
Szkoła Podstawowa w Gostomi dawniej i dziś 

Po wyzwoleniu Gostomi spod rządów niemieckich, w roku 1945, mieszkańcy wsi 

zwrócili się z prośbą do inspektora szkolnego w Wałczu o przydzielenie dla wsi nauczyciela. 

Pamiętna data w dziejach szkoły to dzień 15 stycznia 1946 roku. Tego dnia, za zgodą 

inspektora szkolnego – Włodzimierza Lemanowicza, do podjęcia pracy nauczycielskiej  

w Arnsfelde (wkrótce już o polskiej nazwie – Gostomia) skierowany został Józef Karaś – 

człowiek przybyły z lubuskiego a mieszkający i pracujący w Wałczu. 

Po przybyciu do Gostomi, nowo mianowany na kierownika Józef Karaś zorganizował 

pierwszą szkołę, sporządził spis dzieci i dokonał podziału na klasy. Po przygotowaniu przez 

rodziców dzieci izb lekcyjnych, w budynku 

po dawnej szkole ewangelickiej, 

rozpoczęły się lekcje według programu  

i podziału godzin szkolnych. Zajęcia 

prowadził jeden nauczyciel – wspomniany 

Józef Karaś. Zatem od 1946 roku  

w Gostomi zaczęła funkcjonować szkoła 

podstawowa z klasami I-IV. Ze względu na 

wzrastającą liczbę uczniów, inspektor 

oświaty przydzielił szkole nową siłę 

nauczycielską. Nowo zatrudnionym 

nauczycielem została Jadwiga Potraca. 

W 1947 roku do Szkoły Podstawowej w Gostomi uczęszczało już ponad 100 uczniów  

z Gostomi i sąsiednich miejscowości, takich jak: Dzikowo, Łąki i Brzezinki. Przybyła też 

nowa kadra nauczycielska: A. Piotrowska,  

Z. Strużyński, S. Schabowski. 

 W 1948 roku kierownikiem szkoły został 

Wacław Gąska. Do szkoły przybywało  

i dzieci, i nauczycieli. W roku szkolnym 1951/52 

kierownikiem szkoły była pani Eugenia Affelt,  

a w roku szkolnym 1952/53 pan J. Ostrowski.  

Rok później kierownikiem szkoły została Róża 

Piotrowska. W szkole uczyło jeszcze dwóch 

nauczycieli: Stefan Ogrodowski i Edward Ostrowski. 

Od 1958 r. kierownikiem szkoły był Stanisław 

Schabowski. Kadra pedagogiczna liczyła czworo 

nauczycieli. W maju 1963 r. Stanisław Schabowski przeszedł do pracy w Inspektoracie 

Oświaty w Wałczu, a jego stanowisko przejął Jan Grzesik. 

 W latach sześćdziesiątych szkoła funkcjonowała nie tylko jako miejsce nauki, służące 

rozwojowi dzieci, ale także jako jedyny we wsi ośrodek kultury. To w szkole odbywały się 

wszelkiego rodzaju spotkania i integrujące zabawy. W 1962 roku ze składek mieszkańców  

i przy wsparciu finansowym gminy do szkoły został zakupiony pierwszy telewizor marki 



„Wawel”.  Od tej pory mieszkańcy zbierali się w szkole, by wspólnie oglądać programy 

telewizyjne. 

Od 1966 r. szkoła w Gostomi stała się pełną szkołą 8-klasową. Placówka posiadała  

6 sal lekcyjnych, bibliotekę i pokój nauczycielski. Do szkoły uczęszczało coraz więcej dzieci, 

uczyło je coraz więcej nauczycieli. 

 1 stycznia 1969 r. następny kierownik szkoły z Gostomi awansował do pracy  

w Inspektoracie Oświaty w Wałczu. Nad dalszym rozwojem placówki czuwał nowy dyrektor 

szkoły – Alicja Grzesik, która funkcję dyrektora w Szkole Podstawowej w Gostomi pełniła 

najdłużej, bowiem aż do 30.08.2003 roku, czyli przez 32 lata.  

W 1969 roku przy budynku szkolnym został wybudowany dom typu „mikołajek” 

służący jako zakwaterowanie dla nauczycieli. 

