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Szanowni Państwo,

Drodzy Absolwenci!           

W    bieżącym roku szkolnym mija siedemdziesiąt lat od powstania Publicznej 
Szkoły Powszechnej im. Stanisława Kostki w Rożkowicach. Zapewne 

wielu z Państwa zada sobie pytanie, cóż to wydarzenie ma wspólnego z Naszą Szkołą? 
Otóż Rożkowice to obecne Bożejowice. Nazwa ta funkcjonowała krótko po przybyciu 
pierwszych osadników na Ziemie Odzyskane. Od tamtej pory przez mury Naszej Jubi-
latki przewinęło się 1312 uczniów, a ona sama wrosła na stałe w pejzaż bożejowickiej 
wsi.

Od 2001 r. jako Dyrektor Szkoły razem z zespołem nauczycieli, przy wspar-
ciu rodziców i środowiska lokalnego podtrzymuję wszystko, co wartościowe i cenne 
wychowawczo, kulturowo i społecznie. Sumienna praca nauczycieli, rozwijanie przez 
nich kwalifikacji zawodowych i systematyczne podnoszenie jakości pracy dydaktycz-
nej zaowocowały tym, że Szkoła postrzegana jest w środowisku jako otwarta, przyja-
zna i kompetentna.

Dzisiaj jesteśmy placówką z długą historią, tradycjami i bogatą infrastrukturą. 
Stan ten zawdzięczamy kolejnym pokoleniom uczniów, pedagogów, rodziców i władz 
samorządowych. Oni wszyscy mieli i mają istotny wkład w rozwój Naszej Szkoły. 

W dniu jubileuszu nadarza się okazja, aby przypomnieć, a młodym przybliżyć 
sylwetki i osiągnięcia ludzi, którzy tworzyli historię Szkoły, często w trudnym dla 
naszego kraju okresie. 

Celem autorów tej publikacji jest utrwalenie wielopokoleniowego dorobku Szkoły 
Podstawowej w Bożejowicach i pomoc dzisiejszej młodzieży w poznaniu i zrozumieniu 
jej bogatej historii.

Dyrektor 
Anna Rudzik

Słowo Wójta

Jubileusz Szkoły Podstawowej w Bożejowicach, dziś Zespołu Szkolno- 
Przedszkolnego, to lata ciężkiej pracy, nauki, setki napisanych sprawdzia-

nów czy kartkówek, ale także godziny wspólnych zabaw, tysiące uśmiechów oraz wielu 
zadowolonych absolwentów, którzy opuścili mury tej placówki.

Wydany z okazji 70-lecia istnienia Szkoły biuletyn to nie tylko wspaniała pa-
miątka, ale przede wszystkim hołd złożony tym, którzy pracowali na jej dobre imię  
i tworzyli jej renomę – zarówno 70 lat temu, jak i dziś.

Dziękuję wszystkim, którzy tworzą tak barwną i ciepłą atmosferę tego miejsca. 
Dziękuję za każdą Waszą inicjatywę, za wszystkie zrealizowane projekty oraz nagro-
dy, które zdobyliście ciężką pracą. Cieszę się, że mogłem stać się częścią Waszej szkol-
nej społeczności i towarzyszyć w ważnych dla Was momentach.

Jestem pewien, że kolejne lata będą czasem dalszych sukcesów, czego Wam  
z całego serca życzę.

Wójt Gminy Bolesławiec
Andrzej Dutkowski
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Szkoła Podstawowa w Bożejowicach ma już 70 lat!
Tak oto właśnie pisze się historia, w której każdy z nas ma swój udział. Dzięki niej tak dziś 

wygląda nasze tu i teraz.
Oto najważniejsze wydarzenia spisane ze starych szkolnych kronik, wspomnień nauczycieli 

i absolwentów. W tej publikacji pragniemy przybliżyć uczniowskie i pedagogiczne osiągnięcia, 
nasz dorobek i to, z czego jesteśmy szczególnie dumni. 

Szkoła XX wieku

Trudny początek…

Przed wojną na rodzaj edukacji miała wpływ przede wszystkim przynależność wyznanio-
wa. W Rothlach (dzisiejsze Rakowice, których integralną część stanowił fragment obec-

nych Bożejowic) większość mieszkańców wsi stano-
wili ewangelicy, w związku z tym funkcjonowała 
tam Evangelische Volksschule, w której nauczał Kurt  
Tantau, pochodzący z Otoku (a właściwie z Lędów, tj. 
północnej części obecnego Otoku). Budynek tej szko-
ły istnieje po dziś dzień, a obecnie stanowi własność 
prywatną.

W miesiącach letnich we wsi Eckersdorf (dzi-
siejsze Bożejowice) funkcjonowała szkółka letnia. 
Pierwotnie był to domek letniskowy o drewnianej  
konstrukcji, który został zaadoptowany na potrzeby 
szkoły. Ponieważ znajdowało się tam jedno pomiesz-
czenie, uczęszczali do niego uczniowie tylko trzeciej 
i czwartej klasy. Budynek szkółki letniej istnieje do 
dnia dzisiejszego i jest własnością prywatną. Pierwsi 
nauczyciele tej szkoły to Johannes Köhn, Herr Schröder i Herr Bedke.

W Uttig (dzisiejszy Otok) szkoła ewangelicka powstała ok. 1740 r., znajdowała się w Lędach  
i podlegała szkole w Bożejowicach. Nauczycielami byli George Toepper i Herr Folgner. Budynek sta-
nowi obecnie prywatną posesję.

Evangelische Volksschule (tzw. Rothlacher Schule albo Szkoła 
Zimowa) – dawna Ewangelicka Szkoła Ludowa 

w Rothlach – dziś Bożejowice nr 3

Domek w Eckersdorf, gdzie mieściła się 
szkółka letnia - fot. przed 1945 r.

Dawna  szkółka letnia - stan obecny, 
budynek mieszkalny Bożejowice nr 37

Lata powojenne 

Po zakończeniu II wojny światowej obszar obecnego powiatu bolesławieckiego, samego Bole-
sławca (Bunzlau) i okolicznych wiosek, zaczęto zasiedlać repatriantami z Jugosławii i przy-

musowo wysiedlonymi z Kresów Wschodnich oraz ocalonymi z niewoli niemieckiej.1 Dotarli oni i tu, 
do wsi Eckersdorf, Rothlach i Uttig (Bożejowice, Rożkowice-Rakowice i Otok).

Miejscowości, z których pochodzili pierwsi uczniowie:

Czajowice, Czeladź Piaski, Kobylany, Kończyce Wielkie, Kuźnica, Łupków, Monachium, Ołobok, 
Przysietnica, Rakoniewice, Rudnik, Sienkiewicze, Shrosdorf, Wierzchowce, Wola Węgierska, Zabierzów, 
Zawoja.

Była Jugosławia:
Bakińce Górne, Bijelo Brdo, Breziczani, Brezovljani, Bunar, Detlak, Derventa, Focza, Gradac, Gradacac, 
Gumjera, Ilowa, Jasenci, Kalendarowce, Lużani, Malica, Plehany, Prnjavor, Soczanica, Szusznjary.

Kresy Wschodnie:
Aleksandria, Biskowice, Buczacz, Busk, Chorostków, Kostopol, Kluwińce, Kołodziejówka, Kościelniki, 
Nagórzanka, Podzameczek, Sambor, Sokolniki.

1 O ile repatriacja z Jugosławii nie była przymusowa, o tyle ludność Kresów Wschodnich doświadczyła ekspatriacji, tj. przy-
musowego przesiedlenia, wypędzenia z Ojczyzny. Zob.: ks. T. Isakowicz- Zaleski, Ekspatriacja, czyli wypędzenie Polaków  
z Kresów Wschodnich. [Dostępny w Internecie]: http.: wiadomości.onet.pl/kraj/ekspatriacja-czyli-wypędzenie-polaków-z- kre-
sów- wschodnich/19i6x.

Kierunek transportów z polskimi repatriantami z Jugosławii i przymusowo przesiedlonymi  
z Kresów Wschodnich w 1946 r.
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Pomimo tego zabiegu imię Stanisława Kostki prze-
trwało zaledwie przez pierwszy semestr roku szkolnego 
1946-1947. Władzy Ludowej nie odpowiadało, aby patronem 
szkoły był święty. Kłóciło się to z jej ateistyczną doktryną. 
Dlatego na świadectwach z czerwca 1947 r. placówka miała 
już innego patrona i nosiła nazwę:

Publiczna Szkoła Powszechna  
Nr 26 im. Tadeusza Kościuszki w Rożkowicach

Nadanie imienia naczelnika powstania było 
przemyślane. Komunistyczne manipulacje fak-

tami historycznymi pozwoliły, by Kościuszko jako postać 
powszechnie znana, walcząca pod hasłem „za wolność na-
szą i waszą”, obrońca ludu, dosko-
nale wpisywała się w propagowane 
przez komunistów ideały.

W dokumentach szkol-
nych imię Tadeusza Kościusz-
ki jako patrona szkoły funk-
cjonowało tylko do końca 
roku szkolnego 1947-1948.

Choć posiadamy mało informacji z tego okresu możemy 
przypuszczać, że tak jak wszędzie, powojenna rzeczywistość 
szkolna była bardzo trudna. Początkowo o normalnej nauce nie 
mogło być mowy. Najpierw należało uprzątnąć budynek szkoły  
i przylegający teren z pozostałości wojennych. Zapewne dotkli-

wie odczuwano brak książek 
oraz pomocy dydaktycznych. 
Dużym problemem był rów-
nież brak wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. 

Pierwszym kierownikiem szkoły został p. Wojciech 
Orda, który pełnił jednocześnie funkcję opiekuna i nauczy-
ciela klasy.

Do 1949 r. uczniowie otrzymywali dwa świadectwa  
w jednym roku szkolnym: po I (koniec stycznia) i II półroczu 
nauki (koniec czerwca). Obowiązująca w tym czasie skala 
ocen z przedmiotów to bardzo dobry, dobry, dostateczny, 
niedostateczny. Uczeń otrzymywał jedną z czterech ocen 
ze sprawowania (dziś ocena z zachowania): bardzo dobrą,  
dobrą, odpowiednią lub nieodpowiednią.

W klasie pierwszej uczono religii, języka polskiego, 
matematyki, rysunku i wychowania fizycznego. Mimo ze-
rwania konkordatu ze Stolicą Apostolską, nauka religii była 
nadal obowiązkowa we wszystkich szkołach.

