyni starania, aby przeróbkę odroczyć jeszcze na rok, jednakże p. inspektor stawia kwestie 

kategoryczną: jeśliby nie powiększyli lokalu, szkoła zostałaby zawieszona. Wieś bagatelizuje 

sprawę, wreszcie przy końcu wakacji sołtys Świdrowski, przejednawszy kilku radnych, 

zarządza remont, wbrew woli wsi. Ściąganiem składek zajął się energicznie Piotr Chlebny.  

Opieka Szkolna zamiast dopomóc utrudniała sprawę zwłaszcza J. Kowalczyk, który 

nazywa remont wymysłem nauczycielki. Remont ukończono 7 IX 1934 r. Lekcje odbywały 

się przez cały czas. Zostały zabite deskami dwa okna wschodnie ze względu na przeciągi, 

zamiast nich jest duże okno południowe. Sala liczy obecnie 40 m
2
.  W dniach 4-7 IX  

w okresie „Tygodnia Szkoły Powszechnej” odbyła się sprzedaż nalepek 10 groszowych. 

Rozprzedano 104 nalepki za sumę 10 zł 40 gr. Zbiórka szła z wielkim trudem.  

We wrześniu nastąpiła zmiana Opieki Szkolnej. Wybrani zostali: Józef Tarkowski,  

Jan Szczapa, Marcin Koza. Opiekunem głównym został Józef Tarkowski. 9 października 

odbyło się zebranie rodzicielskie w celu zaprotestowania przeciw zamierzonym opłatom 

 w szkole powszechnej. Aczkolwiek wszyscy głośno protestowali, był to protest głosowy, 

ponieważ deklaracji podpisać nie chcieli z obawy przed konsekwencjami. Niektórzy 

zrozumieli, że podpisani będą pociągani przymusowo do kupowania pożyczki narodowej.  

Żadne tłumaczenia ani perswazje nie pomagały, podejrzliwość wzięła górę.  

Do pododdziału Z. S. zapisało się 14 strzelców. Jednocześnie następuje rozłam w Kole 

Młodzieży „Siew”. Ponieważ chłopacy prawie wszyscy należą do Strzelców i tem samem 

wystąpili z Koła Młodzieży, dziewczęta utworzyły osobny Żeński Związek „Koła Młodzieży 

Polskiej”, który istniał poprzednio w Wyborowie. Próby podtrzymania „Siewu”  

i zorganizowania P. R. spełzły na niczem, ponieważ młodzież nie okazuje żadnego 

zainteresowania poważniejszą pracą. Brak odpowiedniego przodownika.  

Najczynniejsza ze wszystkich członkiń J. Surmówna napróżno kołacze już drugi rok  

o bezpłatne przyjęcie do Szkoły Rolniczej. 

 

 



Rok 1935 

W ostatki Koło Młodzieży Polskiej urządziło komedyjkę  pt. „ Świt” u K. Boguckiego. 

Zebrano 8 zł. Brało udział 11 dziewcząt. 19 marca w Sali szkolnej odbył się obchód imienin 

Marszałka J. Piłsudskiego. Dzieci odegrały komedyjkę pt. „Kopciuszek”, poczem były 

deklamacje okolicznościowe, pojedyncze i zbiorowe, śpiew, na zakończenie „Dziad i Baba”.  

Występ dla dorosłych 10 gr, dla dzieci 5 gr, znaczki na T.P.B.S.P. Zebrano 7 złotych. 

Dnia 26  marca odbyła się wizytacja przez inspektora szkolnego J. Bochniaka. 

Wizytowane były oddziały III i IV. W rocznicę Konstytucji 3 Maja odbyła się w sali szkolnej 

akademia, na którą złożyły się piosenki dzieci, przemówienie nauczycielki i komedyjka  

„Jak kowalicha diabła wykiwała”, odegrana przez miejscowy pododdział strzelecki.  

Brało w niej udział 6 strzelców: Kowal – R. Żaczek, Kowalczyk – J. Strach, Jagusia – 

H. Szczapa, Żyd – St. Tarkowski, Diabeł – K. Bogucki, Żebrak – K. Szczapa. Wstęp 

bezpłatny.   

 

12 V 1935 r.  

Śmierć Marszałka Józefa Piłsudskiego odbiła się głośnem echem i w Wyborowie.  

Przez cały tydzień o niczem innem nie mówiono. Wiele osób i pododdział strzelecki było  

na akademii żałobnej w Łowiczu. Dnia 17 V w szkole odbyła się akademia  żałobna ku czci 

Marszałka Józefa Piłsudskiego. Portret  Pana Marszałka był iluminowany i ubrany kwiatami. 