W 1977 r. ze względu na zły stan techniczny budynków szkolnych zamknięto jeden 

budynek, obniżono poziom szkoły do klas I-IV i rozpoczęto remont kapitalny tzw. „białej 

szkoły”, którą oddano do użytku w 1978 r. W tym czasie uczniowie z klas IV-VIII dojeżdżali  

do szkół w Wałczu (nr 1 i nr 4). 

 Od roku szkolnego 1977/78 swoją działalność przy szkole rozpoczął oddział 

przedszkolny. Do 1984r. w szkole uczyły się dzieci z klas I-III i funkcjonował oddział 

przedszkolny. W szkole uczyło 3 nauczycieli. 

Drugi budynek szkoły wyremontowany i rozbudowany oddano do użytku  

w październiku 1984 r. Dzięki temu przedsięwzięciu starsze klasy zostały przeprowadzone  

do nowego pomieszczenia szkolnego. Od tej pory dzieci uczyły się już na jedną zmianę. Tego 

roku uczniowie klasy IV i V nie musieli już dojeżdżać do szkoły w Wałczu. W roku szkolnym 

1987/88 Szkoła Podstawowa w Gostomi znów była pełną szkołą 8-klasową ze 148 uczniami  

i 11 nauczycielami. 

We wrześniu 1988 roku został założony Szkolny Słoneczny Krąg im. Adama 

Mickiewicza. 10 października zorganizowano pierwszą zbiórkę organizacji harcerskiej. Praca 

drużyny z Gostomi została szybko doceniona. 10 marca 1989 roku na podsumowaniu 

„Najwszechstronniejszych Drużyn Roku”, drużyna z Gostomi została bardzo wysoko 

oceniona, zajęła II miejsce w Komendzie Hufca.  

 Od 1989 roku w szkole rozpoczęły swoją działalność koła PCK i SK, nad którymi 

opiekę sprawowali nauczyciele. 

W 1990 roku nauczanie religii ponownie odbywało się na terenie szkoły. Pierwszym 

katechetą, który nauczał religii w szkole, był ksiądz Marek Macki. W latach 

dziewięćdziesiątych nadal działały przy szkole PCK i TPD. 

Rok szkolny 1992/1993 uczniowie rozpoczęli w nowych warunkach. Grono 

dotychczas uczęszczających do placówki dzieci zostało powiększone - zamknięto bowiem 

szkołę w Ługach Wałeckich. Wszystkie dzieci od oddziału przedszkolnego do klasy III 

również uczęszczały do Szkoły Podstawowej w Gostomi. Łącznie tego roku uczyło się  

w szkole 178 dzieci, w tym dojeżdżających z: Łąk 21; Dzikowa 21; Ług 11; Brzezinek 21, 

Gostomi Kolonii 17, Rusinowa 2. 

W 1996r. szkoła liczyła już 179 uczniów, a uczyło w niej 13 nauczycieli. 

 Wraz z nowo przybyłymi uczniami wzrosło zapotrzebowanie na nowe pomieszczenia 

do prowadzenia lekcji. Za zgodą mieszkańców Gostomi, Urząd Gminy w Wałczu 
Budynek klas I  



zaadaptował dawny klub wiejski na nowy budynek szkolny. Mieściły się tu dwie sale 

lekcyjne i biblioteka. Uczyły się w nich dzieci z klas IV – VI. 

Od tego roku szkolnego klasa V zaczęła uczyć się języka niemieckiego. Lekcje języka 

obcego prowadziła Grażyna Skręta. Wszystkie klasy brały już także udział w lekcjach religii, 

które przygotowywał ksiądz Zbigniew Dudojć. Przy szkole działało koło – Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci, w którego działalność zaangażowani byli zarówno nauczyciele jak  

i mieszkańcy wsi. 

 W 1997 roku rozbudowano budynek szkolny, który osadzony był na fundamentach 

dawnej szkoły ewangelickiej. Dobudowano 3 sale lekcyjne, pokój nauczycielski, kancelarię  

i sanitariaty. Dzięki powstałym nowym salom lekcyjnym zrezygnowano z budynku szkolnego 

po dawnym klubie. Zatem od tego roku szkoła prowadziła swoją działalność nie w trzech - ale 

w dwóch budynkach. 