Gmina wynajmowała i opłacała nauczycielom zatrud-
nionym w szkole pokoje w domach mieszkańców Rożkowic, 
Bożejowic i Otoku. 

Historia powstania budynku szkoły w Bożejowicach

Budynek, w którym dziś mieści się Szkoła Podstawowa w Bożejowicach, powstał jeszcze z ini-
cjatywy władz niemieckich, w latach 1942-1943, jako nowa siedziba ówczesnej szkoły ewan-

gelickiej.
Udało się nam dotrzeć do osoby, która była świadkiem budowy szkoły. To Niemiec, który miesz-

kał tutaj do 1942 r. a następnie w Bunzlau. 93-letni dziś p. Horst Dittebrandt, mieszkający obecnie  
w Strahwalde, został jako 14-latek obowiązkowo wcielony do Flakhelfer (Flak-Fliegerabwehrkanone – 

pomocy lotniczej) i oddelegowany do Berlina.
Wczesną wiosną 1944 r. podczas urlopu odwiedził Rothlach, 

z tego okresu pochodzi to zdjęcie. Mylący jest strój z fotografii – 
nie należy łączyć go z przekonaniami p. Horsta Dittebrandt’a, 
lecz traktować jako obowiązujący uniform formacji Flak, do któ-
rej został wcielony.

Przeznaczenie budynku od początku było wiadome - mia-
ła się tu mieścić jedna duża szkoła ewangelicka, do której uczęsz-
czałyby dzieci ze wszystkich trzech wsi.

Niemieccy robotnicy rozpoczęli prace w 1942 r. Szkołę 
otwarto już w ciepłych miesiącach 1943 r., choć budowa nie była 
jeszcze ukończona. Informacje te potwierdza pochodzący z nie-
mieckiego Uttig (Otoku) były uczeń tej szkoły – p. Kurt Basler, 
obecnie zamieszkały w Erfurcie.

Po wyzwoleniu Bolesławca i okolicznych miejscowości 
przez Armię Radziecką w lutym 1945 r., Rosjanie zajęli budynek 
dawnej Ludowej Szkoły Ewangelickiej oraz nową szkołę, prze-
kształcając ten pierwszy najprawdopodobniej w oddział rekon-
walescencji dla żołnierzy radzieckich, a drugi – w szpital woj-
skowy.

Choć wszyscy mieli jeszcze w pamięci odgłosy wybuchów bomb i wystrzałów, obrazy wojny  
i ludzkiego cierpienia, na nowych ziemiach szybko rozpoczęto organizację życia publicznego, two-
rzono punkty zaopatrzenia i placówki oświatowe.

Rok szkolny 1946-1947
Publiczna Szkoła Powszechna im. Stanisława Kostki w Rożkowicach 

(dzisiejsze Bożejowice)
Kierownikiem szkoły jest p. Wojciech Orda.

Tylko najstarsi mieszkańcy naszej miejscowości pamiętają, że dzisiejsza Szkoła Podstawowa 
w Bożejowicach miała swojego patrona, a dokładnie było ich dwóch.

Zaraz po utworzeniu placówki szkole nadano imię Stanisława Kostki. Wybór pierwszego patro-
na szkoły nie był przypadkowy, bowiem na Kresach Wschodnich kult Stanisława Kostki istniał już na 
początku XVII w. i był głęboko zakorzeniony w sercach przybyłych stamtąd repatriantów. 

We Lwowie, którego również był patronem, w Kościele oo. Jezuitów powstał ołtarz z jego obra-
zem – wizerunek młodego Świętego widniał na ratuszu, bramach miejskich i w każdym lwowskim 
domu. To obrazowi Stanisława przypisywano liczne łaski i cuda, jak obronę Lwowa podczas pożaru, 
zwycięstwo Jana III Sobieskiego nad Turkami. To wreszcie we Lwowie odbyła się jego kanonizacja  
i tu ogłoszono go patronem dzieci i młodzieży.

W nazwie szkoły pominięto jednak przymiotnik „Święty” – zapewne było to celowe działanie 
ówczesnych władz.

P. Horst Dittebrandt z podpisem: 
Moja Rothlacher Schule  luty/marzec 1944 r. 

Obraz św. Stanisława Kostki
 w Kościele oo. Jezuitów 

we Lwowie2

Patron szkoły w latach 
1947 – 19483

p. Wojciech Orda -
 pierwszy kierownik szkoły

2 Ten i kolejne za: Ks. J. Sygański T. J., Święty Stanisław Kostka. Patron Lwowa, Lwów 1906, s. 6, 25, 31.
3 Tadeusz Kościuszko [il.].W: [Dostępny w Internecie]: www.muzeum.gliwice.pl/ostatnia-szabla-rzeczpospolitej/.
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Nauczycielki uczące w latach 1946 - 50

P. Cz. Nawrocka P. PobratynP. J. Czajkowska

Świadectwo z 31 stycznia 1947 r. - patronem  S. Kostka Zaświadczenie szkolne z 28 czerwca 1947 r. - 
patronem T. Kościuszko

Rok szkolny 1947-1948
Publiczna Szkoła Powszechna im. Tadeusza Kościuszki w Rożkowicach

Kierownikiem szkoły jest p. Wojciech Orda.

W tym roku szkolnym zosta-
ły wprowadzone dodatkowe 

obowiązkowe przedmioty: prace ręczne 
i śpiew.

Najprawdopodobniej również w tym 
okresie powstał nieistniejący już, mały 
budynek zlokalizowany za szkołą. Został 
zbudowany w ramach tzw. czynu społecz-
nego nowych mieszkańców. Budynek za-
adaptowano na toalety dla uczniów i pra-
cowników szkoły, eliminując w ten sposób 
ówczesne tzw. wychodki. Eksploatowany 
w tym charakterze był aż do początku lat 
90. Ostatecznie został wyburzony w trakcie 
modernizacji Szkoły Podstawowej w Boże-
jowicach.

Rok szkolny 1948-1949
Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego 

z pieczęcią Publicznej Szkoły Powszechnej w Rożkowicach
Kierownikiem szkoły jest p. Zofia Orda.

Od września 1948 r. podstawą 
organizacyjną i programową 

polskiego sytemu szkolnictwa stała się 
obowiązkowa szkoła 7-klasowa. W tym 
okresie tworzy się w kraju szkoły ogól-
nokształcące stopnia podstawowego i li-
cealnego.

Uczniowie klasy III (nawet dzieci 
8-letnie) uczą się: religii, języka polskie-
go, matematyki, rysunku, wychowania 
fizycznego, prac ręcznych i śpiewu oraz 
zupełnie nowych przedmiotów: biolo-
gii, geografii i historii. Niestety doku-
mentacja szkolna z lat 1947-1957 zacho-
wała się jedynie szczątkowo.

Lata 1948-60 w polskiej szkole to 
wielka ofensywa ideologiczna. Założe-
nia pracy dydaktyczno-wychowawczej 
w szkołach miały się opierać na marksistowsko-leninowskich podstawach. Szkoła miała uczyć 
ideologii socjalistycznej i zaznajamiać ze Związkiem Radzieckim jako głównym sojusznikiem 
Polski Ludowej.

Budynek za szkołą, w którym mieściły się toalety 
dla uczniów i nauczycieli

Ok. 1947 r. - uczniowie z nauczycielem p. Z. Madej
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Rok szkolny 1949-1950
Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego w Rożkowicach

Kierownikiem szkoły jest p. Longin Lenartowicz.

W tym roku szkolnym wprowadza się już tylko jedno świadectwo, które wydawane jest 
uczniom w czerwcu. Nowe programy nauczania wprowadzają obowiązkową naukę ję-

zyka rosyjskiego.
Opiekunem klasy IV jest p. Zdzisław Madej.

Rok szkolny 1949-1950
Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego z dotychczasową pieczęcią 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Rakowicach
Kierownikiem szkoły jest p. Longin Lenartowicz.

Nowością jest nauka języka rosyjskiego i fizyki. Od tego roku na świadectwie widnieją oceny 
za I półrocze i rok szkolny. Pan Longin Lenartowicz pełni również funkcję opiekuna klasy.

Rok szkolny 1950-1951 oraz 1951-1952
Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego w Rakowicach

Kierownikiem szkoły jest p. Longin Lenartowicz.

Rok szkolny 1952-1953
Szkoła Podstawowa Ogólnokształcąca w Rakowicach

Kierownikiem szkoły jest p. Longin Lenartowicz. 

Od września 1952 r. dzieci uczą się religii poza szkołą.

Rok szkolny 1953-1954
Szkoła Podstawowa w Rakowicach

Kierownikiem szkoły jest p. Longin Lenartowicz.

Rok szkolny 1954-1955
Szkoła Podstawowa w Rakowicach

Kierownikiem szkoły jest p. Zofia Drzazga/Osuch.

Rok szkolny 1955-1956 oraz 1956-1957
Szkoła Podstawowa w Rakowicach

Kierownikiem szkoły jest p. Andrzej Drzymuchowski.

Uczniowie (rocz. 1947) z p. J. Drzymuchowską

1960-61 r. Przedszkolaki z rocznika 1954 z p. R. Strzelecką

1961 r. Grupa przedszkolna – roczniki 1954 i 1955 z p. I. Sawicką/Sebastjaniuk
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Rok szkolny 1957-1958 – 1960-1961
Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego z dotychczasową pieczęcią 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Rakowicach
Kierownikiem szkoły jest p. Janina Drzymuchowska.

Pani Janina Drzymuchowska uczyła również języka polskiego. Nowością jest nauka chemii,  
a także brak religii. W klasie VII wprowadzono nowy przedmiot: naukę o Konstytucji.

 Uczniowie ostatniej klasy szkoły podstawowej, tj. klasy VIII, uczyli się: języka polskiego, ję-
zyka rosyjskiego, biologii, geografii, matematyki, fizyki, chemii, 
rysunku, prac ręcznych, śpiewu, wychowania fizycznego. 

 W roku szkolnym 1958-1959 w budynku szkoły utworzono salę 
dla przedszkolaków.