Nauczycielka Cz. Pędzichówna odczytała orędzie p. Prezydenta i wygłosiła referat o życiu 

Marszałka i znaczeniu jego w dziejach Polski. Poczem zgromadzeni przez powstanie  

i 1-minutowe milczenie uczcili pamięć Zmarłego. Nastąpiły deklamacje okolicznościowe 

dzieci. Poczem sołtys odczytał rozporządzenie na dzieci z dnia 18 maja w sprawie 

świętowania, nabożeństwa i ogólnej 6-tygodniowej żałoby. Na zakończenie zebrani 

przeglądali zebrane pisma i ilustracje o ś.p. Marszałku J. Piłsudzkim. Następnego dnia dzieci 

były na nabożeństwie żałobnem w Złakowie. Udział w nabożeństwie ludności i straży bardzo 

nieliczny. Podczas Tygodnia L.O.P. i P. odbyła się zbiórka pieniężna, w której brała udział 

opieka szkolna i nauczycielka Cz. Pędzichówna z siostrą. Ustosunkowanie ludności 

przychylne. Ogółem zebrano 16 zł 49 gr. 28/V i 5/VI odbyło się szczepienie szkarlatyny wraz 

z dyfterytem.  

W dniu 15/VI otrzymują promocję do oddziałów wyższych następujący uczniowie:  

 

Z oddziału I do II: Białkowski Eugeniusz, Kołaczek Stanisław, Koza Mieczysław,  

       Muras Józef, Tokarski Józef, Żaczek Józef. 

Z oddziału II do III: Bogucki Marian, Dylik Jan, Kołaczek Antoni,  

                                             Kołaczkówna Zofia, Sobiecka Józefa, Strach Władysław,  

                                 Tokarski Jan, Tomczak Stanisław, Żaczek Bolesław,  

                                             Żaczek Józef, Żaczek Józef (syn Rozalii), Kochanek Stanisław.  

Z oddziału III do IV: Chlebny Jan, Kołaczkówna Józefa, Kołaczkówna Ewa,  

                                   Kołaczkówna Stanisława, Lis Józef, Roróg Stanisław,  

                                               Strach Józef, Sokołówna Janina. 

Kończą szkołę: Dobrowolska Józefa, Żaczkówna Maria, Kołaczek Stanisław,  

                          Kołaczek Jan. 

 

Podczas wakacji zostało otynkowane wewnątrz mieszkanie nauczyciela i szkoła  

oraz malowane olejno okna, drzwi i sufity. Podczas II Tygodnia Szkoły Powszechnej został 

wygłoszony referat o budowie szkół powszechnych.  Rozsprzedażą materiałów 

wartościowych zajęła się Opieka Szkolna. Rozsprzedano materiały na sumę 8 zł 60 gr.  

Do wszelkich poczynań ku zjednywaniu członków lub uczestników T.P.B.S.P. 

ludność odnosi się negatywnie, nie chcąc przyjmować stałych zobowiązań.  



 

Rok 1936 

Dnia 7 III zostało  zorganizowane przez inspektora „Kółko Rolnicze w Wyborowie” 

Zapisało się na członków 38 gospodarzy. Prezesem został Fr. Strach, sekretarzem -  

J. Wieteska. 19/III w I żałobę rocznicę imienin Marszałka dzień były na nabożeństwie  

w Złakowie. W rocznicę Konstytucji 3 maja odbył się wieczorem w szkole obchód, na który 

złożyły się: przemowa nauczycielki, wiersze, śpiew, obraz sceniczny: „Powstanie 

styczniowe” i monologi. Wstęp dla dorosłych 10 gr dla dzieci szkolnych 5 gr na budowę 

szkół powszechnych. Ogółem rozsprzedano znaków na T.P.B.S.P. Za 7 zł. 12 maja dzieci 

były na nabożeństwie żałobna w Złakowie Kościelnym. Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej 

w Wyborowie odegrało dnia 31/V w stodole u Józefa Tarkowskiego obraz sceniczny  

p.t. „Obraz Matki Najświętszej”, w którem wzięło udział 10 członkiń. Po przedstawieniu 

odbyły się inscenizacje i monologi, które wzbudziły wielką wesołość.  

Obecny na przedstawieniu był ks. M. Chojecki, który w dniu tym zorganizował  

w Wyborowie Koło Kobiet Polskich – 42 członkiń, prezeska – K. Świdrowska i Koło 

Mężczyzn – 17 członków.  