W roku szkolnym 1997/98 wprowadzono język niemiecki w kl. IV-VIII, a od roku 

szk. 1999/2000 języka niemieckiego uczyły się dzieci w kl. II-VIII. 

  W 1999 r. szkoła otrzymała pierwsze 6 komputerów. Korzystali z nich uczniowie - 

– redaktorzy gazetki szkolnej „Szkoleś”. Od 2000 r. dla chętnych uczniów koło 

informatyczne prowadziła p. Krystyna Ruth. W roku szk. 2001/2002 wprowadzono 

informatykę w kl. III-VI, a od 2002r. zajęcia informatyczne były prowadzone w kl. I-VI.  

Od roku szkolnego 2000/2001 w szkole funkcjonuje świetlica socjoterapeutyczna.  

Od 2002/2003 roku w szkole prowadzone były różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne, 

tzw. kółka zainteresowań, dzięki którym uczniowie mieli szansę dodatkowo poszerzać swoją 

wiedzę z różnych dziedzin nauki. Organizowano między innymi: SKS, koło polonistyczne, 

plastyczne, matematyczne, zespół wokalny. W trosce o bezpieczeństwo dzieci dojeżdżających 

do szkoły na pierwszej i piątej godzinie lekcyjnej funkcjonowała świetlica szkolna. 

W 2003 r. na emeryturę odeszła Alicja Grzesik. Funkcja dyrektora szkoły została 

powierzona Alicji Osuch. Do szkoły nadal uczęszczały dzieci z Gostomi i pobliskich 

miejscowości: Brzezinek, Ług, Łąk, Dzikowa oraz Kolonii.  

 W październiku 2004 roku został uroczyście otwarty punkt żywieniowy dla dzieci. 

Ministołówka powstała w czasie wakacji z pieniędzy przekazanych przez samorząd. Posiłki 

finansowane były przez GOPS dla ok. 70 dzieci. W tym samym roku obok Szkoły 

Podstawowej w Gostomi ,z inicjatywy mieszkańców wioski, został postawiony kamień  

z tablicą ku czci papieża Jana Pawła II, na której wypisano znamienne słowa: Niech zstąpi 

Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi – tej ziemi! Pomysł gostomian wsparli przyjaciele  

z Niemiec dołączając własną tablicę z napisem w języku niemieckim: Der Heilige Geist 

komme herab Und erneuere das Antlitze der Erde – Dieser Erde! Zu Ehre von Johannes 

Paul II. 

Przez pół roku w 2005 r. obowiązki dyrektora pełniła Anetta Pietkiewicz. Od listopada 

2005r. funkcję dyrektora szkoły objęła pani Halina Stachowiak. 

Ważną i podniosłą chwilą w życiu szkoły stała się uroczystość nadania szkole imienia. 

Ta długo oczekiwana chwila miała miejsce 24 marca 2010 r. Od tego dnia oficjalnie patronem 

szkoły jest wybitny znawca duszy dziecięcej, autorytet reprezentujący treści i wartości bliskie 

dzieciom – Janusz Korczak. W tym samym roku, odsłonięto popiersie patrona szkoły.  



Od 1946 roku do dnia dzisiejszego do szkoły uczęszczało 1209 uczniów. Uczyło  

w niej około 100 nauczycieli. 

 

 

Wykaz dyrektorów Szkoły Podstawowej w Gostomi w latach 1945 – 2012 

 

Józef Karaś (w latach 1945 – 1947) 

Wacław Gąska ( w latach 1947 – 1951) 

Róża Piotrowska ( w latach 1951 – 1958) 

Stanisław Schabowski ( w latach 1958 – 1963) 

Jan Grzesik ( w latach 1963 – 1969) 

Alicja Grzesik ( w latach 1969 – 2003) 

Alicja Osuch (w latach 2003 – 2005) 

Anetta Pietkiewicz (w roku 2005) 

Halina Stachowiak (od 2005 pełni obowiązki dyrektora) 

 

 

 

                          Opracowała: 

         mgr Anna Barwińska 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