1960-61 r. Dzieci przedszkolne: 
D. Berestecka i P. Dąbrowski

1960 r. – Grono Pedagogiczne: (od lewej): p. Z. Pustułka/Sikora,  
p. J. Drzymuchowska, p. S. Kociński, p. I. Sawicka/Sebstjaniuk

15 września 1960 r. – p. I. Sawicka/Sebastjaniuk i lekcja w kl. IV

Ze wspomnień p. Stanisławy Bryłkowskiej (z domu Liput):

	 Najbardziej	w	pamięci	utkwiło	mi	wydarzenie	z	początku	mojej	
nauki	w	szkole.	Było	to	w	1958	r.,	kiedy	„wyrzucano”	religię	ze	szkół.	
Katecheza	odbywała	się	wówczas	w	salce	u	Pani	Jadwigi	Dąbrowy	-	
budynek	mieszkalny	Bożejowice	nr	3	-	później	w	kościelnej	zakrystii.	
Kierownictwo	szkoły	zarządziło,	aby	pościągać	ze	wszystkich	sal	
lekcyjnych	krzyże	wiszące	na	ścianach.	Potem	widziałam	te	krzyże…	
Leżały	na	kopcu	węgla	w	brudnej	piwnicy,	przeznaczone	do	spalenia,	
takie	rzucone,	sponiewierane…	To	był	dla	mnie	straszny	widok.	Do	
dziś	mam	go	przed	oczyma	i	do	dziś	wywołuje	on	we	mnie	ogromne	
emocje.	Rodzice,	mieszkańcy	wsi	byli	oburzeni,	zdruzgotani.	Ktoś,	nie	
wiem	kto,	te	krzyże	pozbierał,	zabrał.	Takie	to	były	straszne	czasy… 4

Starsi absolwenci zwracają uwagę na surową dyscyplinę, jaka panowała w szkole:

Ze wspomnień p. Genowefy Mrozik (z domu Chuda) 
i p. Haliny Rydzak (z domu Beńko)

Mundurek	był	obowiązkowy,	tarcza	nie	mogła	być	przypięta	
agrafką,	lecz	starannie	przyszyta.	Uczniowie	odpowiadali	za	porządek	
w	klasach	i	na	placu	przed	szkołą.	Często	zamiatali	szkolne	podłogi.

Nikt	nie	skarżył	się	w	domu,	kiedy	nauczyciel	zastosował	wobec	
niego	przemoc	fizyczną.	Często	nie	przyznawaliśmy	się,	że	coś	się	  
w	szkole	zbroiło	i	za	to	oberwało,	bo	rodzice	jeszcze	dokładali	cięgów!	
Tzw.	„łapa”,	czyli	bicie	przez	nauczyciela	linijką	po	rękach,	klęczenie	
na	grochu	z	podniesionymi	rękoma	czy	stanie	w	kącie,	to	najpopular-
niejsze	ze	stosowanych	kar.

Nauczyciele	nie	przebierali	także	w	słowach.	Do	historii	przeszły	
słynne	powiedzonka:	„Wy,	osły	dardanelskie”	czy	„ Rozumiesz,	Barani-
co,	jak	do	ciebie	mówię?! ” 5

4 Wywiad z p. S. Bryłkowską z dn. 20 I 2017 r.
5 Wywiad z p. G. Mrozik i p. H. Rydzak z dn. 20 I 2017 r.
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Rok szkolny 1961-1962 oraz 1962-1963
Szkoła Podstawowa w Rakowicach

Kierownikiem szkoły jest p. Władysław Smoliński.

Nowa reforma szkolna z 1961 r. wprowadziła 
8-klasową szkołę podstawową. Przedłużenie 

nauki o jeden rok miało umożliwić rozłożenie materiału 
nauczania na dłuższy okres, a tym samym – zmniejszyć 
zjawisko powtarzania klasy. Ustawa przedłużała obowią-
zek szkolny do 17. roku życia i przesądzała o świeckim 
charakterze szkół. Od tej pory nauka religii odbywała się 
w punktach katechetycznych.

W tych czasach uczniowie oprócz nauki mieli wie-
le obowiązków w gospodarstwie domowym. Trzeba było 
pogodzić czas między nauką w szkole, obowiązkami  
w domu i zabawą. Często było to bardzo trudne.

Ówczesne warunki lokalowe nie stanowiły prze-
szkody do podejmowania ciekawych inicjatyw i organi-
zacji życia kulturalnego.

     Ze wspomnień p. Stanisławy Bryłkowskiej
Starsi	uczniowie	nagminnie	popalali	papierosy	na	terenie	szkoły,	

co	było	bardzo	surowo	karane	przez	nauczycieli.	Gdy	pewnego	razu	
dwóch	czy	trzech	delikwentów	nakrył	na	tym	Pan	Kociński,	rzucił	  
w	ich	stronę:	„Już	ja	was	oduczę	palić!	Do	pokoju	nauczycielskiego! ”.

Wszyscy	byliśmy	ciekawi,	jaka	też	ich	spotka	kara.	Kiedy	po	
dłuższej	chwili	z	impetem	otwarły	się	drzwi	pokoju,	ujrzeliśmy	bladych	
kolegów,	a	nad	nimi	kłęby	czarnego	dymu	papierosowego.	Jak	się	oka-
zało,	nauczyciel	kazał	winowajcom	palić	papierosa	za	papierosem, aż	
byli	tak	odużeni,	że	jeden	z	nich	nie	wytrzymał	i	zaczął	wymiotować. 9

1960 r. - kl. IV 
i p. I. Sawicka/Sebastjaniuk

1961-62 kl. V i p. S. Kociński, który słynął 
z niecodziennych metod wychowawczych

1961 r. - scena z życia uczennicy. S. Berestecka przed 
szkołą, z lewej - pole p. Knysza, na horyzoncie -  

stodoła  p. Wyskupa (autor: p. M. Knysz)

6 Wywiad z p. Z. Sikorą z dn. 30 I 2017 r.
7 Wywiad z p. T. Beresteckim z dn. 12 V 2012 r.
8 Wywiad z p. S. Bryłkowską, op. cit. 9 Wywiad z p. S. Bryłkowską, op. cit.

Ze wspomnień p. Zofii Sikory (z domu Pustułka):

 W	ciągu	siedmiu	lat	mojej	pracy	w	Rożkowicach	(1959-1967)	prze-
prowadzano	tzw.	konferencje	rejonowe,	które	odbywały	się	kolejno	we	
wszystkich	szkołach	gminnych.	Spotykali	się	na	nich	pedagodzy	z	okręgu.	
Na	konferencjach	przekazywano	najnowsze	wytyczne	Wydziału	Oświa-
ty	oraz	obowiązkowo,	przeprowadzano	lekcję	pokazową,	którą	oglądali	
wszyscy	obecni.	Po	zajęciach	dyskutowano	o	lekcji,	oceniano	pracę	
nauczyciela,	wymieniano	doświadczenia. 6

Ze wspomnień p. Tadeusza Beresteckiego:

Dużym	przedsięwzięciem	w	tym	okresie	było	zagospodarowanie	
terenu	zielonego	wokół	budynku	szkoły.	Uczniowie	(rocznik	1946-1947)	
sadzili	dookoła	placówki	aleję	topoli,	a	młodsze	dzieci	(rocznik	1953)	
sad.	

Wyróżniający	się	w	tej	pracy	uczniowie	otrzymali	od	kierownika	
szkoły	nagrody	w	postaci	sadzonek	orzecha	włoskiego,	które	wyrosły	
na	dorodne	drzewa,	owocujące	przez	długie	lata. 7

Ze wspomnień p. Stanisławy Bryłkowskiej:

W	latach	60.	w	placówce	funkcjonowała	szkoła	wieczorowa,	
uczęszczały	do	niej	osoby	starsze,	których	naukę	przerwała	wojna.	
Z	tego	okresu	uczniowie	pamiętają	stojące	w	szkolnej	piwnicy	stoły	
stolarskie,	z	których	korzystali	ramach	zajęć	oraz	zamontowaną	tam	
w	ścianie	ręczną	pompę	wodną.	

W	szkole	nie	było	wody.	Przed	budynkiem	znajdowała	się	studnia,	
z	której	czerpało	się	wiadrami.	Obowiązkiem	dyżurnych	było	napeł-
nianie	wiader	wodą	i	rozlewanie	jej	do	mis,	ustawionych	w	klasach	
na	specjalnych	metalowych	stojakach.	Woda	służyła	m.in.	do	mycia	
szkolnych	tablic.

Uczniowie	korzystali	często	ze	studni	z	żurawiem	na	podwórku	
p.	Babiasz	(obecnie	budynek	nr	2),	ponieważ	napełnianie	wiader	ze	
szkolnej	pompy	wymagało	dużo	siły.	Często	urządzali	sobie	zabawę,	
chlapiąc	się	wodą,	więc	nie	zawsze	byli	tam	mile	widziani	przez	gospo-
dynię. 8
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1962-63 r. - przedstawienie świąteczno-noworoczne klasy V Rok szkolny 1963-1964 – 1966-1967
Szkoła Podstawowa w Rakowicach

Kierownikiem szkoły jest p. Stanisław Wiszniewski.

Wydarzeniem w szkole (1963 r.) była wizyta objazdowego fotografa z małpką, z którą ucznio-
wie chętnie pozowali do zdjęć.

Pan Stanisław Wiszniewski  
w 1967 r. powołał zespół mandolini-
stów, zakupiono około dwudziestu in-
strumentów, na których dzieci uczyły 
się grać. Genezę powstania takiego ze-
społu, trudno dziś wyjaśnić. Czy był on 
podyktowany potrzebą uczniów, czy 
może zamiłowaniem nauczyciela do 
tego instrumentu? Można tylko snuć 
domysły... Po mandolinach nie zostało 
w szkole śladu, ale najstarsi uczniowie 
pamiętają jedyny występ młodych mu-
zyków i choć nie należał do udanych, 
wspominają go z sentymentem. 

W tym samym czasie w szkole 
na poddaszu została otwarta bibliote-
ka, którą prowadziła uczennica Anul-
ka Stokłosa. Ponadto kierownik szkoły 
Stanisław Wiszniewski zaadaptował 
strych na salę do ćwiczeń gimnastycz-
nych, gdzie zgromadził materace  
i przyrządy gimnastyczne.

W tych latach wzdłuż budynku 
szkoły, w miejscu dzisiejszego placu  
z nawierzchnią bitumiczną, uczniowie 
wymurowali podłużny klomb na kwia-
ty o wysokości ok. 67 cm.