W dniu 20 czerwca zostały promowane do oddziałów wyższych następujące dzieci: 

 

Z oddziału I do II: Maria Boguszówna, Lucyna Golisówna, Julia Kabówna,  

                                          Felicja Kabówna, Franciszek Kołaczek, Jan Sobiecki,  

                                          Maria Szczapówna, Zofia Tarkowska, Jan Galiński,  

                                          Franciszek Żaczek. 

Z oddziału II do III: Eugeniusz Białkowski, Antoni Kołaczek, Stanisław Kołaczek,  

                                 Józef Muras, Jan Szczapa, Józef Tarkowski, Józef Tokarski,                          

                                 Józef Żaczek, Stanisław Bieńczak. 

Z oddziału III do IV: Henryk Koza, Jan Lis, Bolesław Muras, Tadeusz Okraska,  

                                   Józefa Rorożanka, Maria Sobiecka, Stefania Sobiecka.   

Kończą szkołę: Jan Clebny, Józefa Kołaczkówna i Ewa Strachówna.  

 

Zbiórka na Fundusz Obrony Narodowej w dn. 8 IX 1936 r. dała 18 zł 40 gr.  

Podczas „Tygodnia Szkoły Powszechnej” i „Tygodnia L.O.P.P.” rozsprzedano w szkole 

nalepek T.P.B.S.P. za 1zł 10 gr., gromada ofiarowała na T.P.B.S.P. złotych pięć i na L.O.P.P. 

złotych pięć. Dnia 1 października odbyła się wizytacja szkoły przez p. inspektora szkolnego  

J. Bochniaka. Wizytacja trwała cały dzień lekcyjny.  

W rocznicę Niepodległości 11 XI szkoła jak zwykle była na nabożeństwie  

w Złakowie, wieczorem zaś odbyła się akademia. W roku 1936 instruktorem pododdziału 

Z.S. został Józef Jaraźny, ref. wych. obywatelskiego w d.c. naucz. Cz. Pędzichówna.  

Praca w pododdziale idzie dość sprawnie, zwiększyła się ilość członków i polepszyła 

frekwencja na zbiórkach.  Działalność Koła Rolniczego zamiera. W związku z założeniem 

dzięki staraniom ks. M. Chojeckiego Agencji Pocztowej w Złakowie Kościelnym wieś 

prenumeruje dość licznie „Mały Dziennik”. Jednocześnie jeden z gospodarzy szerzy 

kampanię przeciwko „Płomykowi” i znajduje poparcie u nielicznych gospodarzy.  

Pomimo tych ekscesów dzieci korzystają z „Płomyczka” wprawdzie z roku ubiegłego. 

 

Rok 1937 

W końcu stycznia z powodu silnych mrozów frekwencja w szkole znacznie spadła. 

Dnia 6 lutego została założona Szkolna Kasa Oszczędności, oparta o urząd pocztowy  

w Złakowie Kościelnym. Liczba członków, początkowo – 16, stale wzrasta.  

Stosunek rodziców dość przychylny, dzieci zaś, zwłaszcza młodsze, z zapałem 

odnoszą się do akcji oszczędnościowej. 



 

Rok 1938/39 

Dnia 1 września 1938 roku nauczycielką w Wyborowie została Maria Wyczółkowska. 

Dnia 5 września był początek roku szkolnego. W dniu 11 listopada dzieci były  

na nabożeństwie w Złakowie Kościelnym, potem odbyła się uroczystość w szkole ku 

uczczeniu 20-lecia odzyskania Niepodległości Polski. 1 lutego 1939 roku – Uroczystość 

imienin Pana Prezydenta Rzeczypospolitej. Dnia 5 lutego odbyła się zabawa dzieci w szkole.  

Dzieci tańczyły przy patefonie, deklamowały przygotowane wiersze, śpiewały 

piosenki itp. Dzieci miały też przygotowaną przez matki dzieci kolację. Z zabawy dzieci były 

bardzo zadowolone. 12 maja dzieci brały udział w nabożeństwie żałobnym za  Marszałka 

Józefa Piłsudzkiego. W miesiącu kwietniu zebrały dzieci pieniądze i zakupiły jeden bon 

Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej. W grudniu przez cztery dni lekcji nie było z powodu 

silnego mrozu i zamieci. 21 czerwca odbyło się zakończenie roku szkolnego i rozdanie 

świadectw.  

