
Dzisiejszy dzień skłania nas do refleksji o historii naszej szkoły. 

50 lat temu 26 stycznia 1963 r. nastąpiło przekazanie do użytku od 
dawna upragnionej  szkoły. 

O nowej szkole mówiło się tutaj od czasów wyzwolenia, ale 
istnienie szkoły w Michalowie  datuje się o wiele wcześniej. 

Jak wynika z zapisów w kronikach, szkoła elementarna 
o wykładowym języku polskim, istniała od 1918r. za lokal służyła 
jedna izba wynajęta u gospodarza. 

Po pożarze w 1920r. przez 3 lata wieś pozostała bez szkoły, 
naukę wznowiono dopiero w 1923 r. i  trwała do 1929 r., kiedy to 
ponownie pożar zniszczył niemal całą wieś. Dzieci prawie przez 6 lat 
uczęszczały do szkoły do Grodysławic. 

Staraniem miejscowej ludności w 1934r. powstała 4 oddziałowa 
szkoła mieszcząca się w prywatnym mieszkaniu P. Michała 
Swatowskiego. 

W okresie okupacji nauka w szkole odbywała się z przerwami. 
Po zakończeniu działań wojennych na naszych terenach naukę 
rozpoczęto jesienią 1944r. W 1945 roku została utworzona 
dwuklasówka, 1 sala mieściła się w budynku pożydowskim w 
Michalowie (obecnie świetlica), a 2 w osadzie Cukrowni Wożuczyn. 

W 1947 r. wynajęto trzecią izbę lekcyjną we wschodniej części 
Michalowa, oddalonej o ponad 3 km od sali lekcyjnej w Cukrowni 
Wożuczyn. 

W 1954r. staraniem  ówczesnej kierownik szkoły Janiny 
Piątkowskiej dobudowano salę lekcyjną do budynku pożydowskiego. 

Rozmieszczone w odległych od siebie miejscach sale i warunki 
w nich panujące nie sprzyjały osiąganiu dobrych wyników nauczania. 



Rodzice ciągle marzyli o polepszeniu warunków nauki i budowie 
nowej szkoły na przydzielonej z reformy rolnej działce. 

Z inicjatywy Dyrektora Cukrowni ,,Wożuczyn” Jana Damskiego 
i przy  poparciu kierowniczki szkoły Janiny Piątkowskiej 19 I 1958r. 
ukonstytuował się Społeczny Komitet Budowy Szkoły w Michalowie, 
którego przewodniczącym został Wacław Rosół. 

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu mieszkańców Michalowa 
i Cukrowni Wożuczyn 18.09.1960r. dochodzi do wmurowania aktu 
erekcyjnego, a 26 I 1963 r. następuje uroczyste otwarcie pięknej jak 
na nowe czasy szkoły – działania  te koordynował już kolejny 
dyrektor Zenon Bujnowski. 

Współpraca z zakładem opiekuńczym Cukrownia Wożuczyn 
trwała przez wiele lat, to dzięki niej zmieniało się otoczenie szkoły, 
organizowane były wycieczki, imprezy kulturalne i sportowe. Służyło 
to rozwojowi szkoły i podnoszeniu wyników nauczania. 

Jest wiele kart w historii szkoły, którymi warto się pochwalić, 
przywołam naszej pamięci niektóre z nich. 

• Już w 1965r. rozpoczyna swoją działalność zespół taneczny pod 
kierunkiem Danuty Gierolińskiej – Luboradzkiej. 

•  W 1967r. odbyły się pierwsze wybory do samorządu szkolnego. 

• W szkole prowadzony był chór, zespół wokalny i instrumentalny 
pod kierunkiem Franciszka Kłosa. 

• Prowadzone były różne organizacje i koła zainteresowań: SKS, 
Towarzystwo Przyjaciół Przyrody, TPPR, harcerstwo, PCK, 
Szkolne koło krajoznawczo – turystyczne. Powstały 
klasopracownie, ogródek geograficzny, przyrodniczy i zielona 
sala gimnastyczna. 

• W 1969r. na Ogólnopolskiej Sesji Oświatowej Postępu 
Pedagogicznego w Lublinie szkoła została wyróżniona 
i otrzymało miano szkoły wiodącej. 



Szkoła cały czas tętniła życiem. Oprócz osiągnięć w dziedzinie 
działalności  artystycznej uczniowie osiągali sukcesy naukowe na 
olimpiadach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Wśród 
absolwentów szkoły jest wielu prawników, ekonomistów, 
duchownych, nauczycieli, ludzi różnych zawodów, którzy osiągnęli 
sukcesy w pracy i życiu osobistym 

Te sukcesy to wspólna praca kolejnych dyrektorów Władysława 
Boraczka, Janiny Piątkowskiej, Zenona Bujnowskiego, Zbigniewa 
Czekirdy, Stanisławy Baranieckiej, Haliny Nowak, Teresy Organisty, 
Marii Łacek i ponad 50 nauczycieli, księży i katechetów pracujących 
przez te lata w szkole, oraz rodziców  i uczniów. 

To przecież Ci wszyscy ludzie, ich praca i wielkie 
zaangażowanie tworzyły historię Szkoły Podstawowej w Michalowie. 

W związku z reformą systemu oświaty przy pomocy władz 
gminy i rodziców do szkoły dobudowano nowe skrzydło, w którym od 
2002r. roku mieścił się oddział zamiejscowy Publicznego Gimnazjum 
w Rachaniach. 

Od 2007 roku szkoła podstawowa funkcjonuje obok przedszkola 
i gimnazjum w Zespole  Szkół w Michalowie. 

W mającym ponad pół wieku budynku nadal rozbrzmiewa gwar 
uczniowskich rozmów, uczęszcza tu 160 dzieci, pracuje 25 
nauczycieli  i 9 pracowników administracji i obsługi. 

Uczniowie realizują swoje plany aktywnie uczestnicząc w 
samorządzie szkolnym, kołach zainteresowań, konkursach 
przedmiotowych, artystycznych i sportowych na różnych szczeblach. 

Rozwijają swoje uzdolnienia muzyczne w zespole tańca 
ludowego ,,Kleks”, zespole wokalnym ,,Chrypka” i ognisku 
muzycznym. 



Uczniowie wspólnie z  wychowawcami organizują wiele 
uroczystości szkolnych, środowiskowych i akcji na rzecz pomocy 
innym. 

W ramach edukacji regionalnej pielęgnujemy historię i tradycje 
naszego regionu. 

Wzbogacając ofertę edukacyjną uczestniczymy w programach 
dotyczących różnych dziedzin życia. Wśród nich były również 
programy unijne: ,,Przyśpieszenie edukacyjne w szkole wiejskiej” 
i ,,Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. 

Zapisujemy kolejne karty historii szkoły wspólnie pracujemy, 
aby były to karty dobrze ocenione przez  następne pokolenia. 

Drodzy Państwo, to właśnie ludzie czyli my wszyscy dziś tu 
obecni stanowimy wartość największa tej szkoły, dajemy świadectwo 
temu, że metaforycznie ,,mury naszej szkoły żyją”, nie tylko dlatego, 
że są w niej kolejne, nowe pokolenia, ale i dlatego, że mając 
w pamięci wielu ludzi  żyje szkoła sprzed 50, 40, 30 lat. 

,,Przeszłość zachowana w pamięci staje się częścią teraźniejszości”  
T. Kotarbiński 

  