Nauczyciele i uczniowie wspomi-
nają, że w szkole były zaledwie cztery 
klasy, które ogrzewano piecami kaflo-
wymi. Paliła w nich zatrudniona do 
tego celu osoba (ale nie była to woźna). 
Dzieci często siedziały w trakcie lekcji 

w okryciach wierzchnich, ponieważ wyziębione pomieszczania ogrzewały się bardzo wolno:

Ze wspomnień p. Stanisławy Bryłkowskiej

Bywało,	że	dopiero	około	południa	temperatura	na	tyle	się	pod-
nosiła,	że	można	było	ściągnąć	płaszcze	i	kożuchy.	W	klasach	unosił	
się	ciągle	zapach	spalonego	oleju,	którym	bejcowano	stare	drewniane	
podłogi. 10

1963 r. - „Wielkie wydarzenie” (od lewej): S. Berestecka i H. Żuk, 
uczennice kl. V, pozują do zdjęcia z małpką na tle murów szkoły

10 Wywiad z p. S. Bryłkowską, op. cit.

1963 r. - Kl. VI i nauczyciele (środkowy rząd, drugi od lewej): 
p. S. Kociński, p. S. Szypulski, p. A. Wiszniewska i p. W. Smoliński
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O fatalnym stanie techniczno-sanitarnym budynku szkoły i warunkach, w jakich uczyły się 
dzieci w tamtym czasie najlepiej świadczy fragment „Protokołu kontroli bezpieczeństwa pożarowe-
go” z dnia 4 kwietnia 1968 r.: „Piece poprzepalane, grożą zawaleniu, gdyż kafle są popękane!”11

Ze wspomnień p. Katarzyny Babiasz

Ksiądz	Jerzy	przygotowywał	mnie	do	Pierwszej	Komunii	Świętej.	Był	bar-
dzo	miły	i	sympatyczny	dla	uczniów.	Bardzo	często	grał	dla	nas	na	akordeonie	
i	uczył	śpiewać	nie	tylko	pieśni	religijnych,	ale	także	zwykłych	piosenek	dziecię-
cych,	np.:	„Biedroneczki	są	w	kropeczki…”	12

Ze wspomnień p. Tadeusza Beresteckiego:

Wśród	 uczniów	 są	 „repetowicze”,	 kilkoro	 nie	 przeszło	 dalej.	 Tak	 było	 od	
pierwszej	klasy.	Dawniej	nie	było:	„zlituj	się”!	13

1963 r. - (od lewej) K. Chamiga, p. J. Fedczyszyn, I. Paździor

1963 r. - kl. III z p. I. Sawicką/Sebastjaniuk

Mimo trudnych i skromnych warunków lokalowych, dzieci chętnie spędzały czas w szkole

11 Arch. szkolne.
12 Wywiad z p. K. Babiasz z dn. 30 I 2017 r.
13 Wywiad z p. T. Beresteckim, op. cit.

W późniejszych latach 
kolejne pokolenia uczniów 

(lata 80-te) 
także „walczyły” z zimnem 

w budynku szkoły

1966-67 r. Klasa I  
i ks. J. Hofman. 

Duchowny był bardzo 
lubiany przez uczniów  

i mieszkańców,  
przyjeżdżał z Jaroszewic 

uczyć religii



Jubileusz 70-lecia szkoły 21 kwietnia 2017

22 23

Rok szkolny 1967-1968
Szkoła Podstawowa w Bożejowicach

Kierownikiem szkoły jest p. Stanisław Wiszniewski.

Z tarczą Szkoły Podstawowej w Bożejowicach wiąże się zabawna 
historia:

Ze wspomnień p. Stanisławy Bryłkowskiej

Ośmioklasiści	mieli	zabawny	zwyczaj	zamalowywa-
nia	na	tarczy	szkolnej	litery	„J”	i	„I”	w	nazwie	miejsco-
wości.	W	ten	sposób	zamiast	napisu:	„BOŻEJOWICE”	
widniało:	BOŻE	OWCE.

Zwyczaj	ten	tak	przypadł	uczniom	do	gustu,	że	gorli-
wie	praktykowany	był	przez	kolejne	roczniki.14

14 Wywiad z p. S. Bryłkowską, op.cit.
15 Arch. szkolne.  

1967 r. - Wychowawczyni p. A. Wiszniewska z kl. VII

Uczniowie pilni, wyróżniający się w nauce 
i zachowaniu nosili specjalną tarczę.15

Rok szkolny 1967-1968 – 1973-1974
Szkoła Podstawowa w Bożejowicach
Kierownikiem szkoły jest p. Stanisław Gala.

Uczniowie klasy piątej uczyli się języka polskiego, rosyjskiego, historii, biologii, geografii, 
matematyki, zajęć praktyczno-technicznych, wychowania fizycznego, muzycznego i pla-

stycznego.
W roku szkolnym 1973-74 p. Marianna Kuduk prowadziła w sali na parterze (przy głównym 

wejściu do szkoły) ognisko przedszkolne w wymiarze 18 godzin tygodniowo:

Ze wspomnień p. Marianny Kuduk

Choć	„zerówka”	nie	była	wtedy	obowiązkowa,	przekonywaliśmy	
rodziców,	aby	przyprowadzali	sześcioletnie	dzieci	na	zajęcia.16

1970 r. Grono Pedagogiczane (od lewej):  p. A. Kret i p. M. Ptasznik, p. S. Gala, 
p. M. Rompel/Szłowieniec, p. B. Kunicka i p. A. Wiszniewska

1970 r. Grono pedagogiczne (od lewej): p. G. Salej, p. L. Babiasz/Kamińska,  
p. T. Piotrowski, p. B. Kunicka, p. M. Szłowieniec/Rompel, p. M. Kuduk

16 Wywiad z p. M. Kuduk, op. cit.
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W 1973 r. w celu podniesienia jakości 
nauczania w szkołach wiejskich 

zalecano organizowanie zbiorczych szkół 
gminnych. Ich celem było stworzenie lepszych 
warunków kształcenia dzieci wiejskich, po-
równywalnych ze szkołami miejskimi oraz 
zlikwidowanie nieefektywnych, małych szkół 
wiejskich. Funkcjonowanie zbiorczych szkół 
gminnych wykazało jednak wiele mankamen-
tów w samej koncepcji, a niepełna realizacja 
założeń uniemożliwiła ich prawidłowe funk-
cjonowanie.

P. L. Babiasz/Kamińska podczas lekcji

1972/73 r. - Kl. VII i kombatanci

1970 r. – p. T. Piotrowski na lekcji w kl. IV

1973-74 r. - kl. VIII i nauczyciele: p. G. Salej i p. J. Ferensowicz

1971-72 r. p. J.Ferensowicz i lekcja w kl. IV

Grono pedagogiczne (od lewej): p. M. Szłowieniec/Rompel, p. G. Salej, 
p. L. Babiasz/Kamińska, p. J. Ferensowicz, p. B. Kunicka i p. A. Kret
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Hymn Szkoły Podstawowej w Bożejowicach

Na początku lat 70. narodził się pomysł nadania szkole hymnu. Jego wybór to inicjatywa 
nauczycieli: p. Alfredy Kret, Marianny Kuduk i Franciszka Bachóra. 

Ze wspomnień p. Marianny Kuduk:

Ojczyznę	uważałam	za	wielką	wartość	i	zawsze	o	nią	walczyłam.	
Podobny	stosunek	miałam	do	pracy	w	szkole	–	stawiałam	ją	sobie	na	
pierwszym	miejscu.	Taka	postawa	wymagała	wiele	poświęcenia,	odda-
nia,	ale	i	odwagi,	bo	takie	były	czasy	PRL-u.	Patriotyczne	wychowa-
nie	młodzieży,	było	więc	dla	mnie	jako	człowieka	i	pedagoga,	czymś	
oczywistym	i	naturalnym.

Pieśń	„Orzeł	Biały”	nie	była	w	tamtym	czasie	szczególnie	popu-
larna,	ale	bardzo	nam	się	podobała.	Szybko	znaleźliśmy	melodię	  
i	zaczęliśmy	uczyć	dzieci	pierwszej	zwrotki.	

Kiedy	w	październiku	2016	r.	gościłam	w	szkole	na	obchodach	
Dnia	Edukacji	Narodowej	głęboko	wzruszyłam	się,	że	po	tylu	latach	
uczniowie	wciąż	śpiewają	„nasz”	hymn!	 17

Utwór „Orzeł Biały…” związany jest z losami Śląska. Szczególnie popularny był w okresie po-
wstań śląskich i w czasie plebiscytu w 1921 r., kiedy to budził ducha patriotycznego. Brak jest też 
zgodności, co do daty powstania samego utworu, jedna z publikacji podaje rok 1921, inna wskazuje 
na koniec XIX w. Melodia pieśni oparta jest na rytmie walca.

W taki oto sposób pierwsza zwrotka tej patriotycznej pieśni stanowi nieodłączny punkt nasze-
go ceremoniału szkolnego - śpiewana jest podczas ważnych uroczystości uczniowskich, narodowych 
i lokalnych.

17 Wywiad z p. M. Kuduk z dn. 10 II 2017 r.

Rok szkolny 1974-1975, 1975-1976
Szkoła Podstawowa w Bożejowicach - punkt filiany 

Zbiorczej Szkoły Gminnej im. II Armii Wojska Polskiego w Bolesławcu
Kierownikiem filii w Bożejowicach jest p. Genowefa Salej.

Z dniem 1 września 1974 r. w Szkole Podstawowej nr 5 w Bolesławcu utworzono Zbiorczą 
Szkołę Gminną im. II Armii Wojska Polskiego. 

Do Szkoły Zbiorczej należały punkty filialne. Filie istniały do 1987 r. Ponieważ Szkoła Zbiorcza 
była znaczącą placówką oświatową na terenie Bolesławca, filia w Bożejowicach rozwijała swą dzia-
łalność dydaktyczno-wychowawczą, uczestniczyła w gminnych konkursach, imprezach, zawodach 
sportowych w mieście i regionie.

Szkoła w Bożejowicach była odtąd trzyklasowa, natomiast dzieci starsze uczęszczały do Zbior-
czej Szkoły Gminnej w Bolesławcu.

W 1975 r. został otwarty oddział przedszkolny. Pani Danuta Respondek przez wiele długich lat 
przygotowywała do obowiązku szkolnego kolejne pokolenia maluchów.