 

Rok 1939/40 

Z powodu wybuchu wojny dnia 1 września 1939 r. rok szkolny w tutejszej szkole 

rozpoczął się dnia 6 listopada. W miesiącach zimowych była przerwa w nauczaniu z powodu 

braku opału w szkole. Przerwa ta trwała przez styczeń, luty i marzec z powodu bardzo 

mroźnej i długotrwałej zimy. Następnie lekcje odbywały się przez kwiecień, maj i czerwiec 

(do dnia 30 czerwca). Nauki historii, geografii i przyrody w bieżącym roku nie było.  

W styczniu zostały dzieciom odebrane podręczniki do nauki języka polskiego 

„Czytanki polskie”. Godziny lekcyjne przedmiotów zmienionych zostały zużytkowane na 

naukę języka polskiego i arytmetyki dzięki czemu program został prawie całkowicie 

wyczerpany. W klasie drugiej nie zostały przerobione następujące tematy z arytmetyki:  

Zegar, Godziny i minuty na zegarze, Mnożenie i dzielenie w zakresie IV ćwiartki tabeli 

mnożenia. W klasie III materiał został przerobiony całkowicie. W klasie czwartej nie zostały 

przerobione tematy: Wprowadzenie liczb dziesiętnych, dodawanie i odejmowanie tych liczb.  

Prostopadłościan, obliczanie objętości, miary objętości. Wskutek nienormalnego 

trwania nauki w bieżącym roku szkolnym większa liczba dzieci pozostała na rok drugi  

w klasie pierwszej i drugiej. Frekwencja w tym roku była także bardzo zła. 

Dnia 28 czerwca był koniec roku szkolnego, rozdanie świadectw. 

 

Rok 1940/41 

Rok szkolny rozpoczął się dnia 1 września. Dzieci tego dnia były na nabożeństwie  

w Złakowie Kościelnym. Dnia 2 września rozpoczęła się nauka. W tym roku przybyło kilkoro 

dzieci z rodzin wysiedlonych zamieszkałych w Wyborowie. Dla dzieci Koryckich z kl. III 

zebranie rodzicielskie uchwaliło zebranie pewnej sumy pieniędzy, potrzebnej na kupno 

podręczników i zeszytów, co też zostało wykonane. W bieżącym roku dzieci klasy III i IV 

prenumerują miesięcznik szkolny „Ster”, który służy jako podręcznik do nauki języka 

polskiego. Nauka w szkole trwała przez wrzesień, październik, listopad, grudzień i po feriach 

Bożego Narodzenia do 25 stycznia. Od 25 stycznia do 1 marca nauki w szkole nie było  

z powodu braku opału. Potem przez marzec i kwiecień lekcje odbywały się normalnie.  

Od 28 kwietnia do 30 maja nauki w szkole nie było, ponieważ szkołą była zajęta przez 

wojsko. W czerwcu nauka odbywała się, ale frekwencja dzieci (zwłaszcza kl. III i IV) była 

bardzo zła. W klasie I i II program został przerobiony całkowicie. W klasie III z języka 

polskiego program został przerobiony, z arytmetyki nie przerobiona została część wiadomości 

z geometrii: Prosta - odcinek, kąty proste, proste prostopadłe, proste równoległe, prostokąt  

i kwadrat, obwody. Numeracja w zakresie liczb do 10.000. Z przyrody pozostały następujące 

tematy: Kuropatwa, Jastrząb Gołębian, Kwitnienie drzew owocowych, Najważniejsze części 



kwiatu, Zapylanie przez pszczoły, Pszczoły, Bielinek kapustnik. W kl. IV z języka polskiego 

pozostało z gramatyki: Rozpoznawanie przyimka i spójnika. Z arytmetyki pozostało 

nieprzerobione: Pole trójkąta i wielokąta, Graniastosłup, Prostopadłościan, Mierzenie 

objętości przy pomocy menzurki, Obliczanie objętości prostopadłościanu i graniastosłupa 

prostego. Z przyrody pozostały tematy: Owady wodne, Ryby, Żaba, Choroby zakaźne. 

Promocja przedstawia się w sposób następujący: 

Z klasy I do II: przeszło 13 dzieci, jedno pozostało w klasie I,  

Z klasy II do III: promowane wszystkie (13), 

Z klasy III do IV: promowano 9, przeszło na drugi rok nauki w kl. III z wynikiem  

      pomyślnym 7, pozostało na trzeci rok w klasie III – 3.  

W klasie IV przeszło na trzeci rok nauki 4 dzieci, na drugi rok nauki 8 dzieci,  

w tym 7 z wynikiem pomyślnym, 1 z wynikiem niepomyślnym.  

Jeden uczeń (Koza Mieczysław) opuszcza szkołę, ponieważ wypełnił obowiązek szkolny. 

 

Rok 1941/42 

Rok szkolny rozpoczął się dnia 1 września. Tego dnia dzieci były na nabożeństwie  

w kościele w Złakowie Kościelnym. Dnia 2 września rozpoczęły się lekcje. Lekcje odbywały 

się normalnie, aż do stycznia 1942 r. Od dnia 17 stycznia do 2 marca lekcji nie było z powodu 

dużych mrozów, silnych wiatrów, zawiei itp. oraz niemożności opalenia dostatecznie klasy 

torfem. W marcu lekcje rozpoczęły się i trwały do końca roku szkolnego. Klasa pierwsza 

uczyła się bez podręczników. Klasy II, III i IV prenumerowały miesięcznie czasopismo 

szkolne „Ster”. Dnia 30 czerwca odbyło się rozdanie świadectw. Wyniki rocznej klasyfikacji 

są następujące: 

Z klasy I do II: przechodzi 12 dzieci, czworo pozostaje w klasie I. 

Z klasy II do III: przechodzi 12 dzieci, 1 pozostaje w klasie II. 

Z klasy III do IV: Przechodzi 8 dzieci, 14 przechodzi na drugi rok nauki w klasie III. 

W klasie IV uczniów kończących szkołę – nie ma, ponieważ kilkoro dzieci  

z Wyborowa uczęszczało w tym roku do klasy V i VI w Mastkach.  

W klasie IV 8 dzieci przechodzi na drugi rok nauki w tej samej klasie, a 3 na trzeci rok nauki 

w klasie IV.  

 

Rok 1942/43; 1943/44 

Rok szkolny 1942/43 i 1943/44 przeszedł bez większych zmian. Nauka w szkole 

odbywała się jak w latach poprzednich. 

 

Rok 1944/45 

W tym roku szkolnym normalne zajęcia szkolne rozpoczęły się  dopiero dnia  

9 października. Wakacje szkolne były przedłużone ponieważ nauczyciele i uczniowie byli 

zatrudniani przymusowo przy kopaniu okopów.  Młodsze dzieci szkolne miały pomagać przy 

pracach jesiennych w polu. Rozpoczęta w październiku nauka trwała normalnie  w szkole  

do chwili wejścia wojsk Sowieckich i Polskich. Dnia 19 stycznia 1945 r. do Łowicza weszły 

wojska Sowieckie i oswobodziły Łowicz i jego okolice od Niemców. Przez kilka dni w szkole 

jak i w całej wsi kwaterowało idące na Berlin wojsko. Nauka w szkole została przerwana.  

Potem nauczycielka czekała na zebranie przez gromadę opału dla szkoły, co trwało 

około dwóch tygodni. W dniu 15 lutego nauka w szkole została rozpoczęta w nowych 

warunkach. W końcu stycznia przyszedł pierwszy polski okólnik wzywający do wznowienia 

zajęć szkolnych zaznaczający, że naukę prowadzić należy według programów 

przedwojennych. Można było więc rozpocząć jawne nauczanie historii i geografii.  

W marcu została przeprowadzona w szkole i na terenie wsi zbiórka produktów 

żywnościowych dla Polskiego Czerwonego Krzyża, w celu udzielenia pomocy powracających 



z więzień, obozów i niewoli Polakom. W marcu przyszło zarządzenie wprowadzające od 

zaraz zmiany w organizacji szkoły. Szkoły stopnia I-go mają realizować program szkoły  

III-go stopnia. Oddział III i IV są klasami jednorocznymi. Starsze dzieci przechodzą na naukę 

do kl. V najbliższej szkoły zbiorczej wyżej zorganizowanej. W połowie kwietnia szkoła 

otrzymała wytyczne organizacji szkoły i został zmieniony plan zajęć w szkole.  

W skutek tego godziny pracy nauczyciela zostały podwyższone z 30 na 34 

tygodniowo. Godziny nadliczbowe mijały być płatne. Niestety, do końca roku szkolnego 

nauczycielka pieniędzy za godziny nadliczbowe nie otrzymała. 

W czasie od 22 do 29 kwietnia odbył się „Tydzień Książki Polskiej”. Przeprowadzone 

zostały pogadanki dla starszych i młodzieży na temat roli książki w życiu człowieka i narodu. 

Wybrany został Komitet Gromadzki, który wraz ze starszymi dziećmi przeprowadził  

na terenie wsi zbiórkę książek i pieniędzy na biblioteki. Zebranych zostało 900 zł i 12 

książek. Wszystko to przekazane zostało Komitetowi Gminnemu, który z kolei przekazał  

to Komitetowi Powiatowemu.  Dnia 24 czerwca nauczycielka przeprowadziła w swoim 

rejonie szkolnym spis rocznik 1926 - 1945 zarządzony przez Ministerstwo Oświaty.  