Ze wspomnień p. Danuty Respondek:

	 Kiedy	podjęłam	pracę	w	oddziale	przedszkolnym,	miałam	do	dys-
pozycji	salę,	która	była	pusta,	w	której	nic	nie	było.	Warunki	pracy	
były	trudne.	Nie	było	mowy	o	pomocach	dydaktycznych.	W	sali	stało	
zaledwie	kilka	zwykłych	szkolnych	ławek	i	krzeseł.	Dzieci	nie	miały	
żadnych	zabawek. 18

W 1986 r. odział sześciolatków został przeniesiony do jednej z sal świetlicy wiejskiej, która mie-
ściła się w budynku Bożejowice 4. Przedszkolaki wróciły do budynku szkoły dopiero w 1998 r. –  
zajęły klasę na parterze.

18 Wywiad z p. D. Respondek z dn.6 I 2017 r.

Trudne początki oddziału przedszkolnego

Jak długo w sercach naszych 

Choć kropla polskiej krwi, 

Jak długo w sercach naszych

Ojczysta miłość tkwi:

Stać będzie kraj nasz cały,

Stać będzie Piastów gród,

Zwycięży orzeł biały,

Zwycięży polski lud.
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Rok szkolny 1976-1977 – 1986-1987
Szkoła Podstawowa w Bożejowicach - punkt fililny 

Zbiorczej Szkoły Gminnej im. II Armii Wojska Polskiego w Bolesławcu
Dyrektorem filii w Bożejowicach jest p. Marianna Kuduk.

Ze wspomnień p. Marianny Kuduk:
	 Podczas	mojego	kierowania	szkołą,	kadra	pedagogiczna	w	70%	
składała	się	z	nauczycieli,	posiadających	wykształcenie	wyższe.	Dzięki	
przysługującemu	im	dodatkowi	wiejskiemu	mogłam	zatrudniać	najlep-
szych	pedagogów.	W	ten	sposób	najwyżej	wykwalifikowany	w	Bole-
sławcu	nauczyciel	wychowania	fizycznego	–	p.	Marian	Bis,	uczył	  
w	Bożejowicach.	Korzyści	dla	społeczności	były	z	tego	ogromne:	dzieci	
jeździły	na	basen	i	lodowisko	do	miasta,	zdobywały	wysokie	miejsca	
w	sporcie.	Pan	Marian	Bis	opowiadał,	że	kiedy	wygrywali	medale	  
i	puchary,	zdziwieni	ludzie	pytali:	„Z	jakiej	szkoły	jesteście?	Gdzie	są	
te	Bożejowice?”. 19

19 Wywiad z p. M. Kuduk, op. cit.

(Lata 80–te) p. M. Bis z uczniami

Luty 1976 r. - kl. VII z p. A. Kret 31.10.1980 r. - kl. IV i p. A. Kret

1981 r. (po lewej) p. M. Kuduk i (po prawej) p. B. Karaban/Dolińska z uczniami przed wejściem szkoły. 
Dzieci w strojach galowych i obowiązkowych zielonych chustach

1982 r. (od lewej): p. A. Kret, p. B. Karaban/Dolińska, 
p. M. Kuduk i p. D. Respondek

1981 r. - dzieci z rocznika 1973 z p. B. Karaban/Dolińską

1984 r. - zabawa karnawałowa: p. B. Karaban/Dolińska z kl. III P. A. Grela z uczniami
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W związku z tym, że zajęcia wychowania fizycznego odbywały się na nieprzystosowanym 
boisku szkolnym, nierzadko w błocie, z inicjatywy dyrektora - p. Marianna Kuduk przy 

wsparciu jej męża, ówczesnego radnego, świetlica wiejska została zaadaptowana na salę gimnastycz-
ną. 

Pomimo polepszenia warunków zajęć ruchowych, droga do sali nie spełniała podstawowych 
warunków bezpieczeństwa, ze względu na znaczną odległość sali od budynku szkolnego. Ucznio-

wie pokonywali tę drogę bez względu 
na porę roku i warunki atmosferyczne, 
idąc wąskim chodnikiem przy ruchliwej 
trasie, mając do pokonania ostry zakręt 
przed budynkiem sali gimnastycznej. 
W celu podniesienia bezpieczeństwa, 
na wniosek dyrektora szkoły, p. Anny 
Rudzik, Zarząd Dróg Powiatowych za-
montował barierkę ochronną. Taki stan 
rzeczy trwał do 2012 r.

W latach 1986-88 powstał szkolny 
chór, którego opiekunem był ówczesny 
nauczyciel muzyki p. Franciszek Bachór. 
Zespół liczył sobie niewiele, bo około 20 
osób i wykonywał głównie repertuar lu-
dowy oraz patriotyczny.

Dawna sala gimnastyczna (żółty budynek) 
Szkoły Podstawowej w Bożejowicach, obecnie sklep

Ze wspomnień p. Franciszka Bachóra: 

W	Szkole	Podstawowej	w	Bożejowicach	pracowało	się	inaczej	niż	
w	mieście.	Po	pierwsze:	klasy	liczyły	mniej	uczniów.	Po	drugie:	ludzie	
się	tu	bardziej	szanowali.	Po	trzecie:	dzieci	wiejskie	były	inaczej	przy-
gotowywane	do	życia,	ponieważ	oprócz	obowiązku	szkolnego	ciążył	
sna	nich	obowiązek	pracy	w	gospodarstwie	rolnym.	Miały	zatem	inne	
usposobienie	niż	dzieci	z	miasta	–	chętniej	się	bawiły,	były	jakby	  
z	„natury”	bardziej	spontaniczne,	muzykalne	i	skore	do	śpiewu.	Dla-
tego	moje	lekcje	w	tej	szkole	nigdy	nie	polegały	na	wykładaniu	teorii	
muzycznej,	lecz	zawsze	przybierały	formę	aktywnej	zabawy. 20

P. D. Respondek i odział przedszkolny

01.06.1983 r. Szkolny Dzień Dziecka w plenerze: p. B. Dolińska z kl. II. i p. D. Respondek

P. K. Przepióra z uczniami

20 Wywiad z p. F. Bachórem z dn. 7 II 2017 r.

P. A. Grela z wychowankami

1986 r. Wycieczka szkolna – opiekunowie: (od lewej u góry): 
p. B. Wolszczak, p. M. Bis, (po prawej u góry): p. K. Hermanowicz
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Rok szkolny 1987-1988
Szkoła Podstawowa w Bożejowicach
Dyrektorem szkoły jest p. Marianna Kuduk.

Rok szkolny 1987-1988 – 1990-1991
Szkoła Podstawowa w Bożejowicach
Dyrektorem szkoły jest p. Maria Tomczyk.

W Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej język rosyjski był jednym z najważniejszych przedmio-
tów w szkołach. Po 1989 r. przestał być przedmiotem obowiązkowym. Rozpoczęło się 

eliminowanie tego języka ze szkół i to na skalę masową, czas dyskryminowania zarówno samego 
języka, jak i jego nauczycieli. 

W roku 1990/91 w szkole działało Koło ję-
zyka niemieckiego w wymiarze 2 godzin tygo-
dniowo. Rok później wymiar godzin zwiększył 
się do 6 tygodniowo, a w latach 1992-93 były to 
4 godziny. Dopiero od 1997 r. języka niemiec-
kiego jako przedmiotu obowiązkowego uczyła  
p. Jolanta Kawecka.

W 1990 r. miała miejsce pierwsza rozbudo-
wa szkoły. W jej wyniku powstała przybudówka 
mieszcząca pokój nauczycielski, toalety, osobne 
szatnie dla dziewcząt i chłopców oraz klasę. 

W systemie oświaty zachodziły kolejne 
zmiany - w 1990 r. rząd Tadeusza Mazowieckiego 
wprowadził religię do szkół. Do sal lekcyjnych 
powróciły krzyże.1990 r. - szkoła zyskuje przybudówkę

Kl. VIII i nauczyciele: (siedzą od lewej): p. K. Przepióra, p. A. Kret, p. E. Żabicka, p. K.Jaworska, 
(stoją od lewej): p. D. Respondek, p. M. Smolaków (stoją po prawej): p. H. Dudzik-Tyzenhauz, 

p. M. Kuduk. p. B. Karaban/Dolińska

1988 r. - p. B. Dolińska z uczniami

1988 r. - p. A. Kret z klasą

18.12.1989 r. - p. M. Smolaków z kl. VIII
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Rok szkolny 1991-1992 – 1994-1995
Szkoła Podstawowa w Bożejowicach

Dyrektorem szkoły jest p. Franciszek Kwiatkowski.

Rok szkolny 1995-2001
Szkoła Podstawowa w Bożejowicach

Dyrektorem szkoły jest p. Jadwiga Ostrowska.

Szczególnie pracowite były wakacje 1995 r. - odnowie poddano starą część budynku szkoły, 
remont trwał trzy miesiące.

W roku 1996-97 na parterze placówki został otwarty sklepik, a boisko szkolne zostało wysypane 
żużlem.

Od 1996 r. swoją działalność prowadził szkolny teatrzyk „BAJ”. Teatrzyk był inicjatywą p. dyrektor 
Jadwigi Ostrowskiej, jego opiekunką została p. Anna Rudzik. Koło teatralne odbywało się w formie 
zajęć pozalekcyjnych:

Mój	wybór	padł	na	nauczycielkę	nauczania	początkowego	-	  
p.	Annę	Rudzik,	której	powierzyłam	prowadzenie	koła.	Decyzja	okaza-
ła	się	bardzo	trafna,	ponieważ	p.	Anna	od	pierwszej	chwili	potrafiła	
skupić	wokół	siebie	grono	uczniów	i	zaszczepić	w	nich	pasję	teatru. 21

Pięcioletnia działalność teatrzyku za-
owocowała corocznym udziałem w Prezen-
tacjach Teatralnych, organizowanych przez 
Bolesławiecki Ośrodek Kultury oraz gościn-
nymi występami w Zespole Szkół Specjalnych, 
Domu Dziennego Pobytu i Domu Dziecka  
w Bolesławcu. Aktorzy z grupy „BAJ” pre-
zentowali swój warsztat także na uroczysto-
ściach szkolnych i imprezach środowisko-
wych:

Spektakle: „Kopciuszek”, „O małym 
Janku, co grał w piłkę bez ustanku”, „O królu 
Smętniastym i córce Marzannie”, „Wagary”, 
„Z życia Muminków” czy „Sen nauczyciela” –  
wyróżniały się oprócz wartości wychowaw-

czych humorem, ciekawą fabułą, pomysłową scenografią i oryginalnymi rekwizytami.22

Ostatni absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej (z rocznika 1985) opuścili jej mury w roku 
szkolnym 1999-2000. Rok ten był jednocześnie pierwszym rokiem wprowadzania w życie 6-letniej 
szkoły podstawowej.

21 Ostrowska J., Szkolny teatr to ich pasja [w:]Wieści Gminne. Biuletyn Informacyjny Gminy Bolesławiec, Nr 2. Luty 2001 r.,  
    s. 20-21.
22 Arch. szkolne.

Grono pedagogiczne (siedzą od lewej): p. A. Rudzik, p. U. Ilczyna, p. A. Wyderko, p. B. Majewska, p. J.Hołodniak;
 (stoją od lewej): p. B. Wolszczak, p. A. Kłodnicki, p. J. Ostrowska, p. B. Karaban/Dolińska, p. D. Respondek

P. dyrektor J. Ostrowska wraz z uczniami podczas apelu z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Fragment spektaklu w wykonaniu uczniów tetrzyku BAJ
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Szkoła XXI wieku

W grudniu 2001 r. obowiązki dyrektora przejęła p. Anna Rudzik, która piastuje to stanowi-
sko do dnia dzisiejszego.

Rok szkolny 2002-2003 – 2012-2013
Szkoła Podstawowa w Bożejowicach

Dyrektorem szkoły jest p. Anna Rudzik.

W 2002 r. odnowiona została elewacja sali gimnastycznej. Szkoła stopniowo wzbogaciła się 
o nowe środki i pomoce dydaktyczne – od września 2003 r. funkcjonuje tu pracownia 

informatyczna.
W 2005 r. odeszła na zasłużoną emeryturę p. Danuta Respondek - znakomity pedagog i wycho-

wawca.
W latach 2010-2012 budynek szkoły został poddany gruntownemu remontowi, modernizacji  

i rozbudowie. Była to największa inwestycja ostatnich lat Gminy Bolesławiec w zakresie oświaty.  
W wyniku tego wielkiego przedsięwzięcia budynek znacznie powiększył swoją powierzchnię. Dzięki 
temu w roku szkolnym 2012/2013 placówka rozszerzyła swoją ofertę edukacyjną o przedszkole, które 
zostało wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

W nowo wybudowanym kompleksie znalazła się również sala gimnastyczna, dzięki której zo-
stała wyeliminowana niebezpieczna i uciążliwa droga do poprzedniej, znacznie oddalonej sali gim-
nastycznej. Znakomitym uzupełnieniem bazy rekreacyjno-sportowej stały się boiska wielofunkcyjne 
przyległe bezpośrednio do budynku, jak również nowoczesny, dobrze wyposażony plac zabaw dla 
najmłodszych. 

23 listopada 2012 r. odbyła się oficjalna uroczystość otwarcia nowego kompleksu. Z tej okazji go-
ściliśmy w naszych progach wielu znamienitych gości. Wójt Gminy Bolesławiec – p. Andrzej Dutkowski 
w swoim wystąpieniu scharakteryzował inwestycję i podkreślił, że na jej realizację przeznaczono budżet 
w wysokości ponad 6,5 miliona złotych. Podkreślił też determinację mieszkańców i radnych, dążą-
cych do realizacji ich marzenia, jakim niewątpliwie było zbudowanie przedszkola, nowoczesnej sali 
gimnastycznej, kompleksu boisk sportowych i modernizacji szkoły.

Wrzesień 2001 r. – (siedzą od lewej): p. D. Respondek, p. H. Dudzik, 
p. B. Wiewiórska, p. B. Karaban/Dolińska. 

Drugi rząd (po prawej): p. A. Wyderko i p. D. Krajewska. 
Trzeci rząd (po lewej): p. J. Ostrowska, (po prawej stoi): p. A. Rudzik

Uroczyste otwarcie obiektu w 2012 roku 
zapoczątkowało nowy etap w funkcjonowaniu szkoły
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Rok szkolny 2013-2014, …
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bożejowicach

Dyrektorem zespołu szkolno-przedszkolnego jest p. Anna Rudzik.

Uczymy, jak żyć bezpiecznie w dzisiejszym świecie

Szkoła Podstawowa w Bożejowicach zawsze zajmowała się tematami związanymi z bezpie-
czeństwem uczniów. Placówka podejmuje wiele działań w tym zakresie.

Współpracujemy z Komendą Powiatową Policji w Bolesławcu i Komisariatem Policji w Kruszy-
nie, rokrocznie organizowane są spotkania z funkcjonariuszami policji, które dotyczą m. in.:

–  zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym (także pieszych i rowerzystów),

–  zasad współżycia w grupie rówieśniczej,

–  dopalaczy, innych używek oraz skutków ich zażywania,

–  agresywnego zachowania w grupie i jego konsekwencji,

–  reguł zachowania bezpieczeństwa w sieci, cyberprzemocy,

–  sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu (np. w kontaktach ze zwierzętami),

–  podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie letniego i zimowego wypoczynku.

Współdziałamy z Komendą Powiatową 
 Państwowej Straży Pożarnej w Bolesław-

cu oraz z jednostką Ochotniczej Straży  
Pożarnej z Trzebienia. Corocznie prze-
prowadzamy alarmy przeciwpożarowe,  
w trakcie których dodatkowo dzieci przed-
szkolne, jak i uczniowie poznają wyposażenie 
wozu bojowego, które wykorzystywane jest 
podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.        

Dzieci aktywnie uczestniczą w spotkaniach z funkcjonariuszami policji

Edukacja przeciwpożarowa najmłodszych

Nasi uczniowie z powodzeniem biorą udział w konkursach związanych z bezpieczeństwem, tj.:

–  ,,Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”,

–  ,,Bądź Bezpieczny”, w ramach rządowego programu ,,Bezpieczna Plus”,

–  „Pierwsza pomoc przedmedyczna”  w ramach działań WOŚP, 

–  „Ogólnopolski Turniej Wiedzy  Pożarniczej”,

–  „Krusnal Bezpieczniak”.

Bożejowiczanie wielokrotnie zostawa-
li laureatami konkursów etapów gminnych. 
Zdobywali także wysokie miejsca na szcze-
blu powiatowym. Największym osiągnię-
ciem był udział naszych uczniów 
A. Kisielewskiej i F. Kurowskiego  
w konkursach wojewódzkich w Wał-
brzychu i Wrocławiu.

Współpracujemy z Placówką 
Straży Granicznej w Zgorzelcu. 
Funkcjonariusze Straży Granicznej – 
przewodnicy psów służbowych za-
poznali uczniów z pracą strażnika, 
tresurą i psychologią zachowania się 
tych zwierząt różnych sytuacjach. 
Zaprezentowali specjalistyczny sprzęt 
oraz tresurę psów z ogólnego posłu-
szeństwa.

Współdziałamy z Jednostką Woj-
skową 23 Śląskiego Pułku Artylerii  
w Bolesławcu. W maju 2013 r. uczest-
niczyliśmy w obchodach Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa oraz Dniu Otwartych  
Koszar. Dzieci mogły podziwiać sprzęt i uzbrojenie, będące na wyposażeniu pułku, a zwiedzając Salę 
Tradycji, zapoznawały się z historią artylerzystów.

Wrocław, 05.11.2013 r. 
VIII miejsce F. Kurowskiego 

w woj. Konkursie 
„Krusnal Bezpieczniak”

Pokaz tresury psów
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Co roku uczniowie zapoznają się z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. W ramach pogłębiania wiedzy w tym zakresie uczniowie uczestniczyli w zajęciach 
ze specjalistami m.in ratownikiem medycznym czy pielęgniarką. Powyższe działania są podejmowa-
ne, ponieważ chcemy by nasi uczniowie wiedzieli, jak ratować życie i zdrowie innych, gdy zajdzie 
taka potrzeba.

Rozszerzone działania w ramach bezpieczeństwa zaowocowały zdobyciem certyfikatu ogólno-
polskiego programu społecznego „Szkoła bez przemocy” oraz uzyskaniem certyfikatu Dolnośląskie-
go Kuratora Oświaty „Szkoła dbająca o bezpieczeństwo”.

Spotkanie w żołnierzami amerykańskimi

29.05.2013 r. - wizyta w JW 23 Pułku Artylerii w Bolesławcu

29.05.2013 r. - pamiętkowe zdjęcie 
podczas oglądania sprzętu wojskowego

Zajęcia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
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Poznajemy historię 

Każde dziecko wie, że „im mocniej wro-
śnięte w ziemię korzenie, tym silniej-

sze całe drzewo”, dlatego w szkole w Bożejowicach 
pielęgnujemy pamięć o burzliwych dziejach  
Ojczyzny, poznajemy współczesną historię Polski 
i świata:

- celebrujemy rocznice świąt narodowych, 

- spotykamy się i rozmawiamy z żywymi świa- 
   kami historii,

- poznajemy historię lokalną i znamy jej zabytki.

Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Poranek Patriotyczny Święto Niepodległości

Spotkanie z kombatantem - Panem Antonim Wysockim Przegląd piosenki patriotycznej i żołnierskiej

Spotkanie z repatriantką z Jugosławii – Panią Marią Kupczak

Wycieczka do Karpacza

Wycieczka do zamku Książ
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Odkrywamy i dbamy o przyrodę

Nasza szkoła dba o świadomość ekologiczną uczniów, poprzez edukację z zakresu ochrony  
i kształtowania środowiska. W tym celu propagujemy wśród dzieci konkretne zachowa-

nia, korzystne dla środowiska naturalnego. 
Cyklicznie bierzemy udział w akcjach: „Sprzątanie świata”, „Dzień Wiosny”, „Światowy Dzień 

Ziemi” i „Woda źródło życia, czyli z PWiK-iem o wodzie, ściekach i zielonej energii”. 
Uczniowie poznają różnorodne 

ekosystemy za pomocą doświadczeń 
i obserwacji zjawisk, które w nich za-
chodzą, poprzez ciekawe zajęcia, wy-
cieczki i spotkania m.in. z lekarzem 
weterynarii, biologiem.