W bieżącym roku szkolnym w pierwszej jego połowie dzieci w szkole było dość dużo 

68, ponieważ przybyło kilkanaścioro dzieci wysiedlonych po powstaniu 1944 r. z Warszawy  

i przebywających w Wyborowie. Po wyjściu Niemców dzieci te powoli zaczęły opuszczać 

szkołę przenosząc się z rodzicami do Warszawy lub innych miejscowości. Opuściły także 

szkołę dzieci rodziców wysiedlonych przez Niemców w 1940 r. z pow. Gostynińskiego, 

Kutnowskiego, Łęczyckiego i innych, których rodzice mogli teraz wrócić na swoje 

gospodarstwa. W końcu roku było w szkole dzieci 46. Nauka w szkole trwała do dnia  

10 lipca, a z powodu braku druków na świadectwa, zakończenie roku szkolnego i rozdanie 

świadectw odbyło się w niedzielę 15 lipca. We wtorek dnia 10 lipca dzieci były na 

nabożeństwie szkolnym w Kościele w Złakowie Kościelnym.  

W roku szkolnym 1944/1945: 

Z klasy I i II: przeszło 10 dzieci, pozostało w I-ej 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Z klasy II do III: przeszło 8 dzieci, pozostało w II-ej 1. 

Z klasy III do IV: przeszło 13 dzieci, pozostało w III-ej 2. 

Z klasy IV do V: przeszło 9 dzieci, pozostało w IV-ej 1, które z powodu obowiązku  

szkolnego opuszcza szkołę.  

Z tego samego powodu opuszcza  szkołę jedno z dzieci promowanych do klasy V-ej. 

Opuszcza szkołę więc 10 dzieci, z tego 8 dzieci przechodzi do szkoły zbiorczej do 

klasy V-ej. 

 

Rok 1946/47 

Z dniem 1 września 1946 r. stanowisko nauczyciela w tutejszej szkole obejmuje  

p. Wł. Wieteska. W roku 1946, na wiosnę, zostaje rozpoczęta w Wyborowie budowa linii 

elektrycznej i z dniem 26 lipca zostaje włączona do sieci głównej. Wieś otrzymuje światło 

elektryczne. W listopadzie instalacje elektryczną założono również w całym budynku 

szkolnym. W miesiącu grudniu wieś zostaje zradiofionizowana.  Nauka w szkole jeszcze  

w tym roku jest trochę utrudniona z braku podręczników do nauki historii i geografii w klasie 

IV-tej. Normalną pracę w szkole przerywają od połowy stycznia 1947 r. bardzo silne mrozy.  

Przerwa w nauce trwa aż do 5 marca. Rok szkolny kończy się w terminie -  

28 czerwca. Ogółem do szkoły uczęszczało przy końcu roku 40 dzieci. Z tej liczby przeszło  

do klasy wyżej 34 dzieci, a pozostało w tej samej klasie na rok drugi 6 dzieci.  

Do szkół zbiorczych do klasy piątej w Chąśnie i Niedźwiadzie przeszło 10 dzieci. 

 

 

 



Rok 1947/48 

Klasa zostaje odnowiona i otrzymuje przez to bardzo estetyczny wygląd. Dokonano 

również przebudowy pieca. Szkoła otrzymuje od Zarządu Gminnego portrety dostojników 

państwowych, godło państwowe, mapę Polski oraz flagę narodową. Nauka w tym roku trwa 

bez żadnych przeszkód od 3 września do 26 czerwca. Dzieci miały w tym roku już 

podręczniki do wszystkich przedmiotów. Praca w szkole szła o wiele łatwiej z wyjątkiem 

geografii w klasie IV, do której podręcznik nie jest dostosowany do programu.  

18 czerwca wizytował w szkole klasę I i II p. inspektor szkolny F. Łopczyński.  

W zestawieniu ogólnoszkolnym liczba dzieci wynosiła 41 dzieci. Promocję do klas wyższych 

uzyskało 37 dzieci, a 4 pozostało w tej samej klasie na rok drugi. Do szkół zbiorczych  

w Niedźwiadzie i Chąśnie do klasy V-tej przechodzi 8 dzieci. 

 

Rok 1948/49 

Z dniem 1 września 1948 r. stanowisko nauczycielki objęła Kozłowska Bronisława. 