W 2013 r. gościliśmy lekarza we-
terynarii z Jeleniej Góry – p. Jakuba 
Luboradzkiego, który hoduje i udziela 
pomocy zwierzętom egzotycznym. 
Gość opowiadał o gadach, także tych 
żyjących w Polsce. Zapoznał nas  
z warunkami niezbędnymi do życia 
zwierząt egzotycznych w ZOO jak  
i warunkach domowych. Mogliśmy 
na własne oczy zobaczyć i dotknąć 
jaszczurek, agamy brodatej, węża 
boa dusiciela, węża chińskiego i le-

gwana zielonego.
W 2016 r. spotkaliśmy się z panią biolog – dr Katarzyną Bojarską – pracownikiem Państwowej 

Akademii Nauk, która opowiadała o zasadach obserwacji i badaniach nad życiem populacji wilków 
występujących na terenie Borów Dolnośląskich.

Zachęcamy dzieci do udziału w konkursach o tematyce ekologicznej. W roku szkolnym 
2012-2013 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o. o. przy finansowym 
wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zor-
ganizowało konkurs Dobra woda w Bolesławcu. Zespół uczniów z naszej placówki został laureatem 
jego II edycji.

Pamiętamy o święcie naszej planety

Kochamy wiosnę, a Marzanny wykonujemy z ekologicznych materiałów Sprzątamy świat wokół nasi segregujemy śmieci

17.06.2013 r. – w Krasiejowie zdobywaliśmy wiedzę
 o wymarłych gatunkach prehistorycznych

14.06.2012 r. - egzotyczna lekcja przyrody z p. J. Luboradzkim była dla nas wielkim przeżyciem

Nie taki wilk straszny, czyli wiemy wszystko o życiu wilka Laureatki konkursu „Dobra woda w Bolesławcu” 
z opiekunem p. A. Witnik i p. dyrektor A. Rudzik na uroczystej gali

Ciekawa lekcja przyrody w pracowni DODN w Legnicy
 przeprowadzona  w ramach projektu edukacyjnego pt: 

„Na czym polega niezwykłość wody”
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Rozwijamy uzdolnienia

Zapewniamy odpowiednie wa-
runki do rozwijania pasji i ta-

lentów. Staramy się wydobyć i rozbudzić 
potencjał, który jest w każdym dziecku. 
W tym celu podejmujemy działania edu-
kacyjne i wychowawcze, by odkrywać 
mocne strony naszych uczniów, a potem je 
rozwijać. 

Stawiamy na formy aktywności 
rozwijające pasje humanistyczne, języko-
we, matematyczne, muzyczne, plastycz-
ne i sportowe. Dbamy, by dzieci spraw-
nie posługiwały się językiem ojczystym  
i dostrzegały piękno mowy ojczystej. 

Duży nacisk kładziemy na rozwój 
fizyczny i kształtowanie postaw prozdro-
wotnych wśród naszej młodzieży.

Przez lata nasze dzieci zdobywały 
miejsca na podium w zawodach druży-
nowych oraz indywidualnych. Rywaliza-
cja odbywała się na szczeblach gminnych, 
powiatowych, strefowych i wojewódzkich. 
Pod skrzydłami nauczycieli wychowania 
fizycznego uczniowie mogli rozwijać swo-
je zainteresowania sportowe, które procen-
tują do obecnej chwili.

Propagujemy „wychowanie przez sztukę”, koncentrując się na rozwoju kultury estetycznej 
uczniów. Pogłębiamy ich wrażliwość na piękno i zdolność estetycznego odczuwania świata, rozwi-
jamy wyobraźnię, wyzwalamy umiejętność wyrażania siebie, stymulujemy potrzebę zainteresowań 
kulturalnych. Nasi uczniowie są aktyw-
nymi odbiorcami i twórcami sztuki. Biorą 
udział w spektaklach teatralnych organi-
zowanych w szkole i innych placówkach 
kulturalno–oświatowych, wyjściach do te-
atru. Odwiedzają muzea i galerie oraz uczest-
niczą w różnorodnych projektach organi-
zowanych przez gminny i miejski ośrodek 
kultury. 

Dzieci mogą stawać się twórcami 
sztuki poprzez podejmowanie aktywności 
na różnego rodzaju warsztatach i spotka-
niach - plastycznych, muzycznych, teatral-
nych, tanecznych, rękodzielniczych i grafi-
ki komputerowej. 

Nasza placówka umożliwia dzieciom 
obcowanie ze sztuką i pięknem - jesteśmy 
szkołą, która przygotowuje młodych adep-
tów sztuki. 

Społeczności lokalnej prezentujemy swoje umiejetności tetralne

Osiągamy wysokie miejsca w konkursach recytatorskich szczebla gminnego i powiatowego

Wiemy, czym jest sztuka ludowa

Projekty „Umiem Pływać”, „Mały Mistrz”, „Szkoła w Ruchu”, „Zdolny Dolnoślązaczek”, „Nauka pływania” 
SKS - każdy uczeń znajdzie coś dla siebie

II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Szkół Podstawowych 
w „III” siatkarskich chłopców - 26.03.2008 r.
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Rodzice wspomagają dzieci w wychowaniu kulturowym - Spektakl „Czerwony Kapturek”

Warsztaty rzeźbienia w drewnie

Koncerty

Zachęcamy do czytania

Celem szkoły jest zainteresowanie młodych ludzi czytaniem, które jest obecnie alternatyw-
nym sposobem zdobywania wiedzy oraz ciekawą formą spędzania wolnego czasu. 

Biblioteka posiada bogaty księgozbiór – liczący ponad 2,5 tysiąca książek, zbiory czasopism, 
płyt CD i DVD oraz programów 
multimedialnych. Pełna oferta 
lektur dla klas I-VI oraz nowości 
w dziedzinie literatury dla dzieci 
i młodzieży, pozwalają uczniom 
rozwijać swoje zainteresowania 
czytelnicze. 

Poprzez konkursy, spotka-
nia autorskie, kiermasze książek 
oraz wyjazdy na przedstawienia 
teatralne szkoła rozwija kreatyw-
ność i literacką pasję uczniów.

Aby promować czytelnic-
two wśród dzieci i młodzieży oraz 
rozwijać ich kompetencje czy-
telnicze w 2015 r. przystąpiliśmy 
do ministerialnego programu 
„Książki naszych marzeń” (zaku-
piliśmy książki na sumę 1250 zł). 
Uczniowie wraz z nauczycielami 
decydowali, które tytuły nabyć. 
Dzięki temu mogli bezpośrednio 
zdecydować o zasobach szkolnego księgozbioru.

Szkoła Podstawowa w Bożejowicach rozwija współpracę z Miejską Biblioteką Publiczna 
im. C. K. Norwida w Bolesławcu poprzez:
- organizowanie wycieczek dla dzieci z klas IV-VI, w czasie których uczniowie poznają zasady funk- 
    cjonowania i organizacji pracy tak dużej jednostki oraz to, jak posługiwać się katalogami, w tym także  
    on-line,
- otrzymywanie darów w postaci woluminów, 
- konsultowanie zakupu nowych, ciekawych pozycji książkowych.

Wolny dostęp do półek umożliwia dzieciom bliski kontakt z księgozbiorem 
oraz samodzielny wybór lektury

Podczas wycieczki do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bolesławcu 
korzystaliśmy z katalogów: alfabetycznego i rzeczowego oraz on-line

Gościmy ludzi pióra, poznajemy tajniki ich  warsztatu



Jubileusz 70-lecia szkoły 21 kwietnia 2017

50 51

Jesteśmy Europejczykami

Obecnie dzieci we wszystkich klasach uczą się języka niemieckiego i dodatkowo angielskie-
go. Oprócz planowych lekcji uczestniczą w zajęciach dodatkowych, na których uzupełniają 

i rozwijają wiadomości. W roku 2014-2015 uczniowie klas V–VI uczestniczyli projekcie edukacyjnym 
z języka niemieckiego – „Deutsch für die Grundschule”.

Swoje umiejętności językowe prezentują w konkursach, zajmując wysokie miejsca. Wielkim suk-
cesem był udział w Ogólnopolskim 
Konkursie z Języka Angielskie-
go, który był organizowany przez 
Centrum Edukacji Szkolnej. W 2016 r. 
oprócz kilku wyróżnień i wyso-
kich miejsc (od 14. do 6.), ucieszy-
ły nas osiągnięcia najmłodszych 
uczniów w kategorii „Zuch”:  
I miejsce – Leny Fiedosewicz oraz  
IV miejsce – Szymona Lisiewicza. 

Z kolei szóstoklasistka – Julia 
Nowacka w 2016 r. zakwalifiko-
wała się do powiatowego etapu 
konkursu „zDolnyŚlązaczek” z ję-
zyka niemieckiego. 

Jako szkoła od 2015 r. jeste-
śmy twórcami i organizatorami 
Gminnego Konkursu Piosenki 
Obcojęzycznej, którego mottem 
jest „Cantus linguam docet” – 

„Śpiew uczy języka”. Konkurs, któremu patronuje Wójt Gminy Bolesławiec, pozwala wyłonić uzdol-
nione językowo i muzycznie dzieci. Z roku na rok prezentacje uczestników są na coraz wyższym 
poziomie.

Praktycznym sprawdzianem znajomości języka niemieckiego i angielskiego są wycieczki zagra-
niczne, na które jeżdżą nasi uczniowie.

Laureatki z Bożejowic – Konkurs Piosenki Obcojęzycznej

2016 r. - nowością na Konkursie Piosenki Obcojęzycznej - 
piosenka w języku francuskim, zaśpiewana przez H. Jarczyńską. 

Odważne wykonanie zostało nagrodzone trzecim miejscem

24.06.2016 r. - Wycieczka zagraniczna do Kleinwelki -
ćwiczyliśmy odczytywanie niemieckich tablic informacyjnych

19.05.2016 r. - Wycieczka do Görlitz: 
zwiedzanie miasta, przejażdżka tramwajem

19.05.2016 r. - Wycieczka do Görlitz: 
wizyta w muzeum zabawek
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Wiemy jak oszczędzać!

Od września 2012 r. szkoła uczestni-
czy w programie SKO – Szkolnych 

Kas Oszczędności PKO Banku Polskiego. Bio-
rące udział w programie dzieci uczą się 
systematycznego oszczędzania, racjonal-
nego gospodarowania pieniędzmi, pod-
staw bankowości, w tym także elektronicz-
nej oraz ekologii i bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym.

Realizacja zadań wynikających z pro-
gramu i zaangażowanie uczniów przynio-
sło wymierny efekt w postaci uzyskania 
dwukrotnie nagrody III stopnia w Etapie 
Regionalnym Konkursu dla Szkolnych 
Kas Oszczędności.

Pomagamy innym

Wiedząc, jak ważną cechą jest empatia, uczymy otwartej postawy wobec potrzebujących.  
W ramach pomocy organizujemy kiermasze, dzięki którym mogliśmy pomóc naszym 

szkolnym kolegom w sfinansowaniu protezy dla Michała oraz pompy insulinowej dla Oliwii.
Zbieramy nakrętki, aby wspomóc rehabilitację dzieci i pracę fundacji „Wrocławskie hospicjum 

dla dzieci”. Pamiętamy też o podopiecznych z bolesławieckiego Domu Dziecka, przygotowując dla 
nich paczki mikołajkowe. W roku 2006 r. w ramach współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem bra-
liśmy udział w „Czerwonokrzyskiej Gwiazdce”, kwestując w hipermarkecie na rzecz osób potrzebu-
jących i bezdomnych. Corocznie uczestniczymy również w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”.

Nasi najmłodsi!

Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bożejowicach działa od 2013 r. Obecnie 
są to trzy grupy: dwie grupy trzy- i czterolatków oraz jedna grupa pięcio- i sześciolatków. 

W wychowaniu koncentrujemy się na dziecku, jego indywidualnych potrzebach – dbamy o jego 
całościowy rozwój. Staramy się, aby maluch poznał siebie i swoje możliwości. Zadania realizujemy  
w atmosferze szacunku, akceptacji i bezpieczeństwa. 

Zajęcia dydaktyczne, prowadzone z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod pracy, mają 
na celu rozwijanie mowy i myślenia, wzbogacanie wiedzy ogólnej o świecie i życiu społecznym oraz 
rozwijanie zainteresowań przedszkolaków. 

Poszerzamy formy współpracy z rodzicami (organizowanie uroczystości, spotkania integracyj-
ne, zajęcia otwarte, festyny, czytanie bajek, zebrania, przedstawienia teatralne w wykonaniu rodzi-
ców). Robimy wiele, aby sprostać oczekiwaniom tak rodziców, jak i samych dzieci. 

Przedszkole posiada nowoczesną bazę dydaktyczną. Nasze atuty to ciekawe pomoce dydak-
tyczne i zabawki, bogata baza sprzętu technicznego, kolorowe i bezpieczne sale. 

Oprócz obowiązującej podstawy programowej wykwalifikowana kadra pedagogiczna prowa-
dzi zajęcia dodatkowe: rytmiki, nauki języka angielskiego, logopedii i zajęć sportowych z elementami 
gimnastyki korekcyjnej.

Od kilku lat organizujemy Gminną Spartakiadę Przedszkolaka – współpracujemy i wymienia-
my się doświadczeniami z przedszkolem w Czechach z miejscowości Mniszek.
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Tutaj każdy jest wyjątkowy!

Odkrywamy świat sztuki i kultury

Odwiedzamy muzea, skanseny, galerie…

Wierzymy w siebie - nie boimy się publicznych występów. Uwielbiamy je!

Podczas Spartakiady rywalizujemy z innymi przedszkolakami z gminy oraz z Czech

Wiemy, że świat jest wielki - świetnie bawimy się z naszymi czeskimi przyjaciółmi!
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Programy i projekty aktywizujące szkołę

W ostatnich latach ważnymi działaniami na 
teranie szkoły była realizacja projektów, tj.:

–  Indywidualizacja Nauczania,
–  Aktywna Edukacja,
–  Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie  
  bolesławieckim,
–  Mleko z klasą,
–  Owoce w szkole,
–  5 porcji warzyw i owoców w szkole,
–  Dodaj język polski do ulubionych,
–  Szkoła gotowa na TIK,
–  Rok szkoły w ruchu,
– Projekt edukacyjny „LEPSZA SZKOŁA” – „To już  
 wiem” ogólnopolski program badający postępy  
 uczniów,
– Projekt edukacyjny „LEPSZA SZKOŁA” – „Sesje  
 z plusem” ogólnopolski program badający kompe- 
  tencje matematyczne uczniów w szkole podstawowej,
– projektu „Szkoła Współpracy. Rodzice i uczniowie  
 kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”,
–  projekt edukacyjny – „Deutsch für die Grundschule”.

W roku szkolnym 2014/2015 w ramach projek-
tu „Moje przedszkole moją szansą na przy- 

  szłość” powstała trzecia grupa przedszkolna.
Przedszkole także prężnie uczestniczy w projektach:

–    Mali sportowcy poznają swoich sąsiadów (2014/2015),
–  Sportowo i artystycznie bawimy się transgranicznie  
  (2015/2016),
–    Sportowo i artystycznie w przyszłość (2016/2017).

Nasza maskotka

Od maja 2015 r. Tygrysek jest maskotką Zespołu Szkolno- 
Przedszkolnego w Bożejowicach. Tygrysek towa-

rzyszy nam podczas uroczystości i zawodów sportowych. 
Jest bardzo lubiany przez wszystkich przedszkolaków  
i uczniów naszej placówki.
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Bachór Franciszek, 
Babiasz/Kamińska Leokadia,
Bis Marian, 
Berny Ewa,
Błauciak Joanna,
Bober Elżbieta, 
Boczar Danuta,
ks. Borecki Roman,
Bujak Jerzy,
Cygan (?),
Czajkowska Jadwiga,
Dopierała Sylwia,
Drzazga/Osuch Zofia,
Drzymuchowska Janina,
Drzymuchowski Andrzej,
Dudzik-Tyzenhauz Helena,
Dusza Małgorzata,
Fedczyszyn Jadwiga,
Ferensowicz Józef,
Gala Stanisław,
Galicka Halina,
Giera Danuta,
Głowacz Józef,
Grela Anna,
Grugl Władysława,
Górecki Bronisław,
Gorski Roman,
Hermanowicz Kazimierz, 
Hołodniak Jerzy,
Hołowaty Andrzej,
Ilczyna Urszula,
Jaworska Katarzyna,
Jarmakowicz Halina,
Jędrzejczyk Joanna,
Kaczmar Mirosława,
Kawecka Jolanta,
Kłodnicki Aleksander,
Kociński Stanisław,
Kojder Mariola,
Kokoszko-Jasińska Marta,
Kozioł Mariola,
Krajewska Danuta,
Kramarska Anetta,
Kret Alfreda,
Krill Natalia,
Krzyżanowska Anna,

Pracownicy administracji i obsługi:Nauczyciele uczący w szkole, 
których nazwiska udało nam się odnaleźć:

Kuczyński (?),
Kunicka Bronisława,
Kuduk Marianna,
Kurtz Krystyna,
Kurtz Magdalena,
Kwaśniak Marek,
Kwiatkowski Franciszek,
Kwiatkowska Stanisława,
Lenartowicz Aleksandra,
Lenartowicz Longin,
Lenda Edyta,
Lipska Anna,
Łampika/Patora Aleksandra,
Madej Zdzisław,
Majewska Beata,
Maksymów Małgorzata,
Merdas Ewa,
Nawrocka Czesława,
Orda Wojciech,
Orda Zofia,
Ostrowska Jadwiga,
Paszkowska Barbara,
Piotrowski Tadeusz,
Pomian (?),
Polowczyk Barbara,
Posacki Andrzej,
Przepióra Krystyna,
Ptasznik Maryla,
Rajfur Jadwiga,
Respondek Danuta,
Rudelicz Leokadia,
Salej Genowefa,
Rawicka/Sebastjaniuk Irena,
Sikora/Pustułka Zofia,
Słobodzian Kazimierz,
Smolaków Maria,
Smoliński Władysław,
Starzyńska Edyta,
Strzelecka Romualda,
Szewerda Dorota,
Szczepaniak Jadwiga,
Szłowieniec/Rumpel Maria,
Szylin Grzegorz,
Szypulski Stanisław,
Tomaszewski (?),
Tomczyk Grażyna,

Tomczyk Maria,
Udzielak Iwona,
Wiewiórska Barbara,
Wiszniewska Aldona,
Wiszniewski Stanisław,
Wolszczak Bogusław,
Wysocka Beata,
Ziembikiewicz Elżbieta,
Żabicka Elżbieta.

Babiasz Katarzyna,
Gadzińska Janina,
Gajo Grażyna,
Garczyńska Bogusława,
Garczyński Lucjan,
Garczyński Stanisław,
Górak Władysław,
Jamróz Barbara,

Janik Antonina,
Kaleta Grzegorz,
Klimczyk Krystyna,
Kołodziej Rozalia,
Kukawski Rudolf,
Kurowska Stanisława,
Kuśmierz Karol,
Misiewicz Krystyna,

Mroziński Paweł,
Nanaszko Jan,
Pachlińska Jolanta,
Piekarski Andrzej,
Recka Krystyna,
Sikorska Danuta,
Śmietanka Ewa,
Wolański Piotr

Nauczyciele pracujący w roku jubileuszowym:

Bachusz Sylwia 
Dąbal Lidia 
Frątczak Aleksandra 
Jarczyńska Małgorzata 
Karaban/Dolińska Bogusława 
Kochmański Robert
Kojder Aleksandra
Kopania/Toporowska Katarzyna
Kunecka Natalia
Palczewska Kinga
Rudzik Anna
ks. Sowa Grzegorz
Surus Łukasz 
Witnik/Biernacka Agnieszka
Wyderko Agnieszka
Zbiegień Piotr

nauczanie przedszkolne
edukacja wczesnoszkolna - kl. I, technika
edukacja wczesnoszkolna - kl. II
nauczanie przedszkolne, gimnastyka korekcyjna
nauczanie przedszkolne, świetlica szkolna
nauczyciel wspomagający
wychowanie fizyczne, świetlica szkolna
matematyka, przyroda, wychowawca kl.VI
nauczanie przedszkolne, logopedia
j. angielski, nauczanie przedszkolne
dyrektor, muzyka, plastyka
religia
zajęcia komputerowe
j. polski, historia, wychowawca kl. IV-V
edukacja wczesnoszkolna – kl. III, biblioteka, świetlica szkolna
j. niemiecki

Pracownicy obsługi i administracji 
pracujący w roku jubileuszowym:

Fila Grażyna,
Greniuk Joanna,
Bajor-Kafel Katarzyna,
Kuczyńska Krystyna,
Kuczyński Zygmunt,
Ryś Kazimiera.