Lekcje rozpoczęły się normalnie dnia 1 września. Z początkiem roku szkolnego zostały  

w klasie wprawione nowe ramy okienne. Na Nowy Rok była urządzona w szkole „Choinka”  

z popisami dzieci, na które przybył św. Mikołaj z podarunkami, przynosząc dzieciom wiele 

uciechy i zadowolenia. Dnia 10 maja z polecenia Ministerstwa Oświaty zostały 

przeprowadzone nowe wybory do Komitetu Rodzicielskiego. Zakończenie roku szkolnego 

odbyło się dnia 26 czerwca bardzo uroczyście, w programie, którego po przemówieniu 

nauczycielki została odegrana przez dzieci komedyjka pt. „W noc czarów” tańce ludowe, 

deklamacje i śpiew. Następnie odbyła się zabawa przy harmonii dla dzieci i rodziców.  

Z imprezy zostało zebrane 3 tys. złotych, które przeznaczono na zakup niezbędnych 

pomocy naukowych dla szkoły. Wszystkich dzieci uczęszczało do szkoły 39, z tych 

promowano 33, pozostało 6 w tej samej klasie.  10 dzieci odeszło do szkół zbiorczych  

w Niedźwiadzie i Mastkach. 

 

    

Rok 1949/50 

W świeżo odnowionej i pięknie udekorowanej wewnątrz i na zewnątrz szkole  

z widniejącymi transparentami, dnia 1 września o godz. 9.00 rano odbyło się uroczyste 

rozpoczęcie roku szkolnego. Następnego dnia zaczęła się normalna nauka, która trwała bez 

żadnych przeszkód i zmian. W ciągu roku szkolnego odbyły się dwie imprezy szkolne. 

Zakończenie roku było 26 czerwca. Wszystkich dzieci uczęszczało do szkoły 37, z tych 

promowanych do klas wyższych 29, pozostaje w tej samej klasie 8. Ośmioro dzieci odeszło 

do szkoły zbiorczej w Mastkach. 

 

Rok 1950/51 

Dnia 1 września o godzinie 9.00 rano odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku 

szkolnego, a dnia następnego rozpoczęły się normalne zajęcia. Od 24 listopada do 8 grudnia 

włącznie była przerwa w nauce, z powodu Powszechnego Spisu Narodowego w jakim brało 

czynny udział nauczycielstwo. W tym roku została przebudowany piec w klasie i dwa 

kominy. 29 maja była zorganizowana wycieczka do Łodzi, w której wzięło udział 23 dzieci. 

W dniu 18 X 1950 r. wizytował szkołę zastępca Kierownika Wydziału Oświaty ob. 

Langowski. Uczęszczało dzieci wszystkich do szkoły 38. Promowano do klas wyższych 33, 

pięcioro zostało w tej samej klasie. Do szkoły zbiorczej odeszło 8 dzieci.  

Zakończenie roku szkolnego odbyło się 23 czerwca. 

 

 

 



Rok 1951/52 

Z dniem 1 września 1951 r. stanowisko nauczyciela obejmuje Jaworski Jerzy. 

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego odbyła się dnia 1 września , na której obecnych było 

bardzo dużo rodziców. Izba lekcyjna w tym roku nie była odnawiana, była jednak zupełnie 

czysta. Zaraz na początku roku szkoła otrzymuje nową tablicę i dużą ilość książek do 

biblioteki szkolnej. Jedną z większych i najbardziej udanych uroczystości była „Choinka 

Noworoczna”. Dzieci przedstawiały (tańczyły i śpiewały), miały zabawę, ale największą 

atrakcją było przybycie „Dziadka Mroza” , który obdarował wszystkie dzieci paczkami 

pełnymi słodyczy. Po zakończonej zabawie dla dzieci, rozpoczęła się zabawa dla rodziców. 

Uroczystość tą długo wieś zapamiętała, ponieważ oprócz rodziców dzieci, na występach 

dzieci, było dużo mieszkańców wsi.  Uroczystość ta zarówno dzieciom jak i starszym bardzo 

się podobała. Na początku roku dzieci uczyły się bardzo słabo, dopiero po I-szym okresie 

zaczęły się poprawiać tak, że przy końcu roku zostają tylko na drugi rok: w klasie I - 2 

uczennice (dzieci te są umysłowo chore, robione są starania o zwolnienie ich z obowiązku 

uczęszczania do szkoły) i w klasie IV - 1 uczeń. Do szkoły  zbiorczej odchodzi 9 dzieci z 

tego: do Mastek 7 i do Niedźwiady 2. Najsłabszą klasą w ciągu całego roku szkolnego była 

klasa II. Najlepszymi uczniami w szkole byli: 1 kl. I – Kołaczek Anna, w kl. II – Janeczek 

Maria, w kl. III – Zaczek Jan, w kl. IV – Wieteskówna Stefania. Zakończenie roku szkolnego 

odbyło się zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Oświaty. Na uroczystości zakończenia roku 

obecni byli rodzice, przyglądający się występom artystycznym wykonywanym przez dzieci. 

 

Rok 1952/53 

 Rok szkolny w tym roku rozpoczął się 1 września w pięknie odnowionej  

i udekorowanej klasie. Na uroczystości obecni byli rodzice. W tym roku naukę w szkole 

rozpoczęło 35 dzieci. Z ważniejszych uroczystości w tym roku zanotować należy „Choinkę 

Noworoczną”. Podobnie jak w roku poprzednim dzieci przedstawiały (tańczyły i śpiewały,  

a największą atrakcją była inscenizacja o Dziaku Mrozie). Po przedstawieniu przybył 

„Dziadek Mróz”, który rozdawał dzieciom najrozmaitsze podarki. Po tym dzieci miały 

wspólną zabawę i kolację. Wszystkim bardzo się podobało i byli bardzo zadowoleni.  

W tym roku cała wieś zaczyna coraz więcej mówić o Spółdzielni Produkcyjnej.  

Od tej chwili zaczynają się tworzyć na wsi dwa obozy, wyraźnie zaczyna się to odczuwać  

w szkole. Dużo trzeba wysiłku, aby dzieci przestały dzielić się na dzieci spółdzielców  

i indywidualnych. Komitet Założycielski zaczyna się z dnia na dzień powiększać, wreszcie 

dochodzi do przełomu na wsi. W czerwcu powstaje Spółdzielnia Produkcyjna drugiego typu, 

do której przystąpiło 35 rolników. Rok szkolny kończy się dość pomyślnie, ponieważ 

promocję do klasy następnej otrzymali wszyscy uczniowie. Najsłabszą jednak klasą w tym 

roku była kl. III.  

Najlepsi uczniowie w szkole to:  

w kl. I – Lis Wiesława,  

w kl. II – Fabijańska Lucyna i Kołaczek Anna,  

w kl. III – Janeczek Maria,  

w kl. IV – Tarkowski Henryk i Zaczek Jan.  

W następnym roku szkolnym szkoła będzie miała pięć oddziałów i dwóch nauczycieli. 

Nowa klasa będzie się mieściła w mieszkaniu prywatnym na wsi. Rok szkolny kończy się  

w czerwcu rozdaniem dzieciom świadectw i występami artystycznymi dzieci. Na uroczystości 

obecni są mieszkańcy wsi. 

 

 

 

 



Rok 1953/54 

Szkoła dwuklasowa, realizująca naukę w zakresie 5 klas. Obsada pedagogiczna: 

Zimny Józef - kierownik, Dziedzic Maria - nauczycielka. Z ważniejszych faktów życia szkoły 

i gromady w tym roku trzeba pokreślić: wspaniały rozwój spółdzielni produkcyjnej, z której 

wyrzucono kilku „mąciwodów”: spekulantów, założenie światła na wsi (na ulicy), w czym 

wielki jest wkład spółdzielców i ob. Lewandowskiego Franciszka - księgowego oraz telefonu. 

Powstało koło ZMP (październik 1953), które słabo egzystuje ze względu na brak opieki ze 

stronu zarządu gminnego i powiatowego.  W lipcu powstało stałe przedszkole w wynajętym 

budynku. Choinka Noworoczna – wzorem lat ubiegłych była bardzo uroczysta – urządzona 

całkowicie przez Komitet Rodzicielski przy pomocy koleżanki Dziedzicówny, która nauczyła 

dzieci tańców i piosenek. Z kl. IV pięcioro dzieci zostało na rok drugi (na 14).  

Koniec roku szkolnego był także bardzo uroczysty, dzieci otrzymały nagrody 

książkowe. Za pieniądze ze zbiórek makulatury i złomu oraz resztę pieniędzy z Komitetu 

Rodzicielskiego zakupiono mapy, których łącznie z otrzymanymi z Wydziału Oświaty jest  

w tej chwili 12 (nowonabytych). Plan odnośnie roku przyszłego: szkoła stanie się filią Mastek 

(pod jednym kierownictwem), do czasu wybudowania nowej drogi w Wyborowie zostaną  

4 klasy, potem 3, przy jednym nauczycielu. Przemawia za tym nie tyle większość szkoły 

zbiorczej wysoko zorganizowanej, ile mała ilość dzieci w Wyborowie. 


